
Emlékeztető 
 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottságának 
2021. november 10. 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 a Teams értekezleten belül 
kézfeltartással zajlott. 
 
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. Az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság ügyrendjének elfogadása 
2. Javaslat az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet, Hallgatói Követelményrendszer 82. §-

ának kiegészítésére a tanári záróvizsgarészek ismételhetőségével kapcsolatos szabályokkal 
3. Javaslat az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet, Hallgatói Követelményrendszer BTK-

ra vonatkozó kari különös részének módosítására 
4. Egyebek 
 

1. napirendi pont 
 
Az elnök kérésére az oktatási igazgató tájékoztatást adott a napirendi pontról. A napirendi ponthoz 
hozzászólás nem érkezett. 
 
Bizottsági döntés: 
 
Az 1. napirendi pont előterjesztését a Bizottság 24 támogató szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 

2. napirendi pont 
 
Az elnök tájékoztatást adott a napirendi pontról. A PPK szövegszerű módosítási javaslatot tett az alábbiak 
szerint: 
„(4aA) Ha az Az Nftv. hatálya alá tartozó tanári szaknak több, különböző időpontban szervezett szóbeli 
része van, a hallgató mindegyiken részt vehet akkor is, ha valamelyiken elégtelen érdemjegyet szerzett. Az 
esetében az elégtelennel minősített vizsgarész elégtelen komponensét a következő záróvizsga-időszakban 
tett ismételt záróvizsga során kísérelheti meg kijavítani.” 
A módosítási javaslattal a Bizottság egyetértett. 
 
Bizottsági döntés: 
 
A 2. napirendi pont előterjesztését a Bizottság 24 támogató szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 

3. napirendi pont 
 
Az elnök tájékoztatást adott a napirendi pontról, az előterjesztő kar azt nem kívánta kiegészíteni. A PPK 
szövegszerű módosítási javaslatot tett az alábbiak szerint: 
„(b) az angol nyelvoktató diszciplináris mesterképzésben részt vevő résztvevő hallgatóknak az (a) pontban 
megjelölt határidő a tavaszi félévben április 30., az őszi félévben november 30.” 



 2 

A módosítási javaslattal a Bizottság egyetértett. 
 
Bizottsági döntés: 
 
A 3. napirendi pont előterjesztését a Bizottság 24 támogató szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 
 
További felvetés, hozzászólás nem érkezett, így az elnök az ülést bezárta. 
 
 
Budapest, 2021. november 10. 
 
Készítette: Lengyel Ágnes s.k. 
Jóváhagyta: Dr. Zentai László elnök s.k. 


