
Emlékeztető 
 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottságának 

2021. június 23. 13.00 órai kezdettel tartott üléséről 
Helye: MS Teams 

 
Megjelentek: a melléklet szerint 
 
Az elnök az ülést megnyitotta. Az online ülésre tekintettel a szavazás módja a Teams chat funkciója.  
 
A napirend ismertetésénél az elnök jelezte, hogy az utólagosan a számára megküldött HKR 
mellékletmódosítási javaslatot nem veszi napirendre. A napirendhez észrevétel nem érkezett. 

 
Bizottsági döntés: 
 
A napirendet a Bizottság – 19 támogató szavazattal és egy tartózkodással –– elfogadta.  
 
Az elnök javaslatot tett a 3. és 4. napirendi pontok elsőként való tárgyalására. A Bizottság a javaslattal 
egyetértett, ennek alapján a napirendek az alábbi sorrendben való tárgyalására került sor: 
 

1. A Doktori Szabályzat módosítása  
2. A CHARM-EU Szövetség keretében létrehozott mesterképzési szak sajátos szabályai: 
Szenátusi Határozat tervezet  
3. A HKR és mellékletei módosítása témák szerint haladva:  

3.1. hallgatói befizetések  
3.2. felnőtt- és egyéb képzés  
3.3. digitális szakdolgozati ügyrend  
3.4. online és hibrid oktatás  
3.5. egyéb  

4. Egyebek 
 

 
1. napirendi pont 

 
Az elnök tájékoztatást adott a napirendi pontról. A napirendhez hozzászólás nem érkezett. 
 
Bizottsági döntés: 
 
Az 1. napirendi pont szerinti pályázatot a Bizottság egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta. 
 
 

2. napirendi pont 
 
Az elnök összefoglalta az előterjesztés előzményeit, a HKR módosítással való összefüggését. A PPK 
felvetése alapján az előterjesztés kiegészítésre került cím meghatározásával. 
 
Bizottsági döntés: 
 
A 2. napirendi pont előterjesztését a Bizottság a jelzett módosítással egyhangúlag, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 
 

3. napirendi pont 
 
A napirendi pont tárgyalására és szavazásra témánként került sor. 
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3.1. napirendi pont 
 
A napirendi pont tárgyalása során a karok és a hallgatói önkormányzat képviselői általi felvetések alapján 
az előterjesztésben a következő módosítási döntéseket hozta a Bizottság: 
 
- A 131. § (3) bekezdés a) pontjában az önköltség visszatérítés aránya 90%-os legyen a regisztrációs 
időszak és október 15./március 15. közötti jogviszony megszüntetés vagy szünetelés esetén. 
- A 131. § (3) bekezdés b) pontjában az önköltség visszatérítés aránya 30%-os legyen október 15./március 
15. és a szorgalmi időszak vége közötti jogviszony megszüntetés vagy szünetelés esetén. 
- A 353. § (4) bekezdésének hatályban tartása. 
- Az 580. § (1) bekezdésére vonatkozó módosítást visszautalja a TTK Kari Tanácsa elé való 
megtárgyalásra. 
 
A fenti szavazásokat követően a 3.1. előterjesztés egészével kapcsolatban is szavazás történt. 
 
Bizottsági döntés: 
 
A 3.1. napirendi pont előterjesztését a Bizottság a jelzett változtatásokkal – 19 támogató, 2 nem 
támogató szavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta. 
 

3.2. napirendi pont 
 
A napirendi pont tárgyalása során a TKK és az ÁJK jelzett pontosítási igényt, az alábbi szabályhelyeken: 
 
- A 78. §-ban az osztatlan tanárképzés esetén a karok határozzák meg a szakdolgozat leadási határidőt. 
- A 237. § (5) és (7) bekezdésében a határidő pontosítandó. 
- Az előterjesztés kiegészítendő a 238. § pontosításával. 
- A 337. § (5) bekezdésében pontosítandó, hogy a BTK határozza meg a szakdolgozat témabejelentési 
határidejét. 
 
Bizottsági döntés: 
 
A 3.2. napirendi pont előterjesztését a Bizottság a jelzett változtatásokkal egyhangúlag elfogadta. 
 

3.3. napirendi pont 
 
A TTK felvetése alapján a 67. § (1) bekezdés kiegészítése kapcsán a Bizottság megállapította, hogy jövőbeli 
nyomonkövetés ajánlott az új típusú vizsgákkal kapcsolatban. Az előterjesztéshez módosítási javaslat nem 
érkezett. 
 
Bizottsági döntés: 
 
A 3.3. napirendi pont előterjesztését a Bizottság egyhangúlag elfogadta. 
 

3.4. napirendi pont 
 
Az előterjesztéshez hozzászólás nem érkezett. 
 
Bizottsági döntés: 
 
A 3.4. napirendi pont előterjesztését a Bizottság egyhangúlag elfogadta. 
 

3.5. napirendi pont 
 
Az előterjesztéshez hozzászólás nem érkezett. 
 
Bizottsági döntés: 
 
A 3.5. napirendi pont előterjesztését a Bizottság egyhangúlag elfogadta. 
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4. napirendi pont 

 
További felvetés, hozzászólás nem érkezett, így az elnök az ülést bezárta. 
 
 
Budapest, 2021. június 23. 
 
Készítette: Cseszregi Tamás s.k. 
Jóváhagyta: Dr. Zentai László elnök s.k. 


