
Emlékeztető 
 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottságának 

2021. szeptember 22. 14.00 órai kezdettel tartott üléséről 
Helye: MS Teams 

 
Megjelentek: a melléklet szerint 
 
Az elnök az ülést megnyitotta. Az online ülésre tekintettel a nyílt szavazás módja a Teams chat funkciója 
volt, a titkos szavazás az ELTE online szavazó rendszere segítségével történt. 
 
Az elnök a napirendet ismertette, ehhez észrevétel nem érkezett. 
 
Bizottsági döntés: 
 
A napirendet a Bizottság egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbiak 
szerint: 
1. Javaslat az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet, Hallgatói Követelményrendszer 6. sz. 

melléklet Doktori Szabályzat módosítására 

1.1. 6/5. sz. melléklet – a Társadalomtudományi Kar Kari Doktori Szabályzata 

1.2. 6/6. sz. melléklet – a Természettudományi Kar Kari Doktori Szabályzata 

2. Javaslat az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet, Hallgatói Követelményrendszer GTK-

ra vonatkozó kari különös részének módosítására 

3. Pályázat a Bibó István Szakkollégium igazgatói tisztségének betöltésére (titkos szavazás) 

4. Pályázat a Navratil Ákos Szakkollégium igazgatói tisztségének betöltésére (titkos szavazás) 

5. Egyebek 

 
 

1. napirendi pont 
 
Az elnök tájékoztatást adott a napirendi pontról. A PPK szövegszerű módosítási javaslatot tett az 1.1. 
napirendi pont előterjesztésében szereplő KDSZ 38. § (1) bekezdéséhez: „valamint a NYAK oldalán 
honosíthatóként felsorolt hatósági nyilvántartás szerint honosítható nyelvvizsgákat”. Az 
előterjesztőnek ez ellen nem volt kifogása. A módosításról a bizottság külön szavazott. Az 1.2. napirendi 
ponthoz hozzászólás nem érkezett. 
 
Bizottsági döntés: 
 
Az 1.1. napirendi ponthoz érkezett szövegszerű módosítási javaslatot a Bizottság egyhangúlag, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 
Az 1.1. napirendi pont előterjesztését a Bizottság a szövegszerű módosítással egybeszerkesztve 20 
támogató szavazattal, 1 tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 
Az 1.2. napirendi pont előterjesztését a Bizottság 20 támogató szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 

2. napirendi pont 
 
Az elnök tájékoztatást adott a napirendi pontról. A BTK felhívta az előterjesztő figyelmét a HKR 84. §-
ának oklevél-minősítés számítási módját tartalmazó (6) bekezdésére, illetve arra a tényre, hogy az 
előterjesztés szerint a szigorlatok eredménye hangsúlyosan jelenik meg az oklevél minősítésében. Az 
előterjesztő megerősítette a számítási módszerrel kapcsolatos kari szándékot, illetve válasza alapján a GTK 
a kari különös részben foglaltakat a 84. § (6) bekezdésének figyelembevételével alakította ki. 
 
Bizottsági döntés: 
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A 2. napirendi pont előterjesztését a Bizottság 20 támogató szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 
 

3. napirendi pont 
 
Az elnök tájékoztatást adott a napirendi pontról. A PPK méltatta a 3. és 4. napirendi ponthoz beérkezett 
pályázatokat. A bizottság tagjai szavazataikat az e-mailben megküldött linken az ülés napján 17 óráig 
adhatták le. 
 
A 3. napirendi pont előterjesztését a Bizottság a beérkezett 19 támogató szavazat alapján 
egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 
 

4. napirendi pont 
 
Az elnök tájékoztatást adott a napirendi pontról. A napirendhez külön hozzászólás nem érkezett. A 
bizottság tagjai szavazataikat az e-mailben megküldött linken az ülés napján 17 óráig adhatták le. 
 
A 4. napirendi pont előterjesztését a Bizottság a beérkezett 15 támogató szavazat alapján 
egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 
 

5. napirendi pont 
 
A PPK felhívta az EHÖK figyelmét a 531/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján zajló átsorolási 
folyamatra és annak esetleges következményeire a diákhitel igénylése és folyósítása során, az EHÖK 
képviseletében az elnök a tájékoztatást megköszönte. 
 
 
További felvetés, hozzászólás nem érkezett, így az elnök az ülést bezárta. 
 
 
Budapest, 2021. szeptember 22. 
 
Készítette: Lengyel Ágnes s.k. 
Jóváhagyta: Dr. Zentai László elnök s.k. 


