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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusának a 2012. május 21-i ülésen meghozott
határozatai
Határozatok tára
LXV/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat az Eötvös Loránd Tudományegyetemre 2011/2012-es
tanévben benyújtott egyetemi tanári pályázatok tárgyában a Szenátus által 2012. február 13-án
meghozott egyes döntések megerősítéséről és egyúttal az ELTE rektorának felkéréséről arra, hogy
tegyen javaslatot e pályázók egyetemi tanári kinevezésére
LXVI/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat Fried Ilona Bölcsészettudományi Karra benyújtott egyetemi
tanári pályázatának tárgyában kialakított szenátusi vélemény felülvizsgálatáról
LXVII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat Vargha András professzor Pedagógiai és Pszichológiai Karra
benyújtott egyetemi tanári pályázatának véleményezéséről
LXVIII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat Rudas Tamás egyetemi tanár a Társadalomtudományi Kar
Empirikus Tanulmányok Intézete vezetésére benyújtott pályázatának véleményezéséről
LXIX/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat Balogh László habil. egyetemi docens a
Társadalomtudományi Kar Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete vezetésére benyújtott
pályázatának véleményezéséről
LXX/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat Tausz Katalin habil. egyetemi docens a Társadalomtudományi
Kar Szociális Tanulmányok Intézete vezetésére benyújtott pályázatának véleményezéséről
LXXI/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat Örkény Antal egyetemi tanár a Társadalomtudományi Kar
Társadalmi Kapcsolatok Intézete vezetésére benyújtott pályázatának véleményezéséről
LXXII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat Bartholy Judit egyetemi tanár a Természettudományi Kar
Földrajz- és Földtudományi Intézete vezetésére benyújtott pályázatának véleményezéséről
LXXIII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat Jánosi Attila egyetemi hallgatónak az EHÖK Jogorvoslati
Bizottság tagjává megválasztásáról
LXXIV/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat Oláh Attila egyetemi tanárnak a Pszichológia Doktori Iskola
vezetőjévé megválasztásáról
LXXV/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról Bándi Gyula
egyetemi tanár, a Jean Monnet Centre of Excellence EU környezetjogi kutatási terület igazgatója
részére az Állam- és Jogtudományi Karon
LXXVI/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról Gervai Judit
ny. egyetemi docens részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon
LXXVII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról V. Komlósi
Annamária ny. egyetemi docens részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon
LXXVIII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról Lőw
Miklós nyugalmazott tudományos tanácsadó részére a Természettudományi Karon
LXXIX/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi docensi cím adományozásáról Becker
György az MKB Bank Zrt. marketing és kommunikációs igazgatóságának ügyvezető igazgatója
részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon
LXXX/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi docensi cím adományozásáról Dr.
Mészáros Judit pszichológus, pszichoanalitikus részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon
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LXXXI/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi docensi cím adományozásáról Sessler
István közgazdász részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon
LXXXII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat címzetes egyetemi docensi cím adományozásáról Verseghi
Anna, a Magyar Pszichológiai Társaság Neuropszichológiai szekció elnöke részére a Pedagógiai és
Pszichológiai Karon
LXXXIII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat professor emeritusi cím adományozásáról Székely Gábor
egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi Karon
LXXXIV/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat professor emeritusi cím adományozásáról Kósa László
akadémikus, egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi Karon
LXXXV/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat professor emeritusi cím adományozásáról Csikor Ferenc
egyetemi tanár részére a Természettudományi Karon
LXXXVI/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat professor emeritusi cím adományozásáról Dózsa-Farkas
Klára egyetemi tanár részére a Természettudományi Karon
LXXXVII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat professor emeritusi cím adományozásáról Fogarasi Géza
egyetemi tanár részére a Természettudományi Karon
LXXXVIII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat professor emeritusi cím adományozásáról Hollósi
Miklós egyetemi tanár részére a Természettudományi Karon
LXXXIX/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat professor emeritusi cím adományozásáról Patkós András
egyetemi tanár részére a Természettudományi Karon
XC/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat az ELTE 2011. évi beszámolója elfogadásáról
XCI/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat a Szenátus mandátumának meghosszabbításáról
XCII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a
Szervezeti és Működési Rend 3.g. sz. melléklete, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításáról
XCIII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a
Szervezeti és Működési Rend 3.b. sz. melléklete, a Bölcsészettudományi Kar Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításáról kari kitüntetés alapítása céljából
XCIV/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a
Szervezeti és Működési Rend 3.d. sz. melléklete, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításáról
XCV/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a
Hallgatói Követelményrendszer Általános Részének a kollégiumi díjra, valamint a párhuzamos képzés
kompenzációja szabályaira vonatkozó rendelkezései módosításáról
XCVI/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a
Hallgatói Követelményrendszer 4. sz. melléklete, a Felvételi Szabályzat Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Karra vonatkozó fejezete módosításáról
XCVII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a
Hallgatói Követelményrendszer 4. sz. melléklete, a Felvételi Szabályzat Pedagógiai és Pszichológiai
Karra vonatkozó fejezete módosításáról
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XCVIII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a
Szervezeti és Működési Rend 4.c. sz. melléklete, a Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és
Multidiszciplináris Kutatóközpont Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
XCIX/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat a Minőségfejlesztési Szabályzat módosításáról
C/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat Vallástudományi Központ létrehozásáról a Bölcsészettudományi
Karon
CI/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat Nemzetközi Oktatási Központ (International Study Centre)
létrehozásáról a Bölcsészettudományi Karon
CII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat Kisgyermek-nevelési Kutatóközpont és Módszertani
Laboratórium létrehozásáról a Tanító- és Óvóképző Karon
CIII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat Informatika Módszertani Központ megszüntetéséről a Tanítóés Óvóképző Karon
CIV/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat Informatika Doktori Iskola képzési tervének módosításáról,
valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
CV/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat Fizika Doktori Iskola képzési tervének módosításáról, valamint
erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
CVI/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat Matematika Doktori Iskola képzési tervének módosításáról,
valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
CVII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat az ELTE doktori képzést folytató karain 2011-ben folyó
doktori képzésről és fokozatszerzésről szóló beszámoló elfogadásáról
CVIII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak angol nyelven
történő indításáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE
képzési programjának módosításáról
CIX/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat Irodalom- és kultúratudomány mesterképzési szak angol
nyelven történő indításáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az
ELTE képzési programjának módosításáról
CX/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító szakirányú
továbbképzési szak magyar-finn nyelvvel történő kiegészítéséről a Bölcsészettudományi Kar
gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
CXI/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat Beszédtréner, beszédtanácsadó szakirányú továbbképzési szak
létesítéséről és indításáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az
ELTE képzési programjának módosításáról
CXII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat Médiafejlesztő informatikus szakirányú továbbképzési szak
létesítéséről és indításáról az Informatikai Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE
képzési programjának módosításáról
CXIII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat Magatartás- és életmódkultúra mesterképzési szak
létesítéséről a Pedagógiai és Pszichológiai Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE
képzési programjának módosításáról
CXIV/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési
szak angol nyelven történő indításáról a Társadalomtudományi Kar gondozásában, valamint erre
tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
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Az egyes érdemi és ügyrendi határozatok,
bejelentések, kérdések és válaszok
1. Napirend előtt Mezey Barna rektor címzetes egyetemi tanári oklevelet adott át Szabó Lajos, a
Társadalomtudományi Kar ny. főiskolai tanára részére.
2. Napirend előtt Mezey Barna rektor bejelentette, hogy
•
•
•

Dr. Bereczki Gábor, az ELTE BTK Finnugor Tanszékének professor emeritusa, 1973 és
1986 között a Finnugor Tanszék vezetője életének 84. évében, 2012. április 4-én,
Dr. Szabó Kálmán, az ELTE ny. egyetemi tanára, a Fizikai Kémiai Tanszék egykori
oktatója, kutatója, a TTK korábbi dékánhelyettese, az ELTE volt rektorhelyettese 2012.
április 7-én, életének 78. évében,
Dr. Kiss Daisy ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara főtitkára, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem tiszteletbeli tanára és vezető jogi tanácsadója, a Dr. Kiss Daisy és
Társa Ügyvédi Iroda alapítója 2012. április 18-án, 56 éves korában elhunyt.

A Szenátus egyperces néma felállással adózott emléküknek.
3. A Szenátus a kiküldött napirendet hozzászólás nélkül 29 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
4. A Szenátus Mezey Barna rektor előterjesztésére vita nélkül 30 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül meghozta a LXV/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozatát az Eötvös Loránd
Tudományegyetemre 2011/2012-es tanévben benyújtott egyetemi tanári pályázatok
tárgyában a Szenátus által 2012. február 13-án meghozott egyes döntések megerősítéséről és
egyúttal az ELTE rektorának felkéréséről arra, hogy tegyen javaslatot e pályázók egyetemi
tanári kinevezésére (1. sz. mell.).
5. A Szenátus Mezey Barna rektor előterjesztésére Dezső Tamás dékán (BTK) hozzászólásával 3
igen szavazattal, 18 ellenében, 9 érvénytelen szavazattal meghozta a LXVI/2012. (V. 21.) Szen.
sz. határozatát Fried Ilona Bölcsészettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári
pályázatának tárgyában kialakított szenátusi vélemény felülvizsgálatáról – nem támogatva a
pályázat felterjesztését.
6. A Szenátus Mezey Barna rektor előterjesztésére vita nélkül 29 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 1 érvénytelen szavazattal meghozta a LXVII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozatát Vargha
András professzor Pedagógiai és Pszichológiai Karra benyújtott egyetemi tanári
pályázatának véleményezéséről.
7. A Szenátus Mezey Barna rektor előterjesztésére Tausz Katalin dékán (TáTK) hozzászólásával
•

•

•

29 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 érvénytelen szavazattal meghozta a
LXVIII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozatát Rudas Tamás egyetemi tanár a
Társadalomtudományi Kar Empirikus Tanulmányok Intézete vezetésére benyújtott
pályázatának véleményezéséről;
28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a LXIX/2012. (V. 21.) Szen. sz.
határozatát Balogh László habil. egyetemi docens a Társadalomtudományi Kar
Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete vezetésére benyújtott pályázatának
véleményezéséről;
26 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 érvénytelen szavazattal meghozta a LXX/2012.
(V. 21.) Szen. sz. határozatát Tausz Katalin habil. egyetemi docens a
Társadalomtudományi Kar Szociális Tanulmányok Intézete vezetésére benyújtott
pályázatának véleményezéséről;
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28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a LXXI/2012. (V. 21.) Szen. sz.
határozatát Örkény Antal egyetemi tanár a Társadalomtudományi Kar Társadalmi
Kapcsolatok Intézete vezetésére benyújtott pályázatának véleményezéséről.

8. A Szenátus Mezey Barna rektor előterjesztésére vita nélkül 28 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül meghozta a LXXII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozatát Bartholy Judit egyetemi tanár a
Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézete vezetésére benyújtott
pályázatának véleményezéséről.
9. A Szenátus Mezey Barna rektor előterjesztésére vita nélkül 28 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül meghozta a LXXIII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozatát Jánosi Attila egyetemi
hallgatónak az EHÖK Jogorvoslati Bizottság tagjává megválasztásáról.
10. A Szenátus Mezey Barna rektor előterjesztésére vita nélkül 27 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 1 érvénytelen szavazattal meghozta a LXXIV/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozatát Oláh
Attila egyetemi tanárnak a Pszichológia Doktori Iskola vezetőjévé megválasztásáról.
11. A Szenátus Mezey Barna rektor előterjesztésére vita nélkül
•

•
•
•

28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a LXXV/2012. (V. 21.) Szen. sz.
határozatát címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról Bándi Gyula egyetemi
tanár, a Jean Monnet Centre of Excellence EU környezetjogi kutatási terület
igazgatója részére az Állam- és Jogtudományi Karon;
28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a LXXVI/2012. (V. 21.) Szen. sz.
határozatát címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról Gervai Judit ny. egyetemi
docens részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon;
27 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a LXXVII/2012. (V. 21.) Szen. sz.
határozatát címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról V. Komlósi Annamária
ny. egyetemi docens részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon;
26 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 érvénytelen szavazattal meghozta a
LXXVIII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozatát címzetes egyetemi tanári cím
adományozásáról Lőw Miklós nyugalmazott tudományos tanácsadó részére a
Természettudományi Karon.

12. A Szenátus Mezey Barna rektor előterjesztésére vita nélkül
•

•
•
•

26 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 érvénytelen szavazattal meghozta a
LXXIX/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozatát címzetes egyetemi docensi cím
adományozásáról Becker György az MKB Bank Zrt. marketing és kommunikációs
igazgatóságának ügyvezető igazgatója részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon;
27 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a LXXX/2012. (V. 21.) Szen. sz.
határozatát címzetes egyetemi docensi cím adományozásáról Dr. Mészáros Judit
pszichológus, pszichoanalitikus részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon;
27 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a LXXXI/2012. (V. 21.) Szen. sz.
határozatát címzetes egyetemi docensi cím adományozásáról Sessler István
közgazdász részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon;
26 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 érvénytelen szavazattal meghozta a
LXXXII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozatát címzetes egyetemi docensi cím
adományozásáról
Verseghi
Anna,
a
Magyar
Pszichológiai
Társaság
Neuropszichológiai szekció elnöke részére a Pedagógiai és Pszichológiai Karon.
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13. A Szenátus Mezey Barna rektor előterjesztésére vita nélkül
•

•
•
•
•
•
•

25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 érvénytelen szavazattal meghozta a
LXXXIII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozatát professor emeritusi cím
adományozásáról Székely Gábor egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi
Karon;
24 igen szavazattal, 3 ellenében, 1 érvénytelen szavazattal meghozta a LXXXIV/2012. (V.
21.) Szen. sz. határozatát professor emeritusi cím adományozásáról Kósa László
akadémikus, egyetemi tanár részére a Bölcsészettudományi Karon;
29 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a LXXXV/2012. (V. 21.) Szen. sz.
határozatát professor emeritusi cím adományozásáról Csikor Ferenc egyetemi tanár
részére a Természettudományi Karon;
29 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a LXXXVI/2012. (V. 21.) Szen. sz.
határozatát professor emeritusi cím adományozásáról Dózsa-Farkas Klára egyetemi
tanár részére a Természettudományi Karon;
30 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a LXXXVII/2012. (V. 21.) Szen. sz.
határozatát professor emeritusi cím adományozásáról Fogarasi Géza egyetemi tanár
részére a Természettudományi Karon;
27 igen szavazattal, 1 ellenében, 1 érvénytelen szavazattal meghozta a LXXXVIII/2012.
(V. 21.) Szen. sz. határozatát professor emeritusi cím adományozásáról Hollósi Miklós
egyetemi tanár részére a Természettudományi Karon;
30 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a LXXXIX/2012. (V. 21.) Szen. sz.
határozatát professor emeritusi cím adományozásáról Patkós András egyetemi tanár
részére a Természettudományi Karon.

A napirendhez kapcsolódóan Mezey Barna rektor bejelentette, hogy
• Manherz Károly egyetemi tanár, a BTK volt dékánja 2012. május 1-jén betöltötte
hetvenedik életévét.
• Fodor Sándor egyetemi tanár, szintén a BTK volt dékánja ugyancsak betöltötte hetvenedik
életévét 2011 novemberében.
• Láng Ferenc egyetemi tanár, a TTK volt dékánja 2012. júliusban tölti be hetvenedik
életévét.
• Hunyady György egyetemi tanár, a PPK alaptó dékánja 2012. augusztusban tölti be
hetvenedik életévét.
Valamennyien – a Foglalkoztatási Követelményrendszer vonatkozó rendelkezése alapján – a
szabályzat erejénél fogva jogosultak a professor emeritus cím viselésére.
14. A Szenátus Mezey Barna rektor és Juhászné Huszty Katalin gazdasági főigazgató előterjesztésére
vita nélkül 31 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a XC/2012. (V. 21.)
Szen. sz. határozatát az ELTE 2011. évi beszámolója elfogadásáról.
15. A Szenátus Mezey Barna rektor előterjesztésére vita nélkül 30 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta a XCI/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozatát a Szenátus
mandátumának meghosszabbításáról (2. sz. mell.).
16. A Szenátus Rónay Zoltán főtitkár előterjesztésére vita nélkül, 30 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a XCII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozatát az ELTE Szervezeti és
Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 3.g. sz. melléklete, Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról (3. sz.
mell.).
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17. A Szenátus Rónay Zoltán főtitkár előterjesztésére vita nélkül, 31 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a XCIII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozatát az ELTE Szervezeti
és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 3.b. sz. melléklete, a
Bölcsészettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról kari kitüntetés
alapítása céljából (4. sz. mell.).
18. A Szenátus Rónay Zoltán főtitkár előterjesztésére vita nélkül, 28 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a XCIV/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozatát az ELTE Szervezeti
és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 3.d. sz. melléklete, a
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról (5. sz.
mell.).
19. A Szenátus Rónay Zoltán főtitkár előterjesztésére, Seifert Tibor kollégiumi főigazgató
hozzászólásával, az EHÖK egyetértésével, 29 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta a XCV/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozatát az ELTE Szervezeti és Működési
Szabályzat II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer Általános Részének a kollégiumi
díjra, valamint a párhuzamos képzés kompenzációja szabályaira vonatkozó rendelkezései
módosításáról (6. sz. mell.).
20. A Szenátus Rónay Zoltán főtitkár előterjesztésére vita nélkül, 29 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a XCVI/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozatát az ELTE Szervezeti
és Működési Szabályzat II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer 4. sz. melléklete, a
Felvételi Szabályzat Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karra vonatkozó fejezete
módosításáról (7. sz. mell.).
21. A Szenátus Rónay Zoltán főtitkár előterjesztésére vita nélkül, 28 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a XCVII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozatát az ELTE Szervezeti
és Működési Szabályzat II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer 4. sz. melléklete, a
Felvételi Szabályzat Pedagógiai és Pszichológiai Karra vonatkozó fejezete módosításáról (8.
sz. mell.).
22. A Szenátus Rónay Zoltán főtitkár előterjesztésére vita nélkül, 29 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a XCVIII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozatát az ELTE Szervezeti
és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 4.c. sz. melléklete, a
Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadásáról (9. sz. mell.).
23. A Szenátus Karácsony András rektorhelyettes és Rónay Zoltán főtitkár előterjesztésére Tausz
Katalin dékán (TáTK), Kalina Gergely elnök (EHÖK) hozzászólásával, az EHÖK egyetértésével,
31 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a XCIX/2012. (V. 21.) Szen. sz.
határozatát a Minőségfejlesztési Szabályzat módosításáról (10. sz. mell.).
24. A Szenátus Karácsony András rektorhelyettes előterjesztésében határozathozatal nélküli tárgyalást
folytatott le a 2011/2012-es tanév őszi félév Oktatói Munka Hallgatói Véleményezéséről szóló
Beszámoló tárgyában (11. sz. mell.).
25. A Szenátus Rónay Zoltán főtitkár előterjesztésére vita nélkül, 31 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a C/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozatát Vallástudományi Központ
létrehozásáról a Bölcsészettudományi Karon (12. sz. mell.).
26. A Szenátus Rónay Zoltán főtitkár előterjesztésére vita nélkül, 31 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a CI/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozatát Nemzetközi Oktatási
Központ (International Study Centre) létrehozásáról a Bölcsészettudományi Karon (13. sz.
mell.).
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27. A Szenátus Rónay Zoltán főtitkár előterjesztésére vita nélkül, 31 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a CII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozatát Kisgyermek-nevelési
Kutatóközpont és Módszertani Laboratórium létrehozásáról a Tanító- és Óvóképző Karon
(14. sz. mell.).
28. A Szenátus Rónay Zoltán főtitkár előterjesztésére vita nélkül, 31 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a CIII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozatát Informatika
Módszertani Központ megszüntetéséről a Tanító- és Óvóképző Karon (15. sz. mell.).
29. A Szenátus Keszei Ernő rektorhelyettes előterjesztésére vita nélkül,
• 31 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a CIV/2012. (V. 21.)
Szen. sz. határozatát Informatika Doktori Iskola képzési tervének módosításáról,
valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról;
• 30 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a CV/2012. (V. 21.)
Szen. sz. határozatát Fizika Doktori Iskola képzési tervének módosításáról, valamint
erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról;
• 31 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a CVI/2012. (V. 21.)
Szen. sz. határozatát Matematika Doktori Iskola képzési tervének módosításáról,
valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról.
30. A Szenátus Keszei Ernő rektorhelyettes előterjesztésére, Szabó Miklós elnök (EDT)
hozzászólásával, 31 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a CVII/2012.
(V. 21.) Szen. sz. határozatát az ELTE doktori képzést folytató karain 2011-ben folyó
doktori képzésről és fokozatszerzésről szóló beszámoló elfogadásáról.
31. A Szenátus Borsodi Csaba rektorhelyettes előterjesztésére vita nélkül,
• 31 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a CVIII/2012. (V. 21.)
Szen. sz. határozatát Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak angol nyelven
történő indításáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre
tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról;
• 31 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a CIX/2012. (V. 21.)
Szen. sz. határozatát Irodalom- és kultúratudomány mesterképzési szak angol
nyelven történő indításáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre
tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról;
• 31 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a CX/2012. (V. 21.)
Szen. sz. határozatát Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító szakirányú
továbbképzési
szak
magyar-finn
nyelvvel
történő
kiegészítéséről
a
Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési
programjának módosításáról;
• 31 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a CXI/2012. (V. 21.)
Szen. sz. határozatát Beszédtréner, beszédtanácsadó szakirányú továbbképzési szak
létesítéséről és indításáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre
tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról;
• 31 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a CXII/2012. (V. 21.)
Szen. sz. határozatát Médiafejlesztő informatikus szakirányú továbbképzési szak
létesítéséről és indításáról az Informatikai Kar gondozásában, valamint erre
tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról;
• 31 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a CXIII/2012. (V. 21.)
Szen. sz. határozatát Magatartás- és életmódkultúra mesterképzési szak létesítéséről a
Pedagógiai és Pszichológiai Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE
képzési programjának módosításáról;
• 31 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a CXIV/2012. (V. 21.)
Szen. sz. határozatát Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak
angol nyelven történő indításáról a Társadalomtudományi Kar gondozásában,
valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról.
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32. Az Egyebek között Mezey Barna rektor bejelentette, hogy
•

az ERASMUS 25 éves fennállásának évfordulója kapcsán rendezett ünnepségnek az
ELTE adott otthont, ennek keretében mód nyílt az alábbi elismerés átvételére is: 2012-ben
az Eötvös Loránd Tudományegyetem elnyerte a „Nemzetközi együttműködési kultúráért”
Nívódíjat. A díjjal a Tempus Közalapítvány az Egész életen át tartó tanulás program
(LLP) keretében kiemelkedő színvonalú nemzetközi projekttevékenységet végző
intézményeket díjazza;

•

Lovász Lászlót, az ELTE TTK professzorát, az USA National Academy of Sciences
tagjává választották;

•

az ERC (European Research Council, Európai Kutatási Tanács) által megbízott
szakemberekből álló bizottság az EU tudománypolitikai vezetőinek részvételével zajló
Excellence 2012 konferencián felkért három kutató egyike Vicsek Tamás, az ELTE TTK
egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja;

•

az MTA Fizikai Tudományok Osztálya által évente adományozható három Fizikai Díj
egyikében részesült Bajnok Zoltán, az MTA doktora, az MTA-ELTE Elméleti Fizikai
Kutatócsoport tudományos tanácsadója;

•

az Adam Mickiewicz Egyetem által fogyatékos hallgatóknak tartott úszóversenyben az
ELTE csapata az induló 121 versenyző közül és a legkisebb csapatként is előkelő
eredményt ért el: 2 bronzérmet, 2 ezüstérmet és 1 aranyérmet hozott haza;

•

zajlik az IFT előkészítése, egyúttal beszámolt e folyamat menetrendjéről, ütemezéséről és
jelenlegi státusáról. E körben a gazdasági vonatkozásokban hozzászólt Juhászné Huszty
Katalin gazdasági főigazgató.

Budapest, 2012. május 21.

Dr. Mezey Barna
rektor
a Szenátus elnöke

Hitelesítő:
…………………………………………..
dr. Rónay Zoltán főtitkár
a Szenátus titkára
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1. sz. mell.
LXV/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat
az Eötvös Loránd Tudományegyetemre 2011/2012-es tanévben benyújtott egyetemi tanári
pályázatok tárgyában a Szenátus által 2012. február 13-án meghozott egyes döntések
megerősítéséről és egyúttal az ELTE rektorának felkéréséről arra, hogy tegyen javaslatot e
pályázók egyetemi tanári kinevezésére
A hagyományok és törvényi rendelkezések korábbi értelmezése szerint az egyetemi tanári pályázatok
véleményezése tárgyában a Szenátus és a kari tanácsok (valamint egyéb kari véleményező testületek) a
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményének megismerése után foglaltak állást. Ezzel
az eljárásrenddel korábban a MAB is maximálisan egyetértett.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium leiratában közölt ütemezés szerint 2012-ben a felsőoktatási
intézmények testületeinek a MAB részére történő megküldést megelőzően kellett véleményt
nyilvánítaniuk. Erre tekintettel a Szenátus 2012. február 13-án valamennyi egy egyetemi tanári
álláshelyre benyújtott egy pályázatot támogatólag véleményezte, az egy egyetemi tanári álláshelyre
benyújtott több pályázat közül mindig egyet, a kari tanács által is preferáltat támogatta.
A MAB két karra benyújtott egy-egy pályázat kivételével valamennyi pályázatról támogató véleményt
fogadott el.
A hagyományok alapján az egyetemi vezetés amellett foglalt állást, hogy a MAB véleményének
ismeretében a Szenátus erősítse meg korábbi döntését, a nem támogatott pályázatok esetében pedig
ismételten foglaljon állást.
A Szenátus döntését megelőzően a Természettudományi Kar tanácsa is állást foglalt a pályázatok
tárgyában. Az Állam- és Jogtudományi Karra pályázó a MAB nemleges véleményére tekintettel
visszavonta pályázatát. A Bölcsészettudományi Kar – tekintve, hogy a hivatalos MAB állásfoglalás
még nem érkezett meg – a 2012. májusi 17-i rendkívüli kari tanácson hoz határozatot.
A MAB pozitív véleményt bíró, a kari testületek és a Szenátus által eredetileg, illetve a kari tanácsok
által ismételten is támogatott pályázatok esetében célszerű, ha a Szenátus egyetlen megerősítő
határozatot hoz.
A MAB által nem támogatott pályázatok esetében – tekintettel arra, hogy a pályázók pályázatukat
fenntartották, és esetükben a kari tanácsi megismételt vélemény újra pozitív – indokolt, ha a Szenátus
egyenként újra határoz.
Felhívjuk rá a figyelmet, hogy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 106. § (4)
bekezdése a következőképpen rendelkezik:
A felsőoktatási intézmény rektora az egyetemi tanári kinevezéssel kapcsolatos javaslatának elkészítése
előtt beszerzi a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleményét. A felsőoktatási
intézmény rektora a szakértői véleményben foglaltak mérlegelésével készíti el javaslatát az egyetemi
tanári kinevezésre, melyet a szakértői véleménnyel együtt megküld a felsőoktatási intézmény
fenntartójának. A miniszter beszerzi a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság újabb szakértői
véleményét abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény rektorának javaslata nincs összhangban a
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleményében foglaltakkal. Ha a rektor
javaslata és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleménye összhangban áll, a
miniszter kezdeményezi az egyetemi tanári kinevezést a köztársasági elnöknél. Ha a rektor javaslata és
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleménye nincs összhangban, a miniszter
mérlegelheti, hogy kezdeményezi-e az egyetemi tanári kinevezést.
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Mindezekre tekintettel a Szenátus számára a következő javaslatot teszünk a Szenátus által már
támogatott, a MAB támogató véleménye ismeretében a karok által újra támogatott pályázatok
tárgyában hozott határozat megerősítésére. A Bölcsészettudományi Karra benyújtott, MAB által nem
támogatott pályázat tárgyában a jelen határozati javaslat nem tér ki, a BTK Kari Tanács határozatára
tekintettel külön döntésre kerül sor.
HATÁROZAT

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a 2012. február 13-i ülésén hozott alábbi – támogató
– határozatait megerősíti, egyúttal felkéri az ELTE rektorát, hogy tegyen javaslatot az alábbi pályázók
egyetemi tanári kinevezésére:
VII/2012. (II. 13.) Szen. sz. határozat Bodnár István Bölcsészettudományi Karra benyújtott egyetemi
tanári pályázatának véleményezéséről
VIII/2012. (II. 13.) Szen. sz. határozat Eisemann György Bölcsészettudományi Karra benyújtott egyetemi
tanári pályázatának véleményezéséről
X/2012. (II. 13.) Szen. sz. határozat Ladányi Mária Bölcsészettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári
pályázatának véleményezéséről
XI/2012. (II. 13.) Szen. sz. határozat Nádasdy Ádám Bölcsészettudományi Karra benyújtott egyetemi
tanári pályázatának véleményezéséről
XII/2012. (II. 13.) Szen. sz. határozat Ormos István Bölcsészettudományi Karra benyújtott egyetemi
tanári pályázatának véleményezéséről
XIII/2012. (II. 13.) Szen. sz. határozat Szkárosi Endre Bölcsészettudományi Karra benyújtott egyetemi
tanári pályázatának véleményezéséről
XIV/2012. (II. 13.) Szen. sz. határozat Nyitray László Természettudományi Karra benyújtott egyetemi
tanári pályázatának véleményezéséről
XV/2012. (II. 13.) Szen. sz. határozat Jakovác Antal Természettudományi Karra benyújtott egyetemi
tanári pályázatának véleményezéséről
XVI/2012. (II. 13.) Szen. sz. határozat Derényi Imre Természettudományi Karra benyújtott egyetemi
tanári pályázatának véleményezéséről
XX/2012. (II. 13.) Szen. sz. határozat Katz Sándor Természettudományi Karra benyújtott egyetemi tanári
pályázatának véleményezéséről
XXII/2012. (II. 13.) Szen. sz. határozat Kázmér Miklós Természettudományi Karra benyújtott egyetemi
tanári pályázatának véleményezéséről
XXIII/2012. (II. 13.) Szen. sz. határozat Túri László Természettudományi Karra benyújtott egyetemi
tanári pályázatának véleményezéséről
XXIV/2012. (II. 13.) Szen. sz. határozat Rábai József Természettudományi Karra benyújtott egyetemi
tanári pályázatának véleményezéséről
XXV/2012. (II. 13.) Szen. sz. határozat Károlyi Gyula Természettudományi Karra benyújtott egyetemi
tanári pályázatának véleményezéséről

Budapest, 2012. május 21.

Dr. Mezey Barna s.k.
rektor
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2. sz. mell.
XCI/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat
a Szenátus mandátumának meghosszabbításáról

Az Nftv. 115. § (3) bekezdése szerint, ha a törvény hatálybalépésekor működő felsőoktatási
intézmény szenátusának összetétele nem felel meg a törvény előírásainak, összetételét 2012.
december 31-ig kell e törvénynek megfelelően átalakítani.
E körben – tekintettel arra, hogy 2012 tavaszán egyébként is szenátusi választásokat kell
tartani – célszerűnek tűnt a hatályos SzMR rendelkezéseit még a tavasz folyamán módosítani,
hogy a választások az előre tervezett időben, de már az új szabályok szerint legyenek
lebonyolíthatóak. A szenátus mandátuma egyébként is szeptember 1. napján kezdődik, így ez
az Nftv. hatályba lépésével is összhangban lenne.
Az erre irányadó rektori előterjesztést a hat kar az előterjesztés érdemét érintő módosítást
megfogalmazva – lényegében – nem támogatta, egy kar módosítás nélkül támogatta. Egy kar
az előterjesztés rektori visszavonására tekintettel már nem tárgyalta az előterjesztést.
Tekintettel ara, hogy az Intézményfejlesztési Terv fenntartó által is preferált szempontjai
lényeges elemeiben érinthetik az egyetemi szerkezetet, ezért a kérdés rendezésének elnapolása
vált indokolttá.
Mivel tavasszal csak december 31-ig működtethető összetételű szenátus választására lenne
mód, nincs más lehetőség a kialakult helyzet rendezésére, mint a hivatalban lévő szenátus
mandátumának 2012. december 31-ig történő meghosszabbítása.
A meghosszabbítás a kari vezető tagok, valamint az EHÖK által delegált tagok időközben
lejáró mandátumát nem érinti.
HATÁROZAT
1. A 2009. szeptember 1-jén hivatalba lépett Szenátus mandátuma 2012. december 31-ig
meghosszabbításra kerül.
2. A meghosszabbítás a kari vezető tagok, valamint az EHÖK által delegált tagok időközben
lejáró mandátumát nem érinti.
3. Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend
szenátusra vonatozó rendelkezéseit e rendelkezésekre tekintettel kell alkalmazni.
Budapest, 2012. május 21.

Dr. Mezey Barna s.k.
rektor
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3. sz. mell.
XCII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat
az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 3.g. sz.
melléklete, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításáról
A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kari Tanácsa 2012. május 9. napján tartott ülésén az alábbiak
szerint tett javaslatot az ELTE SzMSz 3.g. melléklete, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: BGGYK SZMSZ) kiegészítésére annak
érdekében, hogy a BGGYK SZMSZ összhangba kerüljön az ELTE SZMSZ II. kötete, a Hallgatói
Követelményrendszer 286/A. §-ában foglalt rendelkezéssel.

HATÁROZAT
1.) A BGGYK SZMSZ 8.§ (3) bekezdés a) pontja kiegészül a következő francia bekezdéssel:
„8. § (3) a) [A Kar állandó bizottságai:]
(...)
- Honorácior Bizottság
2.) A jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Budapest, 2012. május 21.

Dr. Mezey Barna s.k.
rektor
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4. sz. mell.
XCIII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat
az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 3.b. sz.
melléklete, a Bölcsészettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról
kari kitüntetés alapítása céljából
A Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsa az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötete, a
Foglalkoztatási Követelményrendszer 124. § (2) bekezdésében, valamint az ELTE Szervezeti és
Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 117. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján kari kitüntetések alapításáról döntött, egyidejűleg kezdeményezte a Szervezeti és
Működési Rend 3.b. sz. mellékletének, a Bölcsészettudományi Kar Szervezeti és Működési
Szabályzatának kiegészítését. Az újonnan beiktatandó paragrafus egységes szerkezetben van a 2008.
október 2-ai Kari Tanácson megalapított Pro Facultate Philosophiae díjra vonatkozó szabályokkal.
Az ELTE rektora a Foglalkoztatási Követelményrendszer 124. § (1) bekezdése szerinti felterjesztést
követően támogatólag véleményezte a javaslatot.
HATÁROZAT
1) A Bölcsészettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata kiegészül az alábbi 55/A. §-sal
és az azt megelőző alcímmel:
„Kari kitüntetések
55/A. §
(1) A Bölcsészettudományi Kar az alábbi kitüntetéseket alapítja meg:
a) Pro Facultate Philosophiae-díj,
b) Ürményi József-díj,
c) Cziráky Antal-díj,
d) Barkóczy Ferenc-díj,
e) hallgatói kiválósági ösztöndíj.
(2) A Pro Facultate Philosophiae-díj adományozható annak a kari közalkalmazottnak, aki az
ELTE Bölcsészettudományi Karáért kimagasló kari közéleti tevékenységet végzett, vagy aki
nagymértékben járult hozzá a Kar oktatási vagy tudományos elismertségéhez.
(3) Ürményi József-díj adományozható annak a kari közalkalmazott oktatónak, aki kiemelkedő
oktatói tevékenységet folytatott az adományozást megelőző időszakban.
(4) Cziráky Antal-díj adományozható annak a kari közalkalmazott oktató-kutatónak, aki
kiemelkedő kutatói tevékenységet folytatott az adományozást megelőző időszakban.
(5) Barkóczy Ferenc-díj adományozható annak a kari közalkalmazott nem oktató-kutatónak, aki
kiemelkedő teljesítményt nyújtott az adományozást megelőző időszakban.
(6) Hallgatói kiválósági ösztöndíjban részesül az a bölcsész hallgató, aki kiemelkedő tanulmányi
vagy kutatási teljesítményt nyújtott az adományozást megelőző tanévben.
(7) Az (1) bekezdésben felsorolt kitüntetések átadására a kari ünnepen, ünnepi kari tanácsi ülés
keretében kerül sor.
(8) A kitüntetések felterjesztésének, odaítélésének, átadásának részletes rendjét a Kar külön
ügyrendben szabályozza.”
2) Jelen határozat az elfogadást követő napon lép hatályba.
Budapest, 2012. május 21.
Dr. Mezey Barna s.k.
rektor
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5. sz. mell.
XCIV/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat
az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 3.d. sz.
melléklete, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról
Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 3/d. számú
melléklete, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának (a
továbbiakban: PPK SzMSz) 32. §-a rendelkezik a demonstrátori státusról, elnyerésének folyamatáról,
a demonstrátor és a kar szervezeti egységeinek ezzel kapcsolatos tennivalóiról. A PPK Kari Tanácsa
2012. május 3-i ülésén megtárgyalta a kari Hallgatói Önkormányzat által kezdeményezett
szabályzatmódosítási javaslatot, és azt az alábbi formában elfogadta. A módosítások az elmúlt időszak
tapasztalatai alapján az ügymenet egyszerűsítését és egyértelműsítését célozzák, továbbá javításra
kerül néhány korábbról megmaradt sajtóhiba.

HATÁROZAT
1. A PPK SzMSz 32. § (1)–(7) bekezdései helyébe az alábbi (1)–(7) bekezdések lépnek, egyidejűleg
a korábbi (7)–(11) bekezdések számozása (8)–(12) bekezdésre módosul:
„32. § (1) A Kar 18 demonstrátori hellyel rendelkezik, melyek közül 10 hely a Pszichológia
Intézetet, 6 hely a Neveléstudományi Intézetet, 1 hely az Egészségfejlesztési és Sporttudományi
Intézetet és 1 hely az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központot illet.
(2) Demonstrátor lehet az ELTE PPK nappali tagozatos, aktív státuszú hallgatója, aki:
− érdeklődik a PPK valamely oktatási-kutatási szervezeti egysége által oktatott és kutatott
tudományterületek iránt,
− 4 tanulmányi félévet sikeresen, legalább 4,00 tanulmányi eredménnyel lezárt,
− figyelemre méltó szakmai produktumot tud felmutatni a pedagógia, a pszichológia vagy a
sport területén az ELTE PPK-n folytatott tanulmányai során (szakmai előadás, színvonalas
szemináriumi dolgozat, TDK dolgozat stb.),
− idegen nyelven képes tudományterületén tájékozódni, szakirodalmat fordítani,
− vállalja a demonstrátori feladatokat.
(3) A demonstrátori megbízás pályázat útján, több alkalommal is elnyerhető. A megbízás 2 félévre
(10 hónap) szól.
(4) A demonstrátori pályázatokat a Kar (1) bekezdésben meghatározott szervezeti egységei a
tárgyévet megelőző tanév szorgalmi időszaka végéig külön-külön hirdetik meg az adott szervezeti
egység hirdetőtábláján, a jelen SzMSz mellékletében meghatározott szöveg szerint. A pályázatok
benyújtásának határidejét a Kar (1) bekezdésben meghatározott szervezeti egységei határozzák
meg azzal, hogy annak tárgyi tanév regisztrációs időszakára kell esnie. A pályázatokat egy
példányban kell benyújtani a Kar (1) bekezdésben meghatározott szervezeti egységeihez. A
beadási határidőt követő nyolcadik napig a tanszék/intézet vezetője a beérkezett pályázatokat
véleményével látja el, és véleményével együtt továbbítja a HÖK felé. A pályázatokat a HÖK
véleményezi és véleményét a szorgalmi időszak második hetének végéig továbbítja a dékán felé.
(5) A pályázati kiírások koordinálásáért, a pályázatok összegyűjtéséért és a HÖK felé
továbbításáért az intézet vezetője által kijelölt munkatárs felel. A koordinációt végző személyről a
HÖK-öt az intézet vezetője a pályázat kiírásakor tájékoztatja.
(6) A demonstrátori címet a dékán a benyújtott pályázatok alapján a Kar (1) bekezdésében
meghatározott szervezeti egységei és a HÖK véleményét figyelembe véve ítéli oda.
(7) A Kar (1) bekezdésében meghatározott szervezeti egységei biztosíthatnak további, önkéntes
demonstrátori helyeket, amelyek betöltéséről szabadon dönthetnek, azonban az önkéntes
demonstrátoroknak nem jár tiszteletdíj.
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2. A PPK SzMSz 32. § 1. ponttal módosított számozású (8) bekezdésének utolsó mondata helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„32. § (8) (...)
A demonstrátor konkrét feladatait a tanszékvezető és/vagy a pályázatban feltüntetett, a
demonstrátor szakmai munkáját segítő oktató határozza meg, akit a tanszék/intézet vezetője
jelöl ki a demonstrátori kinevezést követően.”
3. A PPK SzMSz 32. § 1. ponttal módosított számozású (10) bekezdése a második francia bekezdést
követően kiegészül az alábbi szöveggel:
„32. § (10) A demonstrátor köteles:
(...)
–
félévente beszámolót készíteni, amit a vizsgaidőszak utolsó hetéig kell továbbítania az
intézet/tanszék és a HÖK felé.
(...)”
4. A PPK SzMSz 32. § 1. ponttal módosított számozású (9) és (12) bekezdéseiben a „(7)
bekezdésben” szövegrész helyébe „(8) bekezdésben” szöveg lép.
5. Jelen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit először a
2012/2013-as tanév vonatkozásában kell alkalmazni.
6. Jelen határozat hatályba lépésével a PPK SzMSz 32. § eredeti számozású (12) bekezdése hatályát
veszti.

Budapest, 2012. május 21.

Dr. Mezey Barna s.k.
rektor
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6. sz. mell.
XCV/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat
az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer
Általános Részének a kollégiumi díjra, valamint a párhuzamos képzés kompenzációja
szabályaira vonatkozó rendelkezései módosításáról
1. Az Egyetemi Kollégium főigazgatója és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke javaslatot tett az
ELTE SZMSZ II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer (a továbbiakban: HKR) alábbiak szerinti
módosítására.
A Kőrösi Csoma Sándor Kollégium „A” épület felújítása 2011. szeptember végére megvalósult, a „B” és
„C” épület felújítása 2012 nyarán befejeződik. A felújítás után egy a felsőoktatásban részt vevő hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 22. § (3)
bekezdés d) pontjában meghatározott kollégium alakul ki. A hivatkozott Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés
d) pontja szerint az ilyen elhelyezésért maximálisan 17 475,- Ft kollégiumi díj szedhető, de figyelembe
véve az üzemeltetési és a karbantartási költségeket, valamint más felsőoktatási intézményekben hasonló
színvonalú kollégiumokban fizetendő kollégiumi díjakat, a hallgatókkal egyetértésben a javaslatban
alacsonyabb kollégiumi díj került meghatározásra.
2. Az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság az alábbiak szerint tett javaslatot az ELTE
Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer (a továbbiakban: HKR)
párhuzamos képzés kompenzációja adományozásával kapcsolatos szakaszára. A módosítás célja egyrészt
technikai pontosítás, másrészt tartalmi; a támogatás eredeti céljához jobban illeszkedő konstrukció
kialakítása.
Az Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottsága az 1. pontban írt előterjesztést 2012. május 9. napján
tartott ülésén, a 2. pontban írtelőterjesztést 2012. május 17. napján tartott levélszavazáson hozott
határozatával támogatólag véleményezte.

HATÁROZAT

1.

A HKR 105. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„105. § (2) Párhuzamos képzés kompenzációjában részesülhet az a hallgató, aki az Egyetemen –
akár ugyanazon a karon – egyszerre vesz részt aktív államilag támogatott és aktív
költségtérítéses korábbi rendszerű egyetemi vagy főiskolai képzés, alapképzés, mesterképzés,
egységes osztatlan képzés, felsőfokú szakképzés valamelyikében feltéve, hogy sem az államilag
támogatott, sem a költségtérítéses szakján – aktív hallgatói jogviszonyban – nem haladta meg a
félévekben számolt képzési időt, továbbá a költségtérítéses képzésén nem átsorolással vált
költségtérítésessé.”

2.

A HKR 136. § (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„136. § (2) A Szenátus és az EHÖK megállapodása alapján az Egyetem az Egyetemi Kollégium
tagkollégiumában, a Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumban 15 000 Ft-os, minden más
tagkollégiumban és szakkollégiumban 9 000 Ft-os kollégiumi térítési díjat határoz meg. (...)”

3.

A jelen határozat
a. 1. pontja az elfogadása napján
b. 2. pontja 2012. szeptember 1. napján
lép hatályba.

4.

A jelen határozat 2. pont hatálybalépésének feltétele, hogy az irányadó jogszabályi rendelkezés
ezt lehetővé tegye.
Budapest, 2012. május 21.
Dr. Mezey Barna s.k.
rektor
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7. sz. mell.
XCVI/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat
az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer 4. sz.
melléklete, a Felvételi Szabályzat Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karra vonatkozó fejezete
módosításáról
A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kari Tanácsa 2012. április 25. napján tartott ülésén
megtárgyalta az ELTE SzMSz II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer 4. sz. melléklete Felvételi
Szabályzata (a továbbiakban: FSZ) Különös Része Karra vonatkozó fejezete alábbiak szerinti
módosítását, és javasolja a Szenátusnak annak elfogadását:

HATÁROZAT
1.) Az FSZ 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11. § (2) Alapképzésben szerzett (vagy korábbi főiskolai szintű) diploma minősítése szerint max.
30 pont adható. Írásbeli felvételi vizsga max. 60 pont.”
2.) Az FSZ 13. § g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13. § [Maximálisan 10 többletpont szerezhető.]
(...)
g) szakirányú továbbképzés: 5 pont”
3.) Az FSZ 14. § az alábbi (2)-(5) bekezdésekkel egészül ki, és egyidejűleg a jelenlegi (2)-(11)
bekezdések számozása (6)-(15) bekezdésre változik:
„14. § (2) Az írásbeli felvételi vizsga előkészítésének, javításának, továbbá a fellebbezések
kezelésének feladatait a Kari Felvételi Bizottság albizottságai látják el.
(3) A Kari Felvételi Bizottság két albizottságból áll:
a) Vizsgáztató Albizottság,
b) Felülvizsgáló Albizottság.
(4) A Vizsgáztató Albizottság elnökből és tagokból áll. Létszámát a kijavításra kerülő dolgozatok
és a javításra rendelkezésre álló napok száma alapján kell meghatározni. A Vizsgáztató
Albizottság elnökét a dékán vagy írásos meghatalmazása alapján az oktatási dékánhelyettes kéri
fel. A Vizsgáztató Albizottság létszámát a dékán vagy írásos meghatalmazása alapján az oktatási
dékánhelyettes írásban határozza meg. A Vizsgáztató Albizottság tagjait a Vizsgáztató Albizottság
elnöke kéri fel.
(5) A Vizsgáztató Albizottság
a) összeállítja az írásbeli felvételi vizsga anyagát,
b) elkészíti az írásbeli felvételi vizsga értékelésének útmutatóját (javító kulcsot),
c) dönt a külföldön szerzett oklevelek továbbtanulási célból történő elismeréséről, elfogadásáról,
d) javítja az írásbeli felvételi vizsgadolgozatokat.”
4.) Az FSZ 14. § 3.) ponttal módosított számozású (7) bekezdése az utolsó mondatot követően az
alábbi mondattal egészül ki:
„14. § (7) (...) Az írásbeli vizsgán felügyelő személyeket a Vizsgáztató Albizottság elnöke kéri
fel.”
5.) Az FSZ 14. § 3.) ponttal módosított számozású (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„14. § (9) Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatok javítása a kar épületében, a dékán vagy írásos
meghatalmazása alapján az oktatási dékánhelyettes által kijelölt helyiségben történik. A javítás
során a dolgozatokat e helyiségből kivinni tilos.”
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6.) Az FSZ 14. § 3.) ponttal módosított számozású (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„14. § (10) A jelentkezőnek joga van az írásbeli dolgozat értékelésébe – a javító kulcs
rendelkezésre bocsátása mellett – a javítást követően betekinteni. A dolgozatba való betekintés
helyéről és időpontjáról a Pedagogikum Központ Tanulmányi Osztály kari referatúrája a felvételi
vizsga megkezdése előtt szóban tájékoztatja a jelentkezőket.”
7.) Ahol az FSZ Különös Rész Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karra vonatkozó fejezete
„főigazgatóról” rendelkezik, ott „dékán”-t kell érteni, ennek megfelelően értelemszerűen módosul a
14.§ 3.) ponttal módosított számozású (11), (12) és (14) bekezdése.
8.) Ahol az FSZ Különös Rész Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karra vonatkozó fejezete
„felülvizsgáló bizottságról” rendelkezik, ott „Felülvizsgáló Albizottság”-ot kell érteni, ennek
megfelelően értelemszerűen módosul a 14.§ 3.) ponttal módosított számozású (12)-(15) bekezdései.
9.) A jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Budapest, 2012. május 21.

Dr. Mezey Barna s.k.
rektor
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8. sz. mell.
XCVII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat
az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer 4. sz.
melléklete, a Felvételi Szabályzat Pedagógiai és Pszichológiai Karra vonatkozó fejezete
módosításáról
Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet 4. sz. melléklete, a Felvételi Szabályzat (a
továbbiakban: FSz.) Pedagógiai és Pszichológiai Karra vonatkozó különös szabályainak módosítását a
Felvételi tájékoztatóban megjelentekkel való összhang megteremtése teszi szükségessé. A PPK
különös része külön szakaszokban tartalmazza a tanári mesterképzési szakra vonatkozó szabályokat is.
A módosítások technikai jellegűek, tartalmi követelmények változtatását – egy követelmény
eltörlésének kivételével – nem tartalmaznak. A rekreációszervezés és egészségfejlesztés, valamint a
sportszervező alapképzési szakokon a motoros alkalmassági vizsgából az úszás követelményének
elhagyását az indokolja, hogy a vizsgához uszoda biztosítására nincs lehetőség.
Az Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottsága a 2012. május 9. napján tartott ülésén hozott
határozatával támogatólag véleményezte az előterjesztést.
HATÁROZAT

1. Az FSz. 26. §-a kiegészül egy új, (5) bekezdéssel:
„(5) Nem nyerhet felvételt mesterképzési szakra az a jelentkező, akinek – a többletpontok
kivételével – bármely vizsgarész esetében az eredménye 0 pont.”
2. Az FSz. 27. § (4) bekezdése helyébe a következő szövegrész lép:
„(4) A szakterületi modulok vizsgarészeinek követelményei azonosak, függetlenül attól, hogy a
jelentkező a modult első, avagy második tanári szakképzettséget adó modulként kívánja elvégezni.
Nem vehető föl a tanári mesterképzési szakra az a jelentkező, aki a felvételi eljárás során a
felvételi vizsgarészek bármelyike esetében 0 pontot szerzett, avagy nem éri el a bejutáshoz
szükséges ponthatárt.”
3. Az FSz. 27. § (7) bekezdésének xix. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„xix. matematikatanár:
A bemeneti feltételek szerint elkülönítve:
1. matematika alapképzési szak tanári szakiránnyal:
– Hozott pontok (legfeljebb 20 pont): záróvizsga eredménye duplázva (legfeljebb 10 pont), az
alapszakon szerzett jegyek kredittel súlyozott átlaga kerekítve és duplázva (legfeljebb 10 pont).
– Szóbeli vizsga (legfeljebb 40 pont): Követelmény az ELTE TTK matematika alapszak tanári
szakirányának záróvizsga-tematikája. A szóbeli vizsgára vonatkozó tájékoztatót és a tematikát
lásd a http://www.cs.elte.hu/programs/felveteli.html honlapon.
2. BSc matematika minor szakirány:
– Hozott pontok (legfeljebb 20 pont): záróvizsga eredménye kerekítve és duplázva
– Szóbeli vizsga (legfeljebb 40 pont): követelmény az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar matematika alapképzési szak tanári szakirányának záróvizsga
tematikájának a minorra eső része. A szóbeli vizsgára vonatkozó tájékoztatót és a tematikát lásd a
http://www.cs.elte.hu/programs/felveteli.html honlapon.
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3. tanárképző főiskolán szerzett matematika szakos oklevél
– Hozott pontok (0 pont): a korábbi tanulmányi eredmények a felvételibe nem számítanak be.
– Szóbeli vizsga (legfeljebb 60 pont): követelmény az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar matematika alapképzési szak tanári szakirány záróvizsga tematikája. A
szóbeli
vizsgára
vonatkozó
tájékoztatót
és
a
tematikát
lásd
a
http://www.cs.elte.hu/programs/felveteli.html honlapon.
4. tanári oklevél és 50 megfelelő matematika kredit
– Hozott pontok (0 pont): a korábbi tanulmányi eredmények a felvételibe nem számítanak be.
– Szóbeli vizsga (legfeljebb 60 pont): követelmény az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar matematika alapképzési szak tanári szakirány záróvizsga tematikájának
a minorra eső része. A szóbeli vizsgára vonatkozó tájékoztatót és a tematikát lásd a
http://www.cs.elte.hu/programs/felveteli.html honlapon
5. matematikus vagy alkalmazott matematikus egyetemi vagy mesterdiploma, illetve ilyen szak
párhuzamos végzése.
– Hozott pontok (0 pont): a korábbi tanulmányi eredmények a felvételibe nem számítanak be.
– Szóbeli vizsga (legfeljebb 60 pont): követelmény az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar matematika alapképzési szak tanári szakirány záróvizsga tematikája. A
szóbeli
vizsgára
vonatkozó
tájékoztatót
és
a
tematikát
lásd
a
http://www.cs.elte.hu/programs/felveteli.html honlapon.”
4. Az FSz. 28. § (1) bekezdésének bevezető része és a)-b) pontjai helyébe a következő szöveg lép:
„(1) A rekreációszervezés és egészségfejlesztés, valamint a sportszervező alapképzési szakra
jelentkezők motoros alkalmassági vizsgájának, illetve az e szakokon folytatott tanulmányoknak a
megkezdéséhez az egészségügyi alkalmasság és az úszni tudás igazolása szükséges, ennek
hiányában a jelentkező (saját biztonságára tekintettel) a vizsgát, illetve a szakon folytatott
tanulmányokat nem kezdheti meg. A két igazolás csak az intézmény saját nyomtatványán
nyújtható be, melyek a Felvételi tájékoztatóban közzétett honlapról tölthetők le. A motoros
alkalmassági vizsga követelményei a következők:
a) A motoros alkalmassági vizsga alól mentesülnek azok a jelentkezők, akik testnevelés
tárgyból érettségi vizsgát tettek, vagy tesznek az adott tanév érettségi időszakában. A
mentesség a Felvételi tájékoztatóban közzétett honlapról letöltött és a jelentkező által
kitöltött nyilatkozat alapján adható meg.
b) Motoros tulajdonságok, mozgásműveltség:
A zenés-táncos mozgásformák, valamint a gördülő eszközök ismerete és művelésének
képessége elemi feltétele a rekreációs kultúrának. Ugyanez vonatkozik a biztos
úszótudásra, a kielégítő atlétikus képességekre, továbbá a játék csodálatos eszközével, a
labdával bánni tudásra. Speciális kondicionális követelmény a kötélen függeszkedés
(fiúknak), illetve mászás (lányoknak). Minden feladatnál az egyes szintekhez pontszámok
tartoznak. Az összes elérhető pontszám 36. Aki 22 pont alatti teljesítményt ér el, az nem
vehető fel rekreációszervezés és egészségfejlesztés vagy sportszervező szakra.”
5. Az FSz. 28. § (1) bekezdés g) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Gördülősport (kerékpár):
Hegyikerékpárral egyszerű akadálypálya (szlalom, egyensúlyozás, váltás és fékezés) leküzdése
szintidőn belül. Kerékpárt (szükség esetén) biztosítunk. Értékelési szempontok: a hajtás,
egyensúlyozás, gyorsulás, irányváltoztatás és fékezés magabiztossága, valamint a teljesítés ideje.
0–8 pont.”
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6. Az FSz. 28. § (4) és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a szakasz kiegészül az
alábbi, új, (6) bekezdéssel.
„(4) A felvételi eljárás azon fázisaival kapcsolatban, melyekben a döntéshozatal a Karon történik,
a jelentkező a saját (rész)eredményei értékelésével kapcsolatban azok közlésétől számított
harmadik munkanapon 16 óráig iratbetekintést kezdeményezhet, illetőleg panasszal élhet az OTF
által kibocsátott űrlap felhasználásával.
(5) Az iratbetekintés lehetőségét az OTF biztosítja a jelentkező számára. A felvételi
részeredmények értékelésével kapcsolatos panaszokat a Kari Felvételi és Felülvizsgálati Bizottság
vizsgálja ki és bírálja el a benyújtásától számított öt munkanapon belül. Az egyéb döntések
esetében – beleértve az előzetes kreditelismerésről szóló döntést is – a 9. § (2) bekezdése szerint
kell eljárni.
(6) A mesterképzési szakokon a felvételihez szükséges minden dokumentumot el kell juttatni
közvetlenül az ELTE PPK-ra a Tájékoztatóban közzétett formában és időpontig, függetlenül attól,
hogy azt máshová (más felsőoktatási intézménybe vagy az Oktatási Hivatalba) beküldte-e a
jelentkező vagy sem.”
7. A jelen előterjesztés szerinti módosítás az elfogadását követő napon lép hatályba, ezzel
egyidejűleg hatályát veszti az FSz. 28. § (1) bekezdés j) pontja.

Budapest, 2012. május 21.

Dr. Mezey Barna s.k.
rektor

22

Szenátusi ülés jegyzőkönyve

2012. május 21.

9. sz. mell.
XCVIII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat
az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
A Szenátus XLVI/2012. (IV. 2.) Szen. sz. határozatával rendelkezett az ELTE Gothard Asztrofizikai
Obszervatórium feladatbővítéséről, egyidejűleg felkérte a főtitkárt, hogy a szervezeti egység
vezetésével együttműködve a soron következő Szenátus ülésre készítsen előterjesztést az ELTE
Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet 4.c. sz. melléklete (a jelen előterjesztésben meghatározott
szervezeti egység) szervezeti és működési szabályzatának módosítására.
Az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont tevékenységei
bővítésére, valamint az eltelt időszakban bekövetkezett változásokra tekintettel ugyanakkor indokolttá
vált a 2006-ban elfogadott szervezeti és működési szabályzat módosítása helyett – azonban alapvetően
annak rendelkezéseire épülően – új szabályzat kidolgozása. Jelen előterjesztés ennek megfelelően tesz
javaslatot az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont
Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadására.

HATÁROZAT

1)

A Szenátus az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet 4.c. sz. mellékleteként elfogadja
az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont Szervezeti
és Működési Szabályzatát.

2)

A jelen határozat 2012. június 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Gothard
Asztrofizikai Obszervatórium 2006. október 1. napjától hatályos Szervezeti és Működési
Szabályzata.

Budapest, 2012. május 21.

Dr. Mezey Barna s.k.
rektor
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10. sz. mell.
XCIX/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat
a Minőségfejlesztési Szabályzat módosításáról
Az EHÖK Elnöksége 2012. március 21. napján tartott ülésén javaslatot tett az ELTE
Minőségfejlesztési Szabályzata és az ELTE SzMSz II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer (a
továbbiakban: HKR) alábbiak szerinti módosítására.
A módosítás kezdeményezői az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének rendszerét kiemelten
fontosnak tartják az Egyetem minőségfejlesztési rendszerében, ezért szeretnék, hogy a hallgatói
válaszadás aránya minél nagyobb legyen. A cél egy olyan, hosszú távon is fenntartható rendszer
kiépítése, amely valódi visszajelző funkcióval bír mind az oktatók, mind az Egyetem vezetése számára
az intézményben folyó oktatói munkával való hallgatói elégedettségről. A javasolt módosítások a
pozitív ösztönzés erejét kívánják hasznosítani a kötelező kitöltéssel szemben. A véleményezés
idejének egy napos rövidülését az előnyben részesítés technikai megvalósítása indokolja.
Az EHÖK javasolja a módosítás eredményeinek kiértékelését, és annak felülvizsgálatát egy év
elteltével.
HATÁROZAT
1.

A Minőségfejlesztési Szabályzat 25.§ (2) bekezdése kiegészül az alábbi szöveggel:
„25. § (2) […] Az a hallgató, aki a számára elérhető összes kérdőívet kitölti a kurzusfelvételt
megelőző véleményezési időszakban, a rangsorolásos kurzusfelvétel során többletpontban részesül
a Hallgatói Követelményrendszerben foglaltak szerint.”

2.

A Minőségfejlesztési Szabályzat 26.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„26. § (3) A kérdőív a vizsgaidőszak első napjától a vizsgaidőszak utolsó előtti napján 23:59-ig
érhető el az ETR-ben. A hallgatók két ETR-üzenetet kapnak a vizsgaidőszak során, ami a
kitöltésre emlékezteti őket, illetve az ETR nyitólapján is megjelenik egy emlékeztető. Ennek
alapján két lehetőség közül választhat a hallgató:
a) vagy kitöltheti a kérdőíveket,
b) vagy bejelölheti a „később szeretném kitölteni” választ.”

3.

A HKR 60.§ (1) bekezdése kiegészül az alábbi j) ponttal:
„60. § (1) [Amennyiben a karon az ETR-ben kurzusra jelentkező hallgatók között rangsorolás
történik, a rangsorolás során a hallgatók az alábbi szempontrendszer szerint kapnak
pontszámokat: (...)]
j) az a hallgató, aki a számára elérhető összes OMHV kérdőívet kitölti a véleményezési
időszakban 8 pont.”

4.

5.

A 2011/2012-es tanév tavaszi félévében az OMHV kérdőívek a vizsgaidőszak második
napjától elérhetőek az ETR-ben.
Jelen szabályzat az elfogadását követő napon lép hatályba.

Budapest, 2012. május 21.

Dr. Mezey Barna s.k.
rektor
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11. sz. mell.
Beszámoló
az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezéséről
2011/2012-es tanév őszi félév
(pdf)
Budapest, 2012. május 21.

Dr. Mezey Barna s.k.
rektor
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12. sz. mell.
C/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat
Vallástudományi Központ létrehozásáról a Bölcsészettudományi Karon
Az ELTE Bölcsészettudományi Kar dékánja a Bölcsészettudományi Kar Szervezeti és Működési
Szabályzat I. kötet III. fejezetének (Kari szintű szolgáltató egységek) 15. § (2) bekezdés alapján:
(2) a) A Karon külső finanszírozású, a finanszírozás mértékéhez igazodó központok (tudásközpont, kutatóközpont) működnek, amelyek a dékán közvetlen felügyelete alatt állnak. Kari tanácsi képviseletüket a dékán
látja el. A központok saját, a kari Szervezeti és működési rend függelékét képező Szervezeti és Működési
Szabályzatuk szerint működnek.
b) A központok alapítását a dékán kezdeményezi. A szenátusi felterjesztéshez a Kari Tanács támogatása
szükséges.
javaslatot tett az ELTE BTK Vallástudományi Központja létrehozására. A Központ a Szervezeti és
Működési Szabályzatában leírt feladatokat látja el.
A Bölcsészettudományi Kar Tanácsa a 2012. március 22-ei ülésén egyhangúlag, 47 igen szavazattal
támogatta a Vallástudományi Központ létrehozását.
A Központ létrehozása az ELTE Bölcsészettudományi Kar stratégiai céljainak elérését támogatja azáltal,
hogy hozzájárul a Kar és az ELTE tudományegyetemi jellégének fenntartásához és annak megerősítéséhez.
Az új szervezeti egység egyik meghatározó célja, hogy keretet adjon a vallástudományi kutatások
eredményeinek az Egyetemen kívül történő megismertetésére. Ez megfelel azon fenntartói elvárásnak,
hogy az ELTE mint kiemelt felsőoktatási intézmény továbbra is a nemzetközi rangú tudományművelést
tartsa az egyik legfontosabb céljának.
A vallástudomány olyan diszciplína, amely illeszkedik az ELTE BTK Társadalmi Felelősségvállalási
Programjához és egyfajta, a vallások közötti harmóniát teremtő, jószolgálati tevékenységéhez. Ezzel a BTK
és az ELTE csatlakozik ahhoz a nemzetközi tendenciához, amely a vallások és a civilizációk közötti
párbeszédre mint az emberiség jövőjének egyik zálogára tekint.
A Központ létrehozása során nem jön létre új közalkalmazotti státusz. A Központ létrehozásával az a BTK
célja, hogy a már meglévő, főképpen tudományos erőforrásoknak szervezett keretek között adjon nagyobb
kibontakozási lehetőséget. A Központ működtetése során a feladatok ellátása a meglévő infrastruktúra
felhasználásával történik. Így a Központ létrehozása a BTK számára nem jár semmiféle anyagi
ráfordítással.
Kérem az ELTE Szenátusát, hogy járuljon hozzá a Vallástudományi Központ létrehozásához a
Bölcsészettudományi Karon.
HATÁROZAT
1.

A Szenátus létrehozza a Bölcsészettudományi Kar Vallástudományi Központ elnevezésű szervezeti
egységét, amely a dékán közvetlen irányítása alatt működik, egyúttal az ELTE Szervezeti és
Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 1. sz. mellékletébe és 3.b. sz.
melléklete, a Bölcsészettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. mellékletébe
felvételre kerül a szervezeti egység.

2.

A jelen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba, ezzel a Szenátus egyidejűleg
kezdeményezi a fenntartónál az Alapító Okirat 1. sz. melléklete értelemszerű módosítását.

Budapest, 2012. május 21.

Dr. Mezey Barna s.k.
rektor
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13. sz. mell.
CI/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat
Nemzetközi Oktatási Központ (International Study Centre) létrehozásáról
a Bölcsészettudományi Karon
A folyamatosan és dinamikusan növekvő külföldi hallgatólétszám, valamint e hallgatók adminisztrációs és
tanulmányi ügyekben felmerülő igényei és esetleges nehézségei szükségessé teszik a Bölcsészettudományi
Karon a Nemzetközi Oktatási Központ (International Study Center) létrehozását.
Az ELTE BTK SzMSz I. kötet (Szervezeti és Működési Rend) 15. § (2) bekezdés alapján:
(2) a) A Karon szolgáltató központok (tudásközpont, kutatóközpont) működnek, amelyek a dékán közvetlen
felügyelete alatt állnak. Kari tanácsi képviseletüket a dékán látja el. A központok saját Szervezeti és
Működési Szabályzatuk szerint működnek.
b) A központok alapítását a dékán kezdeményezi. A szenátusi felterjesztéshez a Kari Tanács támogatása
szükséges.
I. Az ELTE BTK Nemzetközi Oktatási Központja (International Study Center) felállításának
indokai
Az ELTE Bölcsészettudományi Kar dékánja javaslatot tett az ELTE BTK Nemzetközi Oktatási
Központjának (International Study Center) mint új szervezeti egységnek a létrehozására.
Amint a külföldi hallgatók létszámváltozását bemutató, 1. számú táblázatból látható, a
Bölcsészettudományi Kar jelentős lépéseket tett az Kar nemzetköziesítésében. Az egyetemi és a kari
stratégia egyik elvárt és meghatározó eleme a külföldi hallgatói létszám jelentős növelése, a kari
összhallgatói arányban történő jelentős emelése, ami által a Bölcsészettudományi Kar nemzetközi jellege
tovább erősödik. 2015-re a külföldi hallgatói létszámot megközelítőleg 500 főre szándékozzuk növelni, így
a külföldi hallgatók összhallgatói aránya 10 százalék körül fog mozogni.
1. táblázat
Külföldi
létszám (fő)

hallgatói

2008

2009

2010

2011

49

78

125

154

Jelenleg a Tanulmányi Hivatal két munkatársa foglalkozik külföldi hallgatókkal, feladatuk a külföldi
hallgatók nyilvántartással kapcsolatos ügyeinek hivatali intézése. Meg kell említeni, hogy a hallgatói
létszám növekedésével e feladatokon túl számos új, oktatásszervezéssel kapcsolatos teendő (részletesen,
lásd a II. pontot) elvégzése vált szükségessé annak érdekében, hogy a külföldi hallgatók nyíltan
megfogalmazott elvárásainak a BTK meg tudjon felelni.
A Központ létrehozásával olyan szolgáltató szervezeti egységet kíván létrehozni a BTK, amely a külföldi
hallgatók teljes körű, a tanulmányi ügyek intézésén túlmutató szolgáltatásokat is nyújt és a minőségi
oktatáshoz elengedhetetlen oktatásszervezési feladatokat lát el.
A szervezeti egység a fent meghatározott stratégiai cél elérésében jelentős megvalósítói szerepet játszik, ez
indokolja az új szervezeti egység dékán közvetlen irányítása alatt való működését. Hangsúlyozandó tehát,
hogy nem két párhuzamos feladatokat ellátó szervezeti egység fog működni egymás mellett (Tanulmányi
Hivatal Nemzetközi Csoportja és a létrehozandó International Study Center), hanem a két szervezeti egység
kiegészíti egymást; az International Study Center egy, a külföldi hallgatók számára komplex feladatokat
ellátó minőségi, és a régió nagy egyetemeivel versenyképes szolgáltatást nyújtó szervezeti egységként fog
létrejönni.
II. Az ELTE BTK Nemzetközi Oktatási Központjának (International Study Center) feladatai
Legfontosabb feladata a beléptetett külföldi hallgatók tanulmányi és adminisztrációs ügyeinek
zökkenőmentes intézése.
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A Központ vezetője a BTK – a külföldi hallgatók tanulmányi ügyei szervezésében és intézésében tapasztalt
– oktatója, akinek munkáját egy adminisztrátor segíti.

A Központ vezetőjének legfontosabb feladatai:
- oktatásszervezés,
- felvételi vizsgák szervezése és lebonyolítása
- a nyelvi szintezés koordinálása (csoportbeosztáshoz és tankönyvválasztáshoz),
- a hallgatói igények és elégedettség folyamatos monitorozása (programonként, kurzusonként),
- egységes követelmények kidolgozása,
- tananyagfejlesztés koordinálása,
- új távoktatási lehetőségek kidolgozása,
- távoktató tananyagok fejlesztésének koordinálása,
- tájékoztatók szervezése,
- igény esetén új programok kidolgozásának koordinálása, a programok indításának szervezése,
- minőségbiztosítás stb.
A Központ adminisztrátorának legfontosabb feladatai:
- a központvezető munkájának segítése,
- folyamatos segítségnyújtás a külföldi hallgatóknak (pl.: albérlet keresése)
- adminisztratív ügyintézés,
- az elektronikus tanulmányi rendszer kezelése,
- vizsgabeosztások készítése,
- tankönyvek beszerzése stb.
III. Az ELTE BTK Nemzetközi Oktatási Központjának (International Study Center) helye,
kialakítása
A Nemzetközi Oktatási Központ helye a Trefort-kert Múzeum krt. 6.-8. számú épületében, a harmadik
emeleten kerül kialakításra. Itt több tanterem található, amelyeket elsősorban a külföldi hallgatók képzésére
használ a Kar. Ezen helyiségek mellett két iroda is kialakítható a közeljövőben, így a külföldi hallgatók
ügyeinek adminisztrációja és oktatásuk egy helyen összpontosulhat.
A Központ létrehozása nem jár új státusz kialakításával. Létrehozásához egy fő közalkalmazott
áthelyezésére kerül sor, az áthelyezett személy a munkájához szükséges eszközöket magával hozza az
előző munkaállomásáról (Angol-Amerikai Intézet). Így a Központ kialakítása a Kar és az Egyetem számára
nem jár anyagi ráfordítással.
A fentiek alapján kérem az ELTE Szenátusát, hogy járuljon hozzá a Nemzetközi Oktatási Központ mint
önálló szervezeti egység létesítéséhez a Bölcsészettudományi Karon.
HATÁROZAT
1.

A Szenátus létrehozza a Bölcsészettudományi Kar Nemzetközi Oktatási Központ (International Study
Center) elnevezésű szervezeti egységét, amely a dékán közvetlen irányítása alatt működik, egyúttal
az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 1. sz.
mellékletébe és 3.b. sz. melléklete, a Bölcsészettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzat 1.
sz. mellékletébe felvételre kerül a szervezeti egység.

2.

A jelen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba, ezzel a Szenátus egyidejűleg
kezdeményezi a fenntartónál az Alapító Okirat 1. sz. melléklete értelemszerű módosítását.

Budapest, 2012. május 21.

Dr. Mezey Barna s.k.
rektor
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14. sz. mell.
CII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat
Kisgyermek-nevelési Kutatóközpont és Módszertani Laboratórium létrehozásáról
a Tanító- és Óvóképző Karon
A Tanító- és Óvóképző Kar Kari Tanácsa 2012. március 22-i ülésén a 2011/2012-20. számú
határozatával javaslatot tett az Kisgyermek-nevelési Kutatóközpont és Módszertani Laboratórium
létrehozására, valamint ezzel összefüggésben az ELTE SzMSz I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend
1. sz. melléklete és 3/h sz. melléklete, a Tanító- és Óvóképző Kar Szervezeti és Működési Szabályzata
kiegészítésére.
A Kisgyermek-nevelési Kutatóközpont és Módszertani Laboratórium mint önálló szervezeti egység
létrehozásának célja olyan szellemi tudásközpont létrehozása, amely koordinálja a 0-12 éves
korosztály fejlődésével és nevelésével foglalkozó kari kutatásokat, módszertani kezdeményezéseket.
A Kutatóközpont feladatai:
1) A kari Tudományos Bizottsággal együttműködve a kari kutatóműhelyek (Lásd 1. sz. melléklet)
összefogása. A műhelyek feladata – tanárok, doktoranduszok és hallgatók közreműködésével –
tehetséggondozási, pályázati és kutatási feladatok megoldása, tudományos diákköri tevékenységre
való felkészítés és az eredmények publikálása. A műhelyek célja önálló és interdiszciplináris
kutatások tervezése, előkészítése, az eredmények dokumentálása.
2) A kutatói műhelyekben folyó munkák és kutatási eredmények bemutatása céljából work-shop-ok,
tudományos felolvasó ülések szervezése.
3) A kari pályázati és kutatási tevékenységek szervezése és összefogása. Ennek része lehet az
oktatásfejlesztéssel kapcsolatos feladatok megvalósítása, illetve alkalmazott kutatási feladatok
felvállalása.
4) Élményszerű tapasztalatszerzést biztosító új módszertani kezdeményezések kidolgozása, és a
reformpedagógiák módszereinek és eszköztárának megismertetése-alkalmazása.
5) A kisgyermekneveléssel foglalkozó kutatások előmozdításához a Módszertani Tematikus Játszóház
létrehozása, kihasználva a karon adott infrastruktúrát a gyermekmegfigyelésre (tükrös terem és
megfigyelő szoba, kép- és hangrögzítési lehetőséggel).
6) A modern multimédiás igények kielégítése érdekében Kari Médiatár működtetése.
7) Önálló online folyóirat indítása, amely a 0-12 éves korosztály nevelésével és oktatásával
foglalkozó tudományos publikációkat jelenteti meg.
A Kisgyermek-nevelési Kutatóközpont és Módszertani Laboratórium működése a dékán közvetlen
irányításával valósul meg. A Kar szervezeti (vezetési) rendszerében az oktatási és kutatási feladatokat
ellátó szervezeti egységek sorába tartozik (Lásd 2. sz. melléklet).
Az új szervezeti egységben egy oktató-kutató dolgozik (aki jelenleg a Neveléstudományi Tanszék
oktatója), továbbá ehhez a szervezeti egységhez tartozik az informatikai és technikai kiszolgáló
feladatokat ellátó egy informatikus és három technikus, akik munkájukat a Kar tudományos és
pályázati ügyekért felelős dékánhelyettese felügyeletével végzik.
A Tanító- és Óvóképző Kar az új szervezeti egységet az "Interdiszciplináris, innovatív kutatási irányok
és az ipari kooperáció infrastrukturális hátterének fejlesztése, valamint új oktatási technológiák
bevezetése az ELTE-n" című, KMOP-4.2.1/B-10-2011-0002 jelű pályázat keretében és annak forrása
terhére hozza létre.
Az önálló szervezeti egység létrejöttének tervezett időpontja: 2012. június 1.
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HATÁROZAT

1.

A Szenátus létrehozza a Tanító- és Óvóképző Kar Kisgyermek-nevelési Kutatóközpont és
Módszertani Laboratórium elnevezésű önálló szervezeti egységet, amely a dékán közvetlen
irányítása alatt működik.

2. Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 1.sz.
mellékletébe, valamint a Tanító- és Óvóképző Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. §ába felvételre kerül az új szervezeti egység.
3. A jelen határozat 2012. június 1. napján lép hatályba, ezzel a Szenátus egyidejűleg kezdeményezi
a fenntartónál az Alapító Okirat 1. sz. melléklete értelemszerű módosítását.

Budapest, 2012. május 21.

Dr. Mezey Barna s.k.
rektor
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15. sz. mell.
CIII/2012. (V. 21.) Szen. sz. határozat
Informatika Módszertani Központ megszüntetéséről a Tanító- és Óvóképző Karon
A Tanító- és Óvóképző Kar Kari Tanácsa 2012. március 22-i ülésén a 2011/2012-19. számú
határozatával javaslatot tett az Informatika Módszertani Központ megszüntetésére, valamint ezzel
összefüggésben az ELTE SzMSz I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 1. sz. melléklete és 3/h sz.
melléklete, a Tanító- és Óvóképző Kar Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására.
A Tanító- és Óvóképző Karon 2005-ben jött létre az Informatika Módszertani és Szolgáltató Központ
három csoporttal, ezek: az Informatika--Oktatástechnológia Oktatási Csoport, a Multimédiamódszertani Csoport és az Informatika Szolgáltató Csoport. A szervezeti egység létrehozásának akkori
legfőbb indoka az volt, hogy ez a szervezeti egység képes az oktatás, kutatás, szolgáltatás munkáját
koordinálni, összehangolni, az átfedéseket kiküszöbölve hatékonyabban és eredményesen működni. A
szervezeti egység 2008-tól – a Pedagogikum Központ létrehozásakor, a szolgáltató feladatok egy
részének átvétele miatt – mint Informatika Módszertani Központ két csoporttal, az Informatika
Oktatási Csoporttal és a Multimédia Módszertani Csoporttal működött tovább.
A Kari Tanács kezdeményezi a Tanító- és Óvóképző Kar Informatika Módszertani Központ
megszüntetését.
Az önálló szervezeti egység megszüntetésének javasolt időpontja: 2012. június 1.
A megszüntetés indoka:
A közoktatásban és felsőoktatásban bekövetkezett változások, az oktatás, képzés, kutatás
infrastrukturális hátterének fejlődése, az ELTE kutatóegyetemmé válása a Tanító- és Óvóképző Karra
is közvetlen hatással van, ez a lehetőségek mellett kötelezettséget is jelent, különösen a kutatásifejlesztési tevékenység inspirálása, hatékonyabbá tétele szempontjából.
Az Informatika Módszertani Központ jelenlegi struktúrájában és személyi összetételében a Kar
kutatóműhelyeinek igényeihez igazodó feladatokat a régi rendszer szerint már nem tudja ellátni.
A 2012. évi kari költségvetési intézkedési terv részeként a Tanító- és Óvóképző Kar kezdeményezi az
Informatika Módszertani Központ megszüntetését az alábbi intézkedések megtételével:
1.

Az Informatikai Oktatási Csoport négy oktatója csoportként, csoportvezetői irányítással a
Neveléstudományi Tanszék állományába kerül.

2.

A Multimédia Módszertani Csoport három technikusa és egy informatikusa a Kisgyermeknevelési Kutatóközpont és Módszertani Laboratóriumhoz kerül a tudományos és pályázati
ügyekért felelős dékánhelyettesi felügyelettel, csoportvezetői irányítással.
A „Kisgyermek-nevelési Kutatóközpont és Módszertani Laboratórium” informatikai és technikai
kiszolgáló feladatait az áthelyezett három technikus és egy informatikus látja el.

3.

A Kjt. 30. § (1) bekezdés b) pontja szerint egy technikus és egy informatikus közalkalmazotti
jogviszonya megszűnik.
HATÁROZAT

1.

A Szenátus megszünteti a Tanító- és Óvóképző Kar Informatika Módszertani Központot, ezzel
egyidejűleg az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend
3.h. sz. melléklete, a Tanító- és Óvóképző Kar Szervezeti és Működési Szabályzat (a
továbbiakban: TÓK SzMSz) SzMSz 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § (3) A Kar képzését közvetlenül segítő szervezeti egység:
Könyvtár.”
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2.

A jelen határozat 2012. június 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti
a) a TÓK SzMSz 1. § (2) bekezdésében az „Informatikai Módszertani Központ, Informatikai
Oktatási Csoport” szöveg,
b) az ELTE SzMSz I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 1. sz. melléklete TÓK szervezeti
egységeit felsoroló részében az „Informatikai Módszertani Központ” szöveg.

3.

Jelen határozat elfogadásával a Szenátus egyidejűleg kezdeményezi a fenntartónál az Alapító
Okirat 1. sz. melléklete értelemszerű módosítását, továbbá felkéri a kar dékánját a kari tanácsi
határozatban rögzített munkáltatói intézkedések megtételére.

Budapest, 2012. május 21.

Dr. Mezey Barna s.k.
rektor
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