
Emlékeztető 
 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottságának 

2021. május 12. 14.00 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, az 
első napirend esetén az Egyetem anonim szavazási rendszere.  
 
A napirendhez észrevétel nem érkezett, ez alapján a napirend a következő: 
 

1. Pályázat az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium igazgatói tisztségének a 
betöltésére (titkos szavazás) 
2. A HKR BGGYK különös részének módosítása 
3. Javaslat az 2021/2022. tanévre érvényes térítési díjakra 
4 A HKR és mellékletei módosítása  
5. Egyebek 

 
Bizottsági döntés: 
 
A napirendet a Bizottság egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.  
 
 

1. napirendi pont 
 
Az elnök tájékoztatást adott a napirendi pontról, jelezve, hogy az OHÜB ügyrend alapján a Bizottság 
titkos szavazást tart. 
 
Bizottsági döntés: 
 
Az 1. napirendi pont szerinti pályázatot a Bizottság egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta. 
 
 

2. napirendi pont 
 
Az elnök összefoglalta az előterjesztés részleteit. A PPK javasolt helyesírási pontosítást, amelyet az 
előterjesztő elfogadott. Az előterjesztés tárgyalása során további hozzászólás nem volt, így a Bizottság az 
előterjesztés módosított változata elfogadásáról szavazott. 
 
Bizottsági döntés: 
 
A 2. napirendi pont előterjesztését a jelzett helyesírási pontosítás átvezetésével egyhangúan 
elfogadta. 
 
 

3. napirendi pont 
 
A napirendbeli előterjesztést az elnök összefoglalta. A napirendhez az EHÖK, a TÁTK, az ÁJK, a 
BGGYK, a TÓK, a TTK, az IK, a PPK, a TÁTK HÖK képviselője tett észrevételt, javaslatot, 
megjegyzést, amelyek alapján az előterjesztés módosításáról egyenkénti szavazásra került sor. Ennek 
alapján az előterjesztésben javasolt módosítások átvezetésére – az illetékről szóló kiegészítés kivételével – 
nem került sor. Az így módosított előterjesztésről a Bizottság egyben döntött. 
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Bizottsági döntés: 
 
A 3. napirendi pont előterjesztését a jelzett változtatással – 19 támogató, 2 nem támogató 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett – elfogadta. 
 
 

4. napirendi pont 
 
Az elnök tájékoztatta a Bizottságot, hogy a napirendhez tartozó dokumentumok célja azok tartalmáról 
való konzultáció. A karok és a hallgatói önkormányzatok képviselői a napirend tárgyalása során tett 
észrevételei, javaslatai alapján a dokumentumok átdolgozása az előterjesztő feladata. A dokumentumokról 
szavazás nem történik, azokról a következő ülésen történik szavazás.  
 

5. napirendi pont 
 

További felvetés, hozzászólás nem érkezett, így az elnök az ülést bezárta. 
 
 
Budapest, 2021. május 13. 
 
Készítette: Cseszregi Tamás s.k. 
Jóváhagyta: Dr. Zentai László elnök s.k. 


