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1
 Megállapította az ELTE SzMSz I. kötete 3.h. sz. mellékletének, a Tanító- és Óvóképző Kar Szervezeti és 

Működési Szabályzata módosításáról szóló CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 20. pontja. Hatályos: 

2009. XI. 3. napjától. 
2
 Hatályon kívül helyezte a CXXXI/2015. (VI. 29.) Szen. sz. határozat. Hatályon kívül: 2015. VI. 29. 

napjától. 
3
 Egységes szerkezetben a módosításáról szóló CCXXXII/2008. (X. 6.) Szen. sz., CCLXXXV/2008. (XII. 

15.) Szen. sz., CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz., XLVIII/2012. (IV. 2.) Szen. sz., CII/2012. (V. 21.) Szen. 

sz., CIII/2012. (V. 21.) Szen. sz., CCXCVI/2013. (XI. 11.) Szen. sz., XLVI/2014. (IV. 28.) Szen. sz., 

CLXXXVIII/2014. (IX. 22.) Szen. sz. határozatok rendelkezéseivel. 
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4
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának Kari Tanácsa a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és az Egyetem Szervezeti és Működési 

Szabályzata alapján, annak részeként, a Kar Szervezeti és Működési Szabályzatára az alábbi 

javaslatot teszi:  

 

I.  

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § 

(1) 5
A Kar neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar (ELTE TÓK). 

A Kar idegen nyelvű elnevezései: 

Eötvös Loránd Unversity Faculty of Primary and Pre-School Education, 

Eötvös-Loránd-Universität Fakultät für Erzieher- und Grundschullehrerbildung. 

Székhelye: 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. 

(2) 6
A Kar alaptevékenysége: a tanító-, az óvodapedagógus és a csecsemő- és 

kisgyermeknevelő képzés. 

 

A Kar szervezeti felépítése 

2. § 

(1) 7
A Kar oktatási és kutatási feladatot ellátó, a képzést közvetlenül segítő szolgáltató és 

hivatali szervezeti egységekre tagolódik. 

(2) 8
A Kar oktatási és kutatási feladatot ellátó szervezeti egységei: 

 Ének-zenei Tanszék 

 Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék 

 Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék 

 Matematika Tanszék 

 Neveléstudományi Tanszék 

 Társadalomtudományi Tanszék 

 Természettudományi Tanszék 

 Testnevelési Tanszék 

 Vizuális Nevelési Tanszék 

 Kisgyermek-nevelési Kutatóközpont és Módszertani Laboratórium
9
 

                                                 
4
 Megállapította az ELTE SzMSz három kötete és annak egyes mellékletei fenntartói leírat alapján történő 

módosításáról szóló CLXXXVIII/2014. (IX. 22.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2014. IX. 23. napjától. 
5
 Megállapította az ELTE SzMSz I. kötet 3.h. sz. mellékletének, a Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar 

Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról szóló XLVIII/2012. (IV. 2.) Szen. sz. határozat. 

Hatályos: 2012. IV. 3. napjától. 
6
 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 1. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 

7
 Megállapította az ELTE SzMSz I. kötet 3.h. sz. mellékletének, a Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar 

Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról szóló CCXXXII/2008. (X. 6.) Szen. sz. határozat. 

Hatályos: 2008. X. 7. napjától. 
8
 Megállapította az Informatika Módszertani Központ megszüntetéséről szóló CIII/2012. (V. 21.) Szen. sz. 

határozat. Hatályos: 2012. VI. 1. napjától. 
9
 Létrehozta a tárgyban hozott CII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2012. VI. 1. napjától. 
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(3) 10
A Kar képzését közvetlenül segítő szervezeti egység: 

 Könyvtár  

(4) 11
A Kar hivatali szervezeti egysége: 

 
12

Dékáni Titkárság  

(5) 13
A jelen § (3)-(4) bekezdésében meghatározott szervezeti egységek működését a dékán 

utasításban szabályozza. 

(6) 14
A Kar  

a) gazdálkodási, pénzügyi, üzemeltetési, továbbá 

b) oktatásszervezési, tanulmányi és 

c) humánpolitikai 

feladatait központi funkcionális egységként a Pedagogikum Központ látja el. 

(7) 15
A (6) bekezdésben jelzett Pedagogikum Központ működését a PK SzMSz szabályozza. 

 

A Kar vezetése 

3. § 

(1) A Kar vezető testülete a Kari Tanács. 

(2) 16
A Kart a dékán vezeti. 

(3) 17
A dékánt munkájában két dékánhelyettes segíti. 

 

A Kari Tanács 

4. § 

A Kari Tanács a Kar döntési, javaslattételi, véleményező és ellenőrzési joggal felruházott 

vezető testülete. 

 

A Kari Tanács megválasztásának szabályai 

5. § 

(1) 18
A Kari Tanács a választás kiírásakor, illetve a jelölőbizottságok megválasztásakor 

meghatározza a választási körzeteket. 

(2) A Kari Tanács egy szervezeti egységhez tartozó tagjának választását a szervezeti egység 

értekezletén megválasztott 3 tagú jelölőbizottság készíti elő. 

A több szervezeti egységet felölelő választási körzet képviselőinek választását a Kari 

Tanács által megválasztott elnökből és 2 tagból álló jelölőbizottság készíti elő. 

(3) A jelölőbizottságok feladata a jelölés lebonyolítása, a jelöltek jegyzékének ismertetése a 

választási körzet választóival, a választási körzet választói névjegyzékének elkészítése, a 

választás megszervezése (időpontjának és helyének 8 nappal előbb történő közlése, a 

szavazatszámláló bizottság felkérése). 

                                                 
10

 Megállapította a CIII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2012. VI. 1. napjától. 
11

 Megállapította a CCXXXII/2008. (X. 6.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2008. X. 7. napjától. 
12

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 22. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
13

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 21. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
14

 Beiktatta a CCXXXII/2008. (X. 6.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2008. X. 7. napjától. 
15

 Beiktatta a CCXXXII/2008. (X. 6.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2008. X. 7. napjától. 
16

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 21. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
17

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 21. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
18

 Beiktatta, egyidejűleg a korábbi (1)-(9) bekezdések számozását (2)-(10) bekezdésre módosította a 

XLVIII/2012. (IV. 2.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2012. IV. 3. napjától. 
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(4) A jelölés elfogadásáról a jelöltnek nyilatkoznia kell. 

(5) A választói körzet tagjainak egyetértésével a jelölőbizottság elláthatja a szavazatszámláló 

bizottság feladatait is. 

(6) A jelölésről és a szavazás eredményéről a jelölő- és a szavazatszámláló bizottság 

jegyzőkönyvet készít, amelyet 3 napon belül átad a Kari Tanács titkárának. 

(7) 19
A választás titkosan történik. A szavazólapra a jelölést elfogadó jelöltek nevét abc-

sorrendben kell felvenni, és fel kell tüntetni, hogy a választási körzet hány tanácstag 

megválasztására jogosult. 

(8) Csak az a szavazólap érvényes, amelyen a választható képviselők számánál nem több 

névre adja szavazatát a választó, a szavazólapon feltüntetett formai követelmények 

szerint. 

(9) A szavazás eredményét befolyásoló szavazategyenlőség esetén a szavazást teljesen vagy 

részlegesen meg kell ismételni. Ilyen esetben a szavazólapon csak azok nevét kell 

feltüntetni, akik között a szavazategyenlőség kialakult. 

(10) Megválasztottnak kell tekinteni azokat, akikre a jelen lévő választók többsége szavazatát 

adja, a többi jelölt az SzMSz rendelkezésének értelmében póttaggá válik. 

 

A Kari Tanács összetétele 

6. § 

(1) 20
A Kari Tanácsnak hivatalból tagja: 

- 21
a dékán, aki a tanács elnöke, 

- a kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke. 

(2) A Kari Tanács maga választja meg titkárát. 

(3) A Kari Tanács tagjainak legalább egynegyedét, de legfeljebb egyharmadát a hallgatók, 

legalább egyharmadát egyetemi illetve főiskolai tanárok és docensek alkotják. 

(4) A Kari Tanácsban a kari szabályzatban meghatározott módon biztosítani kell a Kar nem 

oktatói, illetve kutatói munkakört betöltő közalkalmazottainak képviseletét. 

(5) 22
A dékán a Kari Tanács ülésére a kari szabályzatban meghatározottakon kívül mást is 

meghívhat, ha részvételét a napirendi pont megvitatásában szükségesnek tartja. 

(6) A meghívott résztvevőknek tanácskozási joguk van. 

(7) 23
A Kari Tanács szavazati jogú tagjainak összlétszáma 24 fő, a következő megoszlásban: 

Dékán            1 fő 

Egyetemi, főiskolai tanárok, docensek képviselői      9 fő 

Adjunktusok, tanársegédek, gyakornokok, szaktanárok képviselői    5 fő 

Nem oktató munkakört betöltő alkalmazottak képviselője     1 fő 

Kari HÖK elnöke          1 fő 

Hallgató képviselők          7 fő 

(8) 24
A Kari Tanács tanácskozási jogú 

a) kari meghívottjai (ha nem választott képviselők): 

- a dékánhelyettesek, 

                                                 
19

 A (6)-(9) bekezdések számozását megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 2. pontja. 

Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
20

 Megállapította a CCXXXII/2008. (X. 6.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2008. X. 7. napjától. 
21

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 21. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
22

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 21. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
23

 Megállapította a XLVIII/2012. (IV. 2.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2012. IV. 3. napjától. 
24

 Megállapította a XLVIII/2012. (IV. 2.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2012. IV. 3. napjától. 
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- a tanszékvezetők, valamint más oktatási szervezeti egységek vezetői, 

- a Dékáni Titkárság vezetője, 

- az ELTE PK Gazdasági Főosztály vezetője, 

- az ELTE PK Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztály vezetője, 

- az ELTE PK Humánpolitikai Főosztály vezetője,  

- a kari Könyvtár vezetője, 

- 
25

az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola igazgatója, 

- az ELTE Gyakorló Óvoda vezetője, 

- a Kari Tanács állandó bizottságainak vezetői, 

- a Szenátus kari képviselői, 

- az FDSZ kari titkára, 

- a kari gazdasági referens, 

- a kari tanulmányi referens, 

- a Kari Tanács titkára; 

b) állandó egyetemi meghívottjai: 

- az ELTE rektora és rektorhelyettesei, 

- az ELTE Pedagogikum Központ Vezető Testületének elnöke. 

(9) 26
A dékán a Kari Tanács ülésére a kari szabályzatban meghatározottakon kívül mást is 

meghívhat, ha részvételét a napirendi pont megvitatásában szükségesnek tartja. A 

meghívott résztvevőknek tanácskozási joguk van. 

(10) A Kari Tanács nem hallgató tagjainak tagsága három évig tart. A Kari Tanács tagja 

újraválasztható. 

(11) A Kari Tanács hallgató tagjainak tagsága egy évig tart. A Kari Tanács tagja 

újraválasztható. 

(12) Megszűnik a kari tanácstagság, ha 

a) a mandátum lejár, 

b) a tanácstag lemond mandátumáról, 

c) a tanácstag munkaviszonya illetőleg hallgatói jogviszonya megszűnik, 

d) a tanácstag elhalálozik. 

A megüresedett tanácstagi helyre a megválasztott választói körzet póttagját a Kari 

Tanács rendes tagjává kell nyilvánítani, illetőleg új tanácstagot kell választani. 

 

A Kari Tanács feladat- és hatásköre 

7. § 

(1) 27
A Kari Tanács döntési hatáskörei: 

- döntés a Kar oktató munkájával és tudományos tevékenységével kapcsolatos 

alapvető kérdésekről, 

- a Kar költségvetésének jóváhagyása és beszámolójának elfogadása, 

- a már megalapított és indított szakon folyó képzés szüneteltetésének, illetve 

újraindításának engedélyezése, 

- a költségtérítéses képzésre felvehető hallgatók számának megállapítása, 

- a szolgáltatás díjának és a költségtérítés mértékének megállapítása,  

- a felvétel feltételeinek meghatározása, 

                                                 
25

 Megállapította az ELTE Gyakorló Általános Iskola átnevezéséről ELTE Gyertyánffy István Gyakorló 

Általános Iskolává című XLVI/2014. (IV. 28.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2014. IX. 1. napjától. 
26

 Beiktatta, egyidejűleg a korábbi (9)-(11) bekezdések számozását (10)-(12) bekezdésre módosította a 

XLVIII/2012. (IV. 2.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2012. IV. 3. napjától. 
27

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 3. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
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- a szakfelelősök kijelölése, 

- kari kitüntetések alapítása és odaítélése, 

- mestertanári, mesteroktatói cím adományozása, 

- az egyetemi tanári, docensi pályázati kiírások előkészítése, 

- a Kar dékáni, dékánhelyettesi, egyetemi tanári, docensi pályázatainak rangsorolása, a 

dékán és helyettesei visszahívásának kezdeményezése,  

- a saját ügyrendjének meghatározása, éves (féléves) munkatervének megállapítása, 

- a kari testületek, bizottságok létesítése, 

- a gazdálkodó szervezettel történő együttműködésről szóló döntés, ha az 

együttműködés tárgya a karon folyó képzés, illetve kutatás, 

- döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály kari szabályzat a 

hatáskörébe utal. 

(2) 28
A Kari Tanács javaslatot tesz: 

- a Kar szervezeti és működési szabályzatára, illetve módosítására, 

- oktatási struktúrájának kialakítása, 

- a kari szintű oktatási egység létrehozására és megszüntetésére, 

- a kari nem oktatási szervezeti egység(ek) létesítéséről, megszüntetéséről, 

- a felsőfokú szakképzésben, az alapképzésben és szakirányú továbbképzésben a 

szakok alapítási követelményeinek meghatározására, indítására és megszüntetésére, a 

tantervek meghatározására, 

- az egyetemi bizottságok kari képviselőjére, 

- a Professor Emeritus cím, az egyetemi magántanári, a címzetes egyetemi tanári, a 

címzetes egyetemi docensi és az ELTE vendégprofesszor cím adományozására, 

- az államilag finanszírozott képzésre felvehető hallgatók számának megállapítására. 

(3) 29
A Kari Tanács véleményt nyilvánít: 

- a Kart érintő költségvetési és fejlesztési javaslatokról, 

- a rektori pályázatokról, 

- a rektor visszahívásának kezdeményezéséről, 

- új kar alapításáról, kar megszüntetéséről, kari szervezeti egység létesítéséről, 

átalakításáról, megszüntetéséről, ha azokat nem a Kar kezdeményezte, 

- a Szervezeti és Működési Szabályzat és az annak mellékleteit képező szabályzatok 

közül a Kart érintők elfogadása és módosítása tárgyában, 

- az intézményfejlesztési terv, kutatási-fejlesztési-innovációs stratégia, képzési 

(szakképzési) program, minőségfejlesztési program elfogadása tárgyában, 

- az egyetemi tanári, docensi és tanszékvezetői pályázatokról. 

A Kari Tanács véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet továbbá minden olyan, a Kar 

tevékenységével összefüggő kérdésben, amelyben a döntés az Egyetemi Szenátus, 

valamint a rektor feladat- és hatáskörébe tartozik. 

(4) 30
A Kari Tanács rendszeresen beszámolót kérhet mindazon testületektől és személyektől, 

akiket a Kari Tanács vagy a dékán bízott meg (kért fel) állandó vagy időszakos feladatra. 

(5) A Kari Tanács által átruházható hatáskörök: 

A Kari Tanács a tanársegédi, adjunktusi és óraadó oktatói állásokra benyújtott 

pályázatok, kinevezések véleményezési jogát az oktatási szervezeti egység 

tanácsára/értekezletére ruházza át. 

                                                 
28

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 3. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
29

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 3. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
30

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 21. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
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(6) A Kari Tanács ülései nyilvánosak. A Kari Tanács zárt ülést elrendelhet a Szenátusra 

irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával. 

 

A Kari Tanács működése 

8. § 

(1) 31
A Kari Tanács üléseinek előkészítése és dokumentálása: 

a) A tanácsülések időpontját, illetve az ülések tervezett napirendjét az Egyetemi 

Szenátus üléstervét figyelembe véve a tanév elején elfogadott éves program 

tartalmazza. Az éves programra a Tanács tagjai javaslatokat nyújthatnak be évente 

június 30-ig. A programjavaslatot a Tanács elnöke terjeszti elő. 

b) 32
A Tanács ülését — a kitűzött időpont előtt 8 nappal — a dékán hívja össze. 

Indokolt esetben a kitűzött időpont előtt legkésőbb 3 nappal — is összehívható a 

Kari Tanács. 

c) 33
A Kari Tanács ülését az elnök vezeti, akadályoztatása esetén jogkörét átruházhatja 

valamelyik dékánhelyettesre vagy a Kari Tanács szavazati jogú egy tagjára. 

d) 34
A napirendek írásos anyagait általában a meghívóval együtt elektronikus úton kell 

kiküldeni. Az előterjesztő a tanácsülésen szóbeli kiegészítést tehet. 

(2) 35
 A Kari Tanács üléséről hangfelvétel és emlékeztető készül, amelynek megőrzéséről a 

hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kell gondoskodni. 

(3) 36
 A Kari Tanács szavazati jogú tagjának joga, hogy az emlékeztető szövegének 

pontosítását kérje. Ezt az igényt legkésőbb a következő tanácsülésen lehet érvényesíteni. 

(4) Kari Tanács üléseiről készített hangfelvételek és határozatok a Kar oktatói, nem oktató-

közalkalmazottai és hallgatói számára nyilvánosak. A Kari Tanács határozatait a kar 

havonta megjelenő Belső Tájékoztatójában kell közzétenni. 

(5) 37
A Kari Tanács hatáskörét az ülésen gyakorolja, amelyet a dékán szükség szerint, de 

tanévenként legalább négy alkalommal – a napirend megjelölésével – hív össze. 

(6) 38
A Kari Tanácsot a napirend megjelölésével – 15 napon belül – össze kell hívni, ha azt a 

Kari Tanács tagjainak egyharmada, illetve a Kari HÖK elnöksége a napirend 

megjelölésével írásban kéri, vagy ha az Egyetem rektora erre a dékánt felhívja. 

(7) A Kari Tanács megválasztásával, működésével kapcsolatos dokumentumok 

nyilvántartásáról, őrzéséről, az iratkezelési szabályok szerint a Kari Tanács titkára 

gondoskodik.  

 

                                                 
31

 Pontja megjelölését megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 4. pontja. Hatályos: 2009. 

XI. 3. napjától. 
32

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 21. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
33

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 21. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
34

 Megállapította a CCXXXII/2008. (X. 6.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2008. X. 7. napjától. 
35

 Számozását megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 5. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. 

napjától. 
36

 Számozását megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 5. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. 

napjától. 
37

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 21. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
38

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 21. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
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A Kari Tanács határozathozatalának szabályai 

9. §
39

 

(1) Határozatképes a Kari Tanács, ha szavazati joggal rendelkező tagjainak több mint a 

hatvan százaléka jelen van a határozathozatalnál. 

Ha a Tanács nem határozatképes, úgy az ülést el kell napolni és 58 napon belül össze 

kell hívni.  

(2) A Kari Tanács határozatait általában nyílt, személyzeti ügyekben titkos szavazással, a 

jelenlévő tanácstagok több mint felének szavazatával hozza. 

(3) A jelenlévő tanácstagok kétharmadának szavazata szükséges a minősített szavazást 

igénylő ügyekben: 

a) 40
a dékánnak másodszori megbízására vonatkozó javaslatnál, 

b) a határozott időre megbízott szervezeti egység vezetőjének a második, illetve a 

további megbízására vonatkozó javaslatnál.   

(4) Nyílt szavazáskor kialakuló szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

(5) Ha a szavazásra jogosult tagok köréből titkos szavazást javasolnak, arról szavazás dönt. 

(6) A titkos szavazáshoz a Kari Tanács elnöke által jóváhagyott szavazólapot kell készíteni, 

amelyről a Kari Tanács titkára gondoskodik. 

(7) A határozatképességet és a nyílt szavazás eredményét a Kari Tanács titkára jelenti be, és 

a Kari Tanács elnöke által felkért, szavazati jogú tag ellenőrzi. 

(8) A titkos szavazás eredményének megállapítására a Kari Tanács elnöke esetenként 3 tagú, 

a Kari Tanács szavazati jogú tagjaiból álló bizottságot kér fel. A szavazólapokat a 

bizottság elnöke a Kari Tanács ülésének végéig köteles megőrizni, majd 

megsemmisítésre a Kari Tanács titkárának átadni. 

(9) 41
A Kari Tanács határozatai a kar vezetőire, beosztott dolgozóira és hallgatóira kötelező 

érvényűek. A határozatok végrehajtásáról a dékán gondoskodik.  

(10) A Kari Tanács határozatait az ülést követő 8 napon belül meg kell küldeni a rektornak, 

továbbá az illetékes rektorhelyettesnek és a főtitkárnak. 

 

A kari bizottságok 

10. § 

(1) 42
A Karon a következő állandó bizottságok működnek: 

a) Kari Tanács Bizottságai: 

 Minőségfejlesztési Bizottság  

 Oktatási Bizottság  

 Tudományos Bizottság 

b) Egyéb bizottságok: 

 Kari Hallgatói Fegyelmi Bizottság  

 Kari Informatikai Bizottság 

 Kari Könyvtári Bizottság 

 Kari Kreditátviteli Bizottság 

 Kari Tanulmányi Bizottság 

                                                 
39

 Bekezdéseinek számozását megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 6. pontja. 

Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
40

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 21. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
41

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 21. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
42

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 7. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
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 Kari Tudományos Diákköri Tanács  

(2) A bizottságok feladatai és működése 

- 43
 A bizottságok működésük szabályait és módszereit, éves munkatervüket maguk 

alakítják. Üléseik nyilvánosak, hacsak az ügyrendjükben ettől eltérően rendelkeznek. 

- A bizottságok munkájáért a bizottságok vezetői felelnek.  

- 44
A Kari Tanács állandó bizottságainak elnökeit és elnökhelyetteseit a dékán 

javaslatára a Kari Tanács választja meg, az egyéb állandó bizottságok 

megalakulásáról a tárgyban hatályos szabályzat rendelkezik. 

- A bizottságok vezetőinek mandátuma a Kari Tanács újraválasztásáig érvényes. 

- 45
 

- A bizottságok mandátuma a Kari Tanács újraválasztásáig érvényes. 

- A bizottsági vezetők és tagok lejárt mandátuma választással, szótöbbség mellett 

meghosszabbítható. 

- 46
A bizottságok munkájában – hacsak a jelen szabályzat máshogy nem rendelkezik – 

tanácskozási joggal részt vesz a Hallgatói Önkormányzat 1-1 képviselője. 

(3) 47
A Minőségfejlesztési Bizottság 

a Kar képzési, kutatási tevékenységének, és a szervezeti működtetés minőségének 

folyamatos ellenőrzésére felállított javaslattevő testület, amely a felsőoktatás-fejlesztés 

általános problémaköreit és a kar fejlesztési feladatait folyamatosan elemezve 

programalakító javaslatokkal segíti a döntések előkészítését.  

A bizottság 6 tagú. 

A dékán javaslatára a Kari Tanács választja a Minőségfejlesztési Bizottság elnökét és 

tagjait. 

(4) 48
Az Oktatási Bizottság 

az alapképzésben, a szakirányú továbbképzésben, a felsőfokú szakképzésben a működő 

és az alapításra és indításra javasolt szakok oktatási és gyakorlati képzési feladataival 

foglalkozik, e terület minden egyetemi és kari tanácsi döntést igénylő kérdésében 

véleményt nyilvánít. 

Az Oktatási Bizottságba a tanszékek 2-2 tagot delegálnak, akik tanszéküknek tartoznak 

beszámolással. 

A bizottság folyamatos feladata a tantervek gondozása. 

Az Oktatási Bizottság két albizottságban végzi: 

- a 4 éves alapképzési szakokkal és azokra épülő szakirányú továbbképzésekkel 

foglalkozó albizottságban, 

- a 3 éves alapképzési szakokkal és azokra épülő szakirányú továbbképzésekkel 

foglalkozó albizottságban. 

A felsőfokú szakképzésekkel kapcsolatos tennivalókat a két albizottság közösen 

gondozza. 

Az albizottságok illetékességi körükben az illetékes vezető mellett tanácsadói szerepkört 

is betöltenek. 

Az albizottságok munkáját 1-1 elnökhelyettes irányítja. 

                                                 
43

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 8. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
44

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 21. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
45

 Hatályon kívül helyezte a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 8. pontja. Hatályon kívül: 2009. XI. 

3. napjától. 
46

 Megállapította a XLVIII/2012. (IV. 2.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2012. IV. 3. napjától. 
47

 Utolsó két mondatát megállapította a XLVIII/2012. (IV. 2.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2012. IV. 3. 

napjától. 
48

 Megállapította a XLVIII/2012. (IV. 2.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2012. IV. 3. napjától. 
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Az Oktatási Bizottság elnökét és az elnökhelyetteseket a dékán javaslatára a Kari Tanács 

választja. Ülésein állandó meghívottként részt vesz a PK Oktatásszervezési és 

Tanulmányi Főosztály vezetője vagy az általa megbízott munkatárs. 

(5) 49
A Tudományos Bizottság  

feladata javaslattétel a kari tudományos tevékenység  – ideértve a művészeti 

tevékenységeket – irányainak meghatározására, a tudományos munkára felhasználható 

erőforrások elosztási elveinek kidolgozása, a tudományos eredmények publikálási 

lehetőségeinek tervezése és előmozdítása, a tudományos diákköri munka támogatása. 

A Tudományos Bizottság tagja lehet minden tanszék tudományos vagy művészeti 

(ezekkel egyenértékű) fokozattal rendelkező 1 delegált oktatója (lehetőleg 

főiskolai/egyetemi tanára, docense), a minősített oktatóval nem rendelkező tanszék 1 

delegált oktatója.  

A Tudományos Bizottság a (költségvetésben biztosított kereten belül) döntési jogkörrel 

bír: 

- a konferenciákon való részvételi támogatás elvi szempontjainak kidolgozásában;

 - alkotói, kutatási támogatás odaítélésében, belső pályázat útján. 

A bizottság javaslatot tesz, illetve véleményt nyilvánít: 

- a kari tudományos/művészeti stratégia és feladatterv kialakításában, e tevékenységek 

minősítésében; 

- a tudományos és művészeti fokozatszerzéshez adható támogatások elvi 

szempontjainak kidolgozásában; 

- a fokozatszerzésre jelentkező oktatók támogatási sorrendjének megállapításában; 

- a tudományos munkák kiadási tervének jóváhagyásában; 

- konferenciák rendezésében; 

- egyetemi tanári előléptetési ügyekben. 

A bizottság elnökének munkáját elnökhelyettes segíti. 

A Tudományos Bizottság elnökét és az elnökhelyettesét a dékán javaslatára a Kari 

Tanács választja. 

(6) 50
 A Kari Hallgatói Fegyelmi Bizottság  

Feladat- és hatáskörét, összetételét az ELTE SzMSz II. kötete, a Hallgatói 

Követelményrendszer írja elő. 

A Kari Fegyelmi Testület létszáma 3 fő. Elnökét, elnökhelyettesét, 1 oktató tagját és 

két póttagját a dékán javaslatára a Kari Tanács 3 évre választja, a hallgató tagot és két 

póttagot a kari HÖK delegálja. 

(7) 51
 A Kari Informatikai Bizottság 

feladata az informatikai fejlesztési koncepciók kidolgozása, fejlesztések 

összekapcsolása, tanácsadás és döntéselőkészítés a vezetés részére. 

52
A bizottság vezetőjét és a felhasználói területek képviselőiből álló tagokat 3 évre a 

dékán kéri fel. 

A bizottság tagja még a HÖK által delegált 1 nappali tagozatos hallgató. 

                                                 
49

 Megállapította a XLVIII/2012. (IV. 2.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2012. IV. 3. napjától. 
50

 Szövegét és számozását megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2009. XI. 

3. napjától. 
51

 Számozását megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 9. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. 

napjától. 
52

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 21. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 



 11 

(8) 53
A Kari Könyvtári Bizottság  

A Kari Könyvtári Bizottság feladat- és hatáskörét, összetételét az ELTE TÓK 

Könyvtárának Szervezeti és működési Szabályzata, valamint a Kari Könyvtári 

Bizottság ügyrendje írja le. 

A Kari Könyvtári Bizottság tagjai: az oktatási szervezeti egységek által delegált 1-1 

képviselő, a gazdasági vezető vagy képviselője, a Könyvtár vezetője és a HÖK által 

delegált 1 képviselő. A bizottság elnökét – a dékán javaslatának mérlegelésével – a 

bizottság saját köréből választja.  

(9) 54
A Kari Kreditátviteli Bizottság  

A karon működő Kreditátviteli Bizottság feladat- és hatáskörét az ELTE SzMSz II. 

kötete, a Hallgatói Követelményrendszer írja le. 

A Kari Kreditátviteli Bizottság 6 tagú, 3 oktató tagját 3 évre, a Kari Tanács javaslata 

alapján a dékán bízza meg, 3 hallgató tagját 1 évre a HÖK delegálja. A Kari 

Kreditátviteli Bizottság maga választja meg elnökét a tagjai közül. 

(10) 55
A Kari Tanulmányi Bizottság 

A karon működő Tanulmányi bizottság feladat- és hatáskörét, összetételét és 

megválasztásának rendjét az ELTE SzMSz II. kötete, a Hallgatói 

Követelményrendszer írja le. 

A Kari Tanulmányi Bizottságnak 6 tagja van, vezetőjét és két további oktató tagját a 

Kari Tanács javaslatára 3 év időtartamra a dékán bízza meg, 3 hallgató tagját a kari 

HÖK delegálja 1 év időtartamra. Ülésein állandó meghívottként részt vesz a PK 

Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztály Tanulmányi Osztályának vezetője vagy az 

általa megbízott munkatárs. 

A kari Tanulmányi Bizottság – az ELTE SzMSz II. kötete, a Hallgatói 

Követelményrendszerben megfogalmazottakon túl – a Kari Tanácstól átruházott 

hatáskörben véleményt nyilvánít a köztársasági ösztöndíj pályázatokról. 

(11) 56
 A Kari Tudományos Diákköri Tanács 

A Kari Tudományos Diákköri Tanács feladat- és hatáskörét, összetételét és 

megválasztásának rendjét az ELTE TÓK Tudományos Diákköri Szabályzat írja le. 

A Kari Tudományos Diákköri Tanácsba az oktatási szervezeti egység mellett működő 

diákkörök 1 hallgatót és 1 oktatót delegálnak. A Tanács vezetősége 2 oktatóból és 3 

hallgatóból áll. Az oktató elnökére és oktató tagjára – átruházott hatáskörben – a kari 

tudományos dékánhelyettes a HÖK-kel közösen, hallgató alelnökére és tagjaira a 

HÖK tesz javaslatot. 

(12) 57
A bizottságok tevékenységükről beszámolnak a Kari Tanácsnak. 

(13) 58
 A karon a dékán operatív munkájának segítésére – a dékán elnökletével – Vezetői 

Értekezlet és Dékáni Tanács működik. 

                                                 
53

 Megállapította a XLVIII/2012. (IV. 2.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2012. IV. 3. napjától. 
54

 Megállapította a XLVIII/2012. (IV. 2.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2012. IV. 3. napjától. 
55

 Megállapította a XLVIII/2012. (IV. 2.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2012. IV. 3. napjától. 
56

 Szövegét és számozását megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2009. XI. 

3. napjától. 
57

 Számozását megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 9. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. 

napjától. 
58

 Szövegét és számozását megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2009. XI. 

3. napjától. 
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(14) 59
A Vezetői Értekezlet a kar irányítását, az operatív feladatok koordinálását segítő 

testület. E feladata körében: 

a) döntési jogkörrel rendelkezik 

- a tantervet nem érintő oktatási, oktatásszervezési kérdésekben, különösen a 

félévek kari programjának elfogadásában, 

- a kar nemzetközi kapcsolataiból adódó, több szervezeti egységet érintő 

programok éves tervének elfogadásában, 

- a több szervezeti egység közreműködését igénylő kari rendezvények éves 

tervének jóváhagyásában, 

- a záróvizsgák témaköreinek meghatározásában; 

- az alkalmassági vizsgálatok időpontjának meghatározásában; 

- a műveltségterületek indításában. 

b) véleményezési jogkörrel rendelkezik 

- a záróvizsgaelnökök és záróvizsgabizottsági tagok felkérésében, 

- a kar kiadási tervét érintő kérdésekben, 

- a felvételi vizsgák és záróvizsgák tapasztalatainak értékelésében, 

- a hallgatók jegyzetellátását érintő kérdésekben, 

- 60
továbbá a Kari Tanács által átruházott és a dékán által meghatározott egyéb 

kérdésekben; 

c) kezdeményezési jogkörrel rendelkezik 

- a kari szervezet működését érintő belső szabályzatok karbantartásában, 

módosításában. 

d) 61
A Vezetői Értekezlet tagjai: 

- 62
a dékán 

- 63
a dékánhelyettesek, 

- az oktatási szervezeti egységek vezetői, 

- a kari Könyvtár igazgatója, 

- 64
az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola igazgatója, 

- a Gyakorló Óvoda vezetője, 

- a HÖK elnöke, 

- a kari tanulmányi referens, 

- a kari gazdasági referens, 

- 65
a Dékáni Titkárság vezetője, 

e) 66
A Vezetői Értekezlet üléseit a dékán hívja össze. Az ülések naptári rendjét és előre 

meghatározott napirendi pontjait félévenként a Belső Tájékoztatóban nyilvánosságra 

hozza. 

Az ülésekről „Emlékeztető” készül, amely a Belső Tájékoztató mellékleteként kap 

nyilvánosságot. 

 

                                                 
59

 Számozását megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 9. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. 

napjától. 
60

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 21. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
61

 Megállapította a CCXXXII/2008. (X. 6.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2008. X. 7. napjától. 
62

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
63

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 21. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
64

 Megállapította a XLVI/2014. (IV. 28.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2014. IX. 1. napjától. 
65

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 22. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
66

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 21. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
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(15) 67
A Dékáni Tanács tagjai: 

- a dékán, 

- a dékánhelyettesek, 

- a Kar egyetemi szenátusi képviselője, 

- a kari gazdasági referens, 

- a kari Dékáni Titkárság vezetője. 

 

II. 

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 

1. § 

A Karon oktató az lehet, aki megfelel azoknak a követelményeknek, amelyek a 

felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet, és az 

ELTE SzMSz III. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszerében (továbbiakban FKR) 

kerültek meghatározásra. 

2. § 

A munkáltatói jogkörökre vonatkozó részletes információt az egyetemi FKR, a munkáltatói 

jogok gyakorlásának rendjéről az FKR melléklete rendelkezik. 

 

Közalkalmazotti jogviszony létesítése oktatói és nem oktatói munkakörben 

3. § 

(1) Az FKR 50-61. §-ban felsorolt alkalmazások során a karon előnyben részesül az 

- akinek szakmai (pedagógiai, tudományos, közéleti, publikációs) tevékenysége az 

elvégzendő alapképzési szakterületi feladatokkal azonos vagy részben azonos irányú, 

- aki az alapképzési feladatoknak megfelelő (tanító, óvodapedagógus) végzettséggel 

vagy az alkalmazás irányának megfelelő közoktatási gyakorlattal is rendelkezik. 

4. §
68

 

Egyetemi tanári és docensi munkakör csak nyilvános pályázattal tölthető be. A pályázatok 

kiírására az oktatási szervezeti egységek vezetői tehetnek javaslatot, majd a dékán javaslatára, 

a Kari Tanács döntése alapján a rektor hirdeti meg a felsőoktatást felügyelő minisztérium 

hivatalos lapjában, ill. a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 

Központ (KSZK) internetes oldalán. A pályázatokról – titkos szavazással – véleményt 

nyilvánít a Kari Tanács. Az egyetemi tanárt az Egyetemi Szenátus előterjesztésére a 

köztársasági elnök, az egyetemi docenst a Kari Tanács javaslatára az Egyetem rektora nevezi 

ki. A kinevezés határozatlan időre szól. 

 

 

 

                                                 
67

 Szövegét és számozását megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2009. XI. 

3. napjától. 
68

 Megállapította a XLVIII/2012. (IV. 2.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2012. IV. 3. napjától. 
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5. §
69

 

Tanársegédi, adjunktusi munkakör betöltéséhez pályázat kiírása nem kötelező. Az 

alkalmazáshoz ki kell kérni az illetékes tanszéki tanács véleményét, kinevező a dékán. A 

kinevezés határozatlan időre szól.  

6. § 

A külföldi lektor kinevezésének feltételei megegyeznek a FKR 67. §-ában meghatározott 

feltételekkel. 

7. §
70

 

Oktató nem közalkalmazotti jogviszony keretében (pl.: óraadó oktató) történő alkalmazásáról 

– a tanszékvezető javaslata alapján – a dékán dönt, illetve létesít jogviszonyt. A javaslatban 

indokolni kell az alkalmazás szükségességét, megjelölve az alkalmazáshoz szükséges forrást 

is.   

8. §
71

 

Nem oktató alkalmazásáról – a szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján – a dékán 

dönt. A javaslatban indokolni kell az alkalmazás szükségességét, megjelölve az 

alkalmazáshoz szükséges forrást is. 

 

A kötelező óraterhelésre és az ellátandó oktatói feladatokra vonatkozó kari 

rendelkezések 

9. §
72

 

(1) A FKR 74 § (1) bekezdése értelmében az oktató 40 órás heti teljes munkaidejében a 

munkaköri leírásban meghatározott oktatási tevékenységet és legalább 1/3 részben 

tudományos tevékenységet végez, valamint a munkáltató rendelkezése szerint, 

munkaköri feladatként ellátja azokat a közéleti feladatokat, amelyek a Kar és az Egyetem 

működésével összefüggnek. 

(2) A Karon az oktató a FKR 74/A § (1)-(7) bekezdésében leírtak szerint a kötelező 

legkisebb heti óraszámba beszámítható tevékenysége (kötelező óraterhelése):  

- előadás,  

- szeminárium,  

- gyakorlat, 

- konzultáció. 

(3) 73
Az oktatók – a két tanulmányi félév átlagában – kötelező heti legkisebb óraszáma: 

egyetemi tanár    10 óra  + 2* 

főiskolai tanár, egyetemi docens  12 óra  + 2* 

főiskolai docens    14 óra  + 2* 

adjunktus     14 óra  + 2* 

tanársegéd     16 óra  + 2*  

tanár      18 óra 

*Oktatói munkakörönként a kötelező legkisebb óraszám fölött a kötelező fogadóóra megtartására 

előírt 2 óra.  

                                                 
69

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 21. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
70

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 21. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
71

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 21. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
72

 Megállapította a CCXXXII/2008. (X. 6.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2008. X. 7. napjától. 
73

 Megállapította a XLVIII/2012. (IV. 2.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2012. IV. 3. napjától. 
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A fogadóóra időpontját és helyét a tanszék hirdetőtábláján, a kari honlapon és az ETR-ben is 

közzé kell tenni. 

(4) Az oktató a kötelező óraterhelését a vizsgaidőszakban (ideértve a záróvizsga-időszakot 

is) az alábbi tevékenységekkel teljesíti: 

- szóbeli vizsgáztatás, 

- írásbeli vizsga összeállítása, vizsgadolgozat javítása,  

- felvételi alkalmassági vizsgáztatás, 

- évfolyamdolgozat értékelése, 

- szakdolgozat értékelése,  

- záróvizsgáztatás, szakdolgozat védése, 

- vizsga (időszaki) konzultáció. 

(5) A vizsgaidőszakban az oktatónak kötelező jelleggel biztosítani kell a hallgatók 

konzultációja érdekében a heti 2 óra fogadó óra megtartását. 

(6) A vizsgaidőszakban az oktató heti átlag 14 óra kötelező óraszámának tanszéki 

teljesítéséért a tanszékvezető felel. 

(7) 74
Az FKR 75. § (3) bekezdésben foglaltak szerint a dékán, a dékánhelyettes, a 

tanszékvezető, a szakfelelős, valamint a kari tanácsi bizottság elnökének kötelező 

óraterhelése legfeljebb huszonöt százalékkal csökkenthető.  

10. §
75

 

A Karon – az FKR 76. § (4) bekezdés figyelembe vételével – maximum egy évre kaphat 

órakedvezményt az oktató, ha a kedvezmény az oktatási szervezeti egységben többletköltséget 

nem igényel. Mértékéről tanszéki javaslat alapján a kari vezetés dönt. 

 

A kari kitüntetések 

11. § 

(1) A Kari Tanács a következő kitüntetéseket adományozza: 

 

1.1. Gyertyánffy István Emlékérem  

Kaphatják azok a kari dolgozók, akik több évtizeden keresztül elismert munkát 

végeztek, huzamosabb időn keresztül az egyetem és a kar érdekében kiemelkedő 

eredményeket értek el, valamint azok a vezetők, akik vezetői tevékenységük során 

kimagasló munkát végeztek. 

A kitüntetés évente 1 főnek adományozható. 
76

Az Emlékérem adományozásáról a dékán javaslatára a Kari Tanács dönt. 

A kitüntetéssel a Kjt. pótlékalap hatszorosával megegyező pénzjutalom adható. 

 

1.2. Quint József Emléklap 

Kaphatják azok a kari dolgozók, akik közalkalmazotti jogviszonya nyugdíj-

jogosultságukra tekintettel szűnik meg és hosszabb időn keresztül eredményes munkát 

végez, valamint azok az aktív dolgozók, akik huzamosabb időn keresztül a kar 

érdekében tevékenykedve kiemelkedő eredményeket értek el. 

A kitüntetés évente 3 főnek adományozható. 
77

Az Emléklap adományozásáról a dékán javaslatára a Kari Tanács dönt. 

A kitüntetéssel a Kjt. pótlékalap négyszeresével megegyező pénzjutalom adható. 

                                                 
74

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 21. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
75

 Megállapította a CCXXXII/2008. (X. 6.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2008. X. 7. napjától. 
76

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 21. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
77

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 21. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
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(2) 78
A dékán tájékoztatja a Kari Tanácsot a következő kitüntetések adományozásáról: 

 

2.1. Diákokért Emlékérem 

Kaphatják azok az oktatók, akinek szaktudását, módszereit, hallgatókhoz való 

viszonyát a hallgatóság az adott oktatási évben kiemelkedőnek tartja. Az Emlékérem 

ismételten legalább 5 év elteltével adományozható. 
79

A javaslatokról a Hallgatói Önkormányzat véleményének figyelembevételével a 

dékán dönt.  

A kitüntetést évente 3 oktató kaphatja. 

A kitüntetéssel a Kjt. pótlékalap háromszorosával megegyező pénzjutalom adható. 

 

2.2. 
80

Dékáni dicséret 

Az adott oktatási évben a nevelő-oktató, a tudományos, a művészeti munkában, 

valamint e feltételek megteremtésében végzett kiemelkedő színvonalú munkáért 

adható a kar bármely dolgozójának. 

A közvetlen vezető vagy szervezeti egység – tanszék, osztály, csoport, bizottság – 

előterjesztése alapján évente 6 főnek adható. 

A kitüntetéssel a Kjt. pótlékalap kétszeresével megegyező pénzjutalom adható. 

 

(3) A kitüntetések átadására az oklevélátadó vagy a tanévnyitó ünnepségen kerül sor. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

81
A Kari Szervezeti és Működési Szabályzat* az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat 

mellékleteként – 2006. november 27-én lép hatályba. Kari Tanács 2008. február 7-i 

(Határozati szám: 2007/2008-16.) és a 2008. június 12-i határozata (Határozati szám: 

2007/2008-27.), valamint a 2009. október 15-i határozata (Határozati szám: 2009/2010-3.) 

szerint a szabályzat módosult. 

 

__________ 
*
 A TÓFK Szervezeti és Működési Szabályzatát a Kari Tanács 2006. november 9-i ülésén 

2006/2007-6.sz határozattal jóváhagyta. 

A szabályzatot az ELTE Egyetemi Szenátusa 2006. november 27-ei ülésén a CXII/2006. (XI. 

27.) Szen. sz. határozattal jóváhagyta. 

 

Budapest, 2009. november 3. 

 

       Dr. Hudecz Ferenc 

                 rektor 

 

                                                 
78

 A felvezető szöveget megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 21. pontja. Hatályos: 

2009. XI. 3. napjától. 
79

 Megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 21. pontja. Hatályos: 2009. XI. 3. napjától. 
80

 A kitüntetés elnevezését megállapította a CCLXII/2009. (XI. 2.) Szen. sz. határozat 19. pontja. Hatályos: 

2009. XI. 3. napjától. 
81

 Megállapította a CCXXXII/2008. (X. 6.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2008. X. 7. napjától. 


