
Emlékeztető 
 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottságának 

2022. október 5. 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. Javaslat az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet, Hallgatói követelményrendszer 
átsorolással összefüggő módosítására 

2. Javaslat az ELTE Szervezet és Működési Szabályzat II. 6. Doktori Szabályzat és az ELTE SzMSz 
I. 12. Doktori Szabályzat módosítására 

3. Egyebek 
 

1. napirendi pont 
 
Az elnök tájékoztatást adott a napirendi pontról. A napirendi ponthoz a PPK képviselője, az elnök, az 
Oktatási Igazgatóság, és a TTK-HÖK képviselője szólt hozzá. Az alábbi módosításra érkezett javaslat, 
melyeket a bizottság befogadott: 

− a 41/B. § (3) b) bekezdésének ba) és bb) bekezdésében szereplő táblázatokból azok a képzési 
területek kerüljenek törlésre, amelyekhez tartozó képzéseken oktatást az egyetem nem folytat. 

 
Bizottsági döntés: 
Az 1. napirendi pont előterjesztését a Bizottság a helyben történt módosítással 20 támogató, 1 nem 
támogató szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 

2. napirendi pont 
 
Az elnök tájékoztatást adott a napirendi pontról. A napirendi ponthoz a PPK és a BTK képviselője, az elnök 
és az Oktatási Igazgatóság képviselője szólt hozzá. Mindkét szabályzat esetén több helyen is szerepel, hogy 
a doktori program kit von be a kutatóhelyi vita szervezésébe, de a különböző helyeken különböző 
tartalommal. A helyben elhangzott javaslat szerint ezeket célszerű egységesíteni. Az eltérés feloldására az 
alábbi szövegszerű javaslat érkezett, melyet a bizottság befogadott: 

− az I. 12. Doktori Szabályzat esetében a 31/A. § (1) bekezdésének második mondata törlésre kerül, 

− a II. 6. Doktori Szabályzat esetében a 30/A. § (1) bekezdésének második mondata törlésre kerül. 
 
Bizottsági döntés: 
Az 2. napirendi pont előterjesztését a helyben történt módosítással a Bizottság 20 támogató 
szavazattal, 0 tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 
 
További felvetés, hozzászólás nem érkezett, így az elnök az ülést bezárta. 
 
Budapest, 2022. október 5. 
 
Készítette: Lengyel Ágnes s.k. 
Jóváhagyta: Dr. Zentai László elnök s.k. 


