
Emlékeztető 
 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottságának 

2022. május 25. 15.00 órai kezdettel tartott üléséről 
Helye: MS Teams 

 
Megjelentek: a melléklet szerint 
 
Az elnök az ülést megnyitotta. Tájékoztatta a bizottságot, hogy a 2. napirendi ponthoz kapcsolódó 
előterjesztést az összes érintett kari/intézeti tanács megtárgyalta, valamint, hogy az 5. napirendi ponthoz 
hiányzó kari tanácsi határozat is beérkezett. 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. Javaslat a 2022/2013-as tanévre érvényes térítési díjakra 

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

általános részének módosítására 

3. Javaslat az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet, Hallgatói Követelményrendszer 

BGGYK-ra vonatkozó kari különös részének módosítására 

4. Javaslat az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet, Hallgatói Követelményrendszer 

GTK-ra vonatkozó kari különös részének módosítására 

5. Javaslat az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet, Hallgatói Követelményrendszer 

4. sz. melléklet Felvételi Szabályzat PPK-ra vonatkozó különös részének módosítására 

6. Egyebek 

 
 

1. napirendi pont 
 
Az elnök tájékoztatást adott a napirendi pontról. A napirendi ponthoz az EHÖK, valamint a BDPK, a GTK 
és a PPK képviselője szólt hozzá. A GTK kérése egy szövegszerű hiba javítására irányult, két helyben 
elhangzott módosító javaslatról külön szavazás történt. 
A táblázat 9. sorában szereplő „Tárgyfelvétel a tárgyfelvételi időszak végét követően” jogcím esetében 10 
szavazat érkezett a tavalyi 3.000 Ft-os, és 11 a javasolt 3.500 Ft-os összegre, a 15. sorban szereplő „Kurzus 
2. alkalommal történő felvétele” jogcím esetében 22 szavazat érkezett a tavalyi 3.000 Ft-os összegre, a 
javasolt 3.500 Ft-ra nem érkezett szavazat. 
A helyben módosított előterjesztés a szavazás alapján a 15. sorban foglalt összeg tekintetében megtartotta a 
tavalyi 3.000 Ft-os összeget és így került végszavazásra. 
 
Bizottsági döntés: 
Az 1. napirendi pont előterjesztését a Bizottság a helyben történt módosítással 12 támogató, 10 nem 
támogató szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. 
 

2. napirendi pont 
 
Az elnök általános tájékoztatást adott a napirendi pontról, ezután felkérte az Oktatási Igazgatót az 
előterjesztés további ismertetésére. Az Oktatási Igazgató tájékoztatta a bizottságot, hogy az előterjesztés 
figyelembe vette a kari/intézeti tanácsok véleményét, amelyek az alsó táblázatban találhatók, egyben jelezte, 
hogy az 55. § (8) bekezdésében a „valamint” szó „vagy”-ra történő cseréjén kívül a kiegészítő mondat az 
előterjesztő szándéka ellenére maradt benne az anyagban, az nem képezi az előterjesztés részét. 
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A bizottság az EHÖK, az IK, a TKK, a PPK, a TTK és GTK HÖK képviselőjének hozzászólásával 
megtárgyalta a napirendi pontot. 
A helyben elhangzott javaslatok alapján az előterjesztésben az alábbi módosítások történtek: 

− A 16. § (3) bekezdésének b) pontját érintő javaslat kikerült az előterjesztésből. 

− A PPK képviselőjének szövegszerű javaslatai átvezetésre kerültek a 4. § (2) 7/B., és a 4. § (2) 67/A. 
pontok szövegébe. 

− A 147. § (5) bekezdéssel történő kiegészítésére vonatkozó javaslat törlésére 21 támogató és 0 nem 
támogató szavazat érkezett 1 tartózkodás mellett, így ez törlésre került az előterjesztésből. 

− A 151. § (3) bekezdésének módosítására vonatkozó javaslat törlésére 15 támogató, 1 nem támogató 
szavazat érkezett, így ez törlésre került az előterjesztésből. 

 
Bizottsági döntés: 
A 2. napirendi pont előterjesztését a Bizottság a helyben történt szövegszerű módosítás és négy 
részjavaslat törlése mellett 22 támogató szavazattal, 0 tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül 
elfogadta. 
 

3. napirendi pont 
 
Az elnök tájékoztatást adott a napirendi pontról, az előterjesztő az írásbeli anyagot nem kívánta kiegészíteni, 
ahhoz hozzászólás nem érkezett. 
 
Bizottsági döntés: 
A 3. napirendi pont előterjesztését a Bizottság 23 támogató szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 

4. napirendi pont 
 
Az elnök tájékoztatást adott a napirendi pontról, a PPK képviselőjének kérdését az előterjesztő 
megválaszolta. Az Oktatási Igazgató felhívta rá a figyelmet, hogy mivel a 2. napirendi pont tárgyalásakor a 
HKR általános részének előterjesztéséből kikerült a 16. § (3) bekezdésére vonatkozó módosítás, az 
előterjesztő szándéka szerint az a GTK kari különös részében helyet fog kapni, ahogyan ez a 4. napirendi 
ponthoz tartozó előterjesztésben szerepl. 
 
Bizottsági döntés: 
A 4. napirendi pont előterjesztését a kiegészítéssel együtt a Bizottság 12 támogató, 9 nem támogató 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta. 
 

5. napirendi pont 
 
Az elnök tájékoztatást adott a napirendi pontról, az előterjesztő az írásbeli anyagot nem kívánta kiegészíteni, 
ahhoz hozzászólás nem érkezett. 
 
Bizottsági döntés: 
Az 5. napirendi pont előterjesztését a Bizottság 22 támogató szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 
További felvetés, hozzászólás nem érkezett, így a levezető elnök az ülést bezárta. 
 
 
Budapest, 2022. május 27. 
 
Készítette: Lengyel Ágnes s.k. 
Jóváhagyta: Dr. Zentai László elnök s.k. 


