
2/2012. (05. 08.) számú ÁOK dékáni utasítás 

a vizsgacsalások visszaszorítására 

 

Preambulum 

 

Az utóbbi időszakban a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán 

megszaporodtak az írásbeli és szóbeli számonkéréseken tapasztalható, a hallgatók által 

elkövetett visszaélések, az ún. vizsgacsalások. Ezek a meg nem engedett teljesítési formák 

mélységesen rombolják azoknak a kiemelkedően magas szintű képzéseknek a presztízsét, 

amelyeket a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán folytatunk, és 

amelyek a Pécsi Tudományegyetem oktatási kínálatának legmeghatározóbb erősségei. A 

negatív folyamat visszaszorítása elemi érdeke a Karnak, mert a magas szintű minőséget és 

elismertséget, csak becsületes és tisztességes munkával lehet és érdemes fenntartani 

világszerte keresett szakjaink, az orvos-, fogorvos- és gyógyszerész, valamint az orvosi 

biotechnológia képzések esetében. Amennyiben hagyjuk a folyamat kiterjedését, és nem 

lépünk fel határozott eszközökkel a vizsgacsalások ellen, romboljuk a Kar hírnevét 

Magyarországon és határainkon túl egyaránt, ez pedig negatívan hat Karunkra,  

versenyképességünkre a hallgatókért folytatott beiskolázási harcban és a munkaerő piacon 

egyaránt, végső soron pedig elfogadhatatlan az emberi élet megmentésére és gyógyítására 

felesküdött általános orvos-, fogorvos- és gyógyszerész-hivatásokra nézve.  

 

Az utasítás hatálya 

1. § Jelen utasítás hatálya kiterjed valamennyi, a Pécsi Tudományegyetem Általános 

Orvostudományi Karán tanulmányokat folytató, hallgatói jogviszonnyal rendelkező 

hallgatóra, valamint a Karon közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

foglalkoztatott oktatóra. 

 

Az írásbeli, gyakorlati és szóbeli számonkéréseken, vizsgákon előforduló, 

vizsgacsalásnak minősülő esetek 

2. § (1) A szerzői jogok megsértése. A szerzői jogok megsértésének minősül, amennyiben a 

hallgató önálló írásbeli dolgozatában (szakdolgozatában) hivatkozás nélkül vesz át szerzői 

jogi védelem alatt álló műből szó szerinti vagy tartalmi idézeteket. 

 

(2) A vizsgázó helyettesítése más személlyel, a személycsere. Személycserének minősül, 

amennyiben egy személy, a vizsgára jelentkezett hallgató helyett, magát az adott hallgatónak 

kiadva a számonkérésen, ill. a kurzuson, magát hamis vagy az adott hallgató 

személyazonosítására alkalmas irattal igazolja, és/vagy az adott hallgató nevében aláírja a 

jelenléti ívet, kitölti a tesztet, ill. megkezdi az írásbeli vagy szóbeli vizsgát. 

(3) Meg nem engedett segédeszközök használata. Meg nem engedett segédeszköznek minősül 

a számonkérésen a számonkérés témájával kapcsolatos, tankönyv, kézzel írott vagy 

nyomtatott papír alapú eszköz („puska”), továbbá az adattovábbításra alkalmas elektronikai 

eszköz (mobiltelefon, notebook, laptop, iphone, ipad, ipod, sms továbbítására alkalmas óra, 

minikamera, headset készlet, stb.).   

(4) Az (1) és (2) bekezdésben rögzített esetek gyanújának felmerülése esetén a dékán 

kezdeményezi az ügy rendőrség általi kivizsgálását, a feljelentés megtételét. 



(5) Az (1), (2) és (3) bekezdésben rögzített esetek gyanújának felmerülése fegyelmi eljárást 

von maga után. 

 

A vizsgacsalások megelőzésével kapcsolatos előírások 

 

3. § (1) Jelen Utasítást a Karon szokásos módon közzé kell tenni. Az Utasításnak a hallgató 

által történő megismeréséről, tudomásul vételéről, valamint a hallgatóra nézve kötelező 

érvényéről a beiratkozás, ill. a bejelentkezés alkalmával a hallgató elektronikus formában 

nyilatkozik.     

 

(2) A vizsgáztató köteles a számonkérés megkezdése előtt felhívni a hallgatók figyelmét a 

vizsgacsalások jogkövetkezményeire. 

 

(3) A vizsgáztatónak az írásbeli, ill. a szóbeli vizsga megkezdése előtt meg kell győződnie a 

vizsgázó személyazonosságáról. A személyazonosság megállapítását képes diákigazolvány, 

személyi azonosító igazolvány, útlevél vagy gépjárművezetői engedély alapján végzi el a 

vizsgáztató vagy az általa megbízott személy.     

(4) A számonkérés témájával kapcsolatos, tankönyv, kézzel írott vagy nyomtatott, papír alapú 

eszköz („puska”) a számonkérés alkalmával nem vihető be a számonkérés helyiségéül 

szolgáló terembe. 

(5) Adattovábbításra alkalmas elektronikai eszköz (mobiltelefon, notebook, laptop, iphon, 

ipad, ipod, sms továbbítására alkalmas óra, minikamera, headset készlet, stb.) a számonkérés 

alkalmával nem vihető be a számonkérés helyiségéül szolgáló terembe, ill. a terem egy, az 

oktató által meghatározott helyén kell a hallgatóknak a számonkérés idején kikapcsolt 

állapotban azokat elhelyezni. 

 

A vizsgacsalások észlelése 

 

4. § (1) Bármely vizsgacsalás alapos gyanújának észlelése esetében a vizsgáztató (a dolgozat 

javítója) köteles az érintett hallgató vizsgáját azonnal felfüggeszteni, és ennek tényét a 

vizsgalapra feljegyezni, valamint írásban vagy e-mailen haladéktalanul, de legkésőbb 8 órán 

belül bejelenteni a dékánnak. 

 

(2) A szerzői jogok megsértése gyanújának észlelése esetében a dékán kezdeményezi a 

hallgató feljelentését. 

 

(3) A vizsgázó személyének helyettesítése, ill. személycsere gyanújának helyszíni észlelése 

esetében a vizsgáztatónak haladéktalanul értesítenie kell a rendőrséget a 107-es 

telefonszámon, majd ennek tényéről az (1) bekezdés szerint a dékánt. 

 

(4) A vizsgázó személyének helyettesítése, ill. személycsere gyanújának utólagos észlelése 

esetében a vizsgáztatónak (a dolgozat javítójának) írásban vagy e-mailen haladéktalanul, de 

legkésőbb a személycsere észlelésétől számított 8 órán belül értesítenie kell a dékánt, aki 

haladéktalanul értesíti a rendőrséget. 

 

(5) Meg nem engedett eszközök használatának gyanúja esetében a hallgató köteles a 

vizsgáztató felszólítására a vélelmezett eszközt előadni.  



 

(6) A vizsgacsalás alapos gyanújának minősül, annak valamennyi jogkövetkezményével 

együtt: 

a) bármilyen meg nem engedett eszköz megtalálása a vizsgázónál, továbbá 

b) amennyiben a vizsgázó megtagadja a vélelmezett eszköz előadását, és nem 

bizonyítja annak meg nem létét.  

 

(7) A vizsgacsalás gyanújának észlelését, illetve a vizsgacsalás tényét és körülményeit az 

oktató jegyzőkönyvben rögzíti. 

 

 

 

Eljárás a vizsgacsalások alapos gyanúja esetén 

 

5. § (1) Bármely olyan vizsgacsalás alapos gyanújának észleléséről érkezett írásbeli vagy e-

mailes értesítés esetében, amely nem igényel rendőrségi eljárást, a dékán a Tanulmányi 

Hivatal vezetőjét haladéktalanul felkéri az eset kivizsgálására. 

 

(2) A Tanulmányi Hivatal vezetője – amennyiben szükségesnek látja –, az érintett hallgató és 

a tanúk meghallgatásával, a szükséges (bizonyító erejű) dokumentumok bekérésével – soron 

kívül, de legkésőbb 48 órán belül kivizsgálja a vizsgacsalás körülményeit, majd újabb 48 órán 

belül írásbeli javaslatot tesz a dékánnak a fegyelmi eljárás megindításának elrendelésére vagy 

annak mellőzésére. A javaslathoz csatolni kell a meghallgatásokról készült jegyzőkönyvet és 

a rendelkezésre álló dokumentumokat is. 

 

(3) Bármely olyan vizsgacsalás alapos gyanújának észleléséről érkezett írásbeli vagy e-mailes 

értesítés esetében, amely azonnali rendőrségi eljárást von maga után, a dékán haladéktalanul 

elrendeli a fegyelmi eljárást. 

 

Hátrányos következmények vizsgacsalások megállapítása esetében 

 

6. § (1) Amennyiben a vizsgacsalás ténye megállapítást nyert, a számonkérést elégtelennel 

kell értékelni.  

 

(2) Azon hallgató számára, aki vizsgacsalást követett el, dékáni méltányosság nem 

gyakorolható. 

 

 

Hatályba léptető rendelkezés 

 

7. § Jelen utasítás 2012. május 8-án lép hatályba. 

 

Pécs, 2012. május 8. 

 

 

Prof. Dr. Miseta Attila 

     egyetemi tanár  

             dékán  

 
 


