
Emlékeztető 
 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottságának 

2022. június 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 a Teams értekezleten belül a chat 
funkció segítségével 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 az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet, Hallgatói Követelményrendszer 5. 
számú, Az Nftv. hatálya alá tartozó tanárszakok esetében az alapkar funkcióját ellátó karokra 
vonatkozó mellékletének módosítására 

2. Javaslat az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet, Hallgatói Követelményrendszer 
BDPK-ra vonatkozó kari különös részének módosítására 

3. Javaslat az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet, Hallgatói Követelményrendszer IK-
ra vonatkozó kari különös részének módosítására 

4. Javaslat az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet, Hallgatói Követelményrendszer 4. 
sz. melléklet Felvételi Szabályzat IK-ra vonatkozó különös részének módosítására 

5. Javaslat az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet, Hallgatói Követelményrendszer 
TÁTK-ra vonatkozó kari különös részének módosítására 

6. Javaslat az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet, Hallgatói Követelményrendszer 
TÓK-ra vonatkozó kari különös részének módosítására 

7. Javaslat az ELTE Szervezet és Működési Szabályzat II. kötet 6. Doktori Szabályzat módosítására 
8. Egyebek 

 
1. napirendi pont 

 
Az elnök tájékoztatást adott a napirendi pontról. A napirendi ponthoz az elnök, az Oktatási Igazgatóság, a 
TKK és a PPK képviselője szólt hozzá. Az alábbi módosításokra érkezett javaslat, melyeket a bizottság 
befogadott: 

− A 2013/2014-es és a 2021/2022-es tanévek között indított képzésekre vonatkozó részben a 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar táblázatában egyes, a szakpártagok sorrendjének felcseréléséből 
adódóan duplikátumként szereplő sorok törlésre kerülnek: 9., 10., 12., 33., és 49. 

− A 2022/2023-as tanévtől indított képzésekre vonatkozó részben a helytelenül szereplő 
„gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár” megnevezés minden előfordulási helyén javításra kerül a 
jogszabály szerinti helyes „gyógytestnevelő tanár” megnevezésre. 

− Módosul az előterjesztés formája, a külön fájlok helyett a 2013/2014-es és a 2021/2022-es tanévek 
között és a 2022/2023-as tanévtől indított képzésekre vonatkozó részek egyetlen fájlba kerülnek, 
pontosítva a változások követésének megjelenítését. 

 
Bizottsági döntés: 
Az 1. napirendi pont előterjesztését a Bizottság a helyben történt módosításokkal 18 támogató 
szavazattal, 0 tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 

2. napirendi pont 
 
Az elnök tájékoztatást adott a napirendi pontról, az előterjesztő az írásbeli anyagot nem kívánta kiegészíteni, 
ahhoz hozzászólás nem érkezett. 
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Bizottsági döntés: 
Az 2. napirendi pont előterjesztését a Bizottság 18 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 19 támogató szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 

4. napirendi pont 
 
Az elnök tájékoztatást adott a napirendi pontról, az előterjesztő az írásbeli anyagot nem kívánta kiegészíteni, 
ahhoz hozzászólás nem érkezett. 
 
Bizottsági döntés: 
A 4. napirendi pont előterjesztését a Bizottság 19 támogató szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
ellenszavazat nélkül 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 19 támogató szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 

6. napirendi pont 
 
Az elnök tájékoztatást adott a napirendi pontról, az előterjesztő az írásbeli anyagot nem kívánta kiegészíteni, 
ahhoz hozzászólás nem érkezett. 
 
Bizottsági döntés: 
Az 6. napirendi pont előterjesztését a Bizottság 20 támogató szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 

7. napirendi pont 
 
Az elnök tájékoztatást adott a napirendi pontról, az előterjesztő az írásbeli anyagot nem kívánta kiegészíteni, 
ahhoz hozzászólás nem érkezett. 
 
Bizottsági döntés: 
Az 7. napirendi pont előterjesztését a Bizottság 20 támogató szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 
 
További felvetés, hozzászólás nem érkezett, így a levezető elnök az ülést bezárta. 
 
Budapest, 2022. június 27. 
 
Készítette: Lengyel Ágnes s.k. 
Jóváhagyta: Dr. Zentai László elnök s.k. 
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Melléklet 
 

A bizottsági ülésen részt vett tagok 
 
Zentai László elnök 
 
Árva Lúcia Borbála (IK HÖK) 
Bihari Zsuzsanna (ÁJK) 
Golyán Szilvia (TKK) 
Horváth Sára Tekla (BGGYK HÖK) 
Jeges Viktor (TTK HÖK) 
Konczné Remler Tímea (IK) 
Márkus Eszter (BGGYK) helyett Kövesné Gulyás Edit 
Nagymihály Levente (ÁJK HÖK) 
Németh Péter (BDPK) 
Papp Lajos (PPK) 
Rácz Andrea (TÁTK) helyett Szabó Laura 
Süveges Péter (GTI) 
Szigeti Balázs Endre (EDÖK) 
Takács Luca Sára (TÓK HÖK) 
Tóth Cintia (PPK HÖK) 
Varga Réka (EHÖK) 
Várhegyi Júlia (TÓK) 
Vasas Máté (TÁTK HÖK) 
Vida Veronika (BTK HÖK) 
 

Távol maradtak: 
 
Cseszregi Tamás titkár 
Góczán Pál (BDPK HÖK) 
Horváth Krisztina (BTK) 
Molnár Levente (GTK HÖK) 
Müller Viktor (TTK) 
 

Meghívottak: 
 
Lengyel Ágnes (Oktatási Igazgatóság) 
 


