Szenátusi ülés jegyzőkönyve

2013. július 1.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusának a 2013. július 1-i ülésen meghozott
határozatai
Határozatok tára
CXCI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Eötvös-gyűrű kitüntetés adományozásáról Bihari Mihály
professor emeritus részére az Állam- és Jogtudományi Karon
CXCII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Eötvös-gyűrű kitüntetés adományozásáról Izsák Lajos
professor emeritus, volt rektorhelyettes részére a Bölcsészettudományi Karon
CXCIII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme
adományozásáról Kiss Ádám professor emeritus, a Természettudományi Kar volt dékánja részére
CXCIV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme
adományozásáról Szögi László, az Egyetemi Könyvtár leköszönő főigazgatója részére
CXCV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme
adományozásáról Medgyes Péter egyetemi tanár, volt rektorhelyettes részére a Bölcsészettudományi
Karon
CXCVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme
adományozásáról Hegyesi Gábor főiskolai tanár részére a Társadalomtudományi Karon
CXCVII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés
adományozásáról Jankovics István tudományos főmunkatárs, az ELTE Gothard Asztrofizikai
Obszervatórium volt igazgatója részére
CXCVIII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés
adományozásáról Nagyné dr. Réz Ilona az ELTE Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai
Szakszolgálat, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Országos Gyógypedagógiai-szakmai
Szolgáltató Intézmény leköszönő igazgatója részére
CXCIX/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés
adományozásáról Györffy János egyetemi docens, az Informatikai Kar volt dékánhelyettese részére
CC/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés
adományozásáról Csanádi Gábor habil. egyetemi docens részére a Társadalomtudományi Karon
CCI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés
adományozásáról Benczik Vilmos főiskolai tanár részére a Tanító- és Óvóképző Karon
CCII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés
adományozásáról Gerencsérné Bálint Erzsébet, az Állam- és Jogtudományi Kar gazdasági ügyintézője
részére
CCIII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés
adományozásáról Szalai Éva, az Állam- és Jogtudományi Kar adjunktusa részére
CCIV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés
adományozásáról Hajdani Ilona kollégiumi igazgató részére
CCV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés
adományozásáról Szabari Krisztina egyetemi docens részére a Bölcsészettudományi Karon
CCVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés
adományozásáról Kurgyis József, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar ügyvivő szakértője részére
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CCVII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés
adományozásáról Monostori Miklósné, a Természettudomány Kar ügyviteli alkalmazottja részére
CCVIII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés
adományozásáról Örsi Ágota, a Természettudományi Kar tanulmányi előadója, főtanácsos részére
CCIX/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés
adományozásáról Horváth Judit, a Rektori Titkárság igazgatási ügyintézője részére
CCX/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés
adományozásáról Sparingné Köves Ildikó, az Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium
vezetőtanára részére
CCXI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés
adományozásáról Pávó Gyuláné, az Állam- és Jogtudományi Kar könyvtárosa részére
CCXII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés
adományozásáról Bodorné dr. Németh Tünde adjunktus részére a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Karon
CCXIII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés
adományozásáról Gruber Gáborné, a Bölcsészettudományi Kar főelőadója részére
CCXIV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés
adományozásáról Dr. Scharnitzky Viktorné, a Természettudományi Kar könyvtárosa részére
CCXV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés
adományozásáról Domokos Katalin, a Trefort Ágoston Gyakorlóiskola vezetőtanára részére
CCXVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Fenyvesi
László, a Rektori Hivatal ügyvivő szakértője, irodavezető részére
CCXVII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Sudár Tibor,
az Állam- és Jogtudományi Kar karbantartója részére
CCXVIII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Nagy István,
az ELTE Füvészkert kertésze részére
CCXIX/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Ruitner
Gézáné, az ELTE Füvészkert gazdasági ügyintézője részére
CCXX/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Dr. Solt
Péterné, az ELTE Füvészkert kertésze részére
CCXXI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Bittera
Tiborné, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani
Központ tanára részére
CCXXII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Mátrai
Józsefné, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani
Központ tanára részére
CCXXIII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Albert
Viktor, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium vezetőtanára
részére
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CCXXIV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Arató
László, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium vezetőtanára
részére
CCXXV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Gombos
Imréné, a Társadalomtudományi Kar gazdasági ügyintézője részére
CCXXVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Borbély
László, a Természettudományi Kar műszaki szolgáltatója részére
CCXXVII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Fazekas
Mihály, a Természettudományi Kar műszaki szolgáltatója részére
CCXXVIII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról
Miskolcziné Munkácsi Ágnes, a Természettudományi Kar műszaki szolgáltatója részére
CCXXIX/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Régner
László, a Természettudományi Kar műszaki szolgáltatója részére
CCXXX/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat ELTE Szenátusi Érdemérem adományozásáról Szabó
Zoltán ügyvivő szakértő, az ELTE FDSz leköszönő elnöke részére
CCXXXI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat ELTE Szenátusi Érdemérem adományozásáról Tasnádi
Péter nyugalmazott egyetemi tanár részére a Természettudományi Karon
CCXXXII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Lichtenberger János egyetemi
Természettudományi Karra benyújtott kutatóprofesszori pályázatának véleményezéséről

docens

CCXXXIII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Pesti Sándor habilitált egyetemi docens Állam- és
Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet vezetésére benyújtott pályázatának véleményezéséről
CCXXXIV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Kukorelli István egyetemi tanár Állam- és
Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék vezetésére benyújtott pályázatának véleményezéséről
CCXXXV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Elek István habilitált egyetemi docens Informatikai Kar
Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék vezetésére benyújtott pályázatának véleményezéséről
CCXXXVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Zentai László egyetemi tanár Informatikai Kar
Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék vezetésére benyújtott pályázatának véleményezéséről
CCXXVII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Professor emeritus cím adományozásáról Dezső Márta
egyetemi tanár részére az Állam- és Jogtudományi Karon
CCXXXVIII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Professor emeritus cím adományozásáról Járai Antal
egyetemi tanár részére az Informatikai Karon
CCXXXIX/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Professor emeritus cím adományozásáról Márton
Mátyás egyetemi tanár részére az Informatikai Karon
CCXL/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Nemes-Nagy József egyetemi tanárnak a Földtudományi
Doktori Iskola vezetőjévé történő megválasztásáról
CCXLI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Szabó M. Gyula tudományos munkatárs ELTE Gothard
Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont igazgatói megbízatására benyújtott
pályázatának véleményezéséről
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CCXLII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról Dr. habil.
Gerevich József neurológus és pszichiáter szakorvos, pszichoanalitikus, pszichoterapeuta, orvosi
pszichológus, addiktológus részére a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon
CCXLIII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról Prof. Dr.
Dr. h.c. Hacki Tamás orvos, fül-orr-gégész, foniáter szakorvos részére a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Karon
CCXLIV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat az ELTE Tanárképző Központ létrehozásáról
CCXLV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
a Tanárképző Központ létrehozására figyelemmel
CCXLVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat az ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri
Geológiai Múzeum elnevezése módosításáról, továbbá az ezzel összefüggésben szükséges
szabályzatmódosításokról
CCXLVII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat a Bihari Mihály Alapítvány tevékenységének az ELTE
szellemiségével összeegyeztethetőnek, kifejezetten céljait szolgálónak nyilvánításáról és egyúttal
egyetemi ingatlan székhelyként való megjelölésének engedélyezéséről
CCXLVIII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat az Egyetemi Doktori Szabályzatról
CCXLIX/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a
Hallgatói Követelményrendszer Általános Részének módosításáról
CCL/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a
Hallgatói Követelményrendszer Különös Részének a Társadalomtudományi Karra vonatkozó fejezete
módosításáról
CCLI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a
Hallgatói Követelményrendszer 4. sz. melléklete, a Felvételi Szabályzat módosításáról
CCLII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a
Hallgatói Követelményrendszer 4. sz. melléklete, a Felvételi Szabályzat Bölcsészettudományi Karra
vonatkozó fejezete módosításáról
CCLIII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya
Társadalomtudományi Kar Hallgatói Részönkormányzatra vonatkozó melléklete módosításának
jóváhagyásáról
CCLIV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat az ELTE doktori képzést folytató karain 2012-ben folyó
doktori képzésről és fokozatszerzésről szóló beszámoló elfogadásáról
CCLV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat az Állam- és Jogtudományi, a Neveléstudományi, a
Pszichológiai, a Szociológia, a Biológia, a Fizika, a Földtudományi, a Kémia, a Környezettudományi,
a Matematika Doktori Iskola képzési programjának módosításáról
CCLVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Gyógypedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
Miskolcon történő indításának jóváhagyásáról a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar gondozásában,
valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
CCLVII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Spanyol nyelv, irodalom és kultúra alapképzési szak
spanyol nyelven történő indításának jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában,
valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
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CCLVIII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Kommunikációs és médiatudomány szakirányú
továbbképzési szak létesítésének és indításának jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar
gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
CCLIX/2013. (VII. 1.) zen. sz. határozat Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés
indításának jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az
ELTE képzési programjának módosításáról
CCLX/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Bírósági és hatósági tolmács szakirányú továbbképzési szak
létesítésének és indításának jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre
tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
CCLXI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Programtervező informatikus mesterképzési szak új,
elosztott szoftverrendszerek szakiránya magyar és angol nyelven történő létesítésének és indításának
jóváhagyásáról az Informatikai Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési
programjának módosításáról
CCLXII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Egészségfejlesztő szakpszichológus szakirányú
továbbképzési szak új, pszichológiai lovasterapeuta specializációja létesítésének és indításának
jóváhagyásáról a Pedagógiai és Pszichológiai Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE
képzési programjának módosításáról
CCLXIII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Művészeti nevelés mesterképzési szak létesítésének és
indításának jóváhagyásáról a Tanító- és Óvóképző Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az
ELTE képzési programjának módosításáról
CCLXIV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat Alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak IBS-sel
közösen, angol nyelven történő indításának jóváhagyásáról a Társadalomtudományi Kar
gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
CCLXV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat az osztatlan tanári mesterszakok tanterveinek
jóváhagyásáról, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról
CCLXVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat a kollégiumi díj mértékéről
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Az egyes érdemi és ügyrendi határozatok,
bejelentések, kérdések és válaszok
1. Napirend előtt Mezey Barna bejelentette, hogy Szabó Zoltán nyugdíjba vonulására tekintettel
Pálfia Zsolt mint az ELTE FDSz mb. elnöke szavazati joggal vesz részt a szenátusi ülésen,
továbbá, hogy az EHÖK Küldöttgyűlése Csonka Balázst, a Kollégiumi hallgatói
részönkormányzat elnökét delegálta a Szenátusba.
2. Napirend előtt Mezey Barna rektor bejelentette, hogy 2013. június 14-én, 84 esztendős
korában elhunyt Mádl Antal egyetemi tanár, az ELTE BTK Német Nyelv és Irodalom
Tanszékének 1964 és 1989 közötti vezetője. A Szenátus egyperces néma felállással adózott
emlékének.
3. Napirend előtt Mezey Barna rektor miniszteri kitüntetéseket adott át:
- Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet Dr. Farkas Mária főiskolai docens (ELTE TÓK)
részére,
- Szent-Györgyi Albert-díjat Dr. Láng Győző egyetemi tanár (ELTE TTK) részére,
- Apáczai Csere János-díjat Pákozdi Erika főiskolai docens (ELTE TÓK) részére.
4. Ezt követően, ugyancsak napirend előtt Mezey Barna rektor címzetes egyetemi tanári
oklevelet adott át Berényi Marianne gyermekorvos, gyermekneurológus, rehabilitációs
szakorvos az orvostudományok kandidátusa, a Szent Margit Kórház osztályvezető főorvosa
részére, Király Júlia a Magyar Nemzeti Bank volt alelnöke részére és Kovács István Gábor ny.
habil. egyetemi docens részére.
5. Szintén napirend előtt Mezey Barna rektor címzetes egyetemi docensi oklevelet adott át
Balázs Boglárka gégész-foniáter főorvos, Dr. Mészáros Krisztina orvos, fül-orr-gégész,
foniáter, audiológus szakorvos, dr. Boronkainé dr. Rácz Judit ny. adjunktus, Gács János
promóciós tanácsadó (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala HIPAVILON Nonprofit Kft.),
Gondi Ferenc a földtudományok kandidátusa, a BGT Hungária Környezettechnológiai Kft.
irodavezetője részére.
6. A Szenátus a kiküldött napirendet hozzászólás nélkül 41 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta azzal, hogy a 2. és 3. napirend tartalmi összefüggései okán
együttesen kerül megtárgyalásra.
7. A Szenátus Mezey Barna rektor előterjesztésére vita nélkül
•
•
•

•
•

38 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 érvénytelen szavazattal meghozta a CXCI/2013.
(VII. 1.) Szen. sz. határozatát Eötvös-gyűrű kitüntetés adományozásáról Bihari Mihály
professor emeritus részére az Állam- és Jogtudományi Karon;
38 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 érvénytelen szavazattal meghozta a CXCII/2013.
(VII. 1.) Szen. sz. határozatát Eötvös-gyűrű kitüntetés adományozásáról Izsák Lajos
professor emeritus, volt rektorhelyettes részére a Bölcsészettudományi Karon;
40 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 érvénytelen szavazattal meghozta a CXCIII/2013.
(VII. 1.) Szen. sz. határozatát Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme
adományozásáról Kiss Ádám professor emeritus, a Természettudományi Kar volt
dékánja részére;
39 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 érvénytelen szavazattal meghozta a CXCIV/2013.
(VII. 1.) Szen. sz. határozatát Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme
adományozásáról Szögi László, az Egyetemi Könyvtár leköszönő főigazgatója részére;
40 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 érvénytelen szavazattal meghozta a CXCV/2013.
(VII. 1.) Szen. sz. határozatát Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme
adományozásáról Medgyes Péter egyetemi tanár, volt rektorhelyettes részére a
Bölcsészettudományi Karon;

6

Szenátusi ülés jegyzőkönyve

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

2013. július 1.

40 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CXCVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme adományozásáról Hegyesi
Gábor főiskolai tanár részére a Társadalomtudományi Karon;
41 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CXCVII/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés adományozásáról
Jankovics István tudományos főmunkatárs, az ELTE Gothard Asztrofizikai
Obszervatórium volt igazgatója részére;
40 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CXCVIII/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés adományozásáról
Nagyné dr. Réz Ilona az ELTE Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat,
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Országos Gyógypedagógiai-szakmai Szolgáltató
Intézmény leköszönő igazgatója részére;
41 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CXCIX/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés adományozásáról
Györffy János egyetemi docens, az Informatikai Kar volt dékánhelyettese részére;
40 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CC/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozatát
Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés adományozásáról Csanádi Gábor
habil. egyetemi docens részére a Társadalomtudományi Karon;
40 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CCI/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés adományozásáról
Benczik Vilmos főiskolai tanár részére a Tanító- és Óvóképző Karon;
39 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CCII/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról
Gerencsérné Bálint Erzsébet, az Állam- és Jogtudományi Kar gazdasági ügyintézője
részére;
40 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CCIII/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról
Szalai Éva, az Állam- és Jogtudományi Kar adjunktusa részére;
40 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CCIV/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról
Hajdani Ilona kollégiumi igazgató részére;
41 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CCV/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról
Szabari Krisztina egyetemi docens részére a Bölcsészettudományi Karon;
40 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CCVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról
Kurgyis József, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar ügyvivő szakértője részére;
41 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CCVII/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról
Monostori Miklósné, a Természettudomány Kar ügyviteli alkalmazottja részére;
39 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CCVIII/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata kitüntetés adományozásáról
Örsi Ágota, a Természettudományi Kar tanulmányi előadója, főtanácsos részére;
39 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CCIX/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról
Horváth Judit, a Rektori Titkárság igazgatási ügyintézője részére;
41 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CCX/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról
Sparingné Köves Ildikó, az Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium
vezetőtanára részére;
38 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CCXI/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról
Pávó Gyuláné, az Állam- és Jogtudományi Kar könyvtárosa részére;
41 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CCXII/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról
Bodorné dr. Németh Tünde adjunktus részére a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Karon;
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41 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CCXIII/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról
Gruber Gáborné, a Bölcsészettudományi Kar főelőadója részére;
40 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CCXIV/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról
Dr. Scharnitzky Viktorné, a Természettudományi Kar könyvtárosa részére;
41 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CCXV/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata kitüntetés adományozásáról
Domokos Katalin, a Trefort Ágoston Gyakorlóiskola vezetőtanára részére;
38 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 érvénytelen szavazattal meghozta a CCXVI/2013.
(VII. 1.) Szen. sz. határozatát Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Fenyvesi
László, a Rektori Hivatal ügyvivő szakértője, irodavezető részére;
41 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CCXVII/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Sudár Tibor, az Állam- és
Jogtudományi Kar karbantartója részére;
40 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CCXVIII/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Nagy István, az ELTE
Füvészkert kertésze részére;
36 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CCXIX/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Ruitner Gézáné, az ELTE
Füvészkert gazdasági ügyintézője részére;
40 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CCXX/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Dr. Solt Péterné, az ELTE
Füvészkert kertésze részére;
40 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CCXXI/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Bittera Tiborné, az ELTE
Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ
tanára részére;
39 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CCXXII/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Mátrai Józsefné, az ELTE
Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ
tanára részére;
38 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CCXXIII/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Albert Viktor, az ELTE
Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium vezetőtanára
részére;
41 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CCXXIV/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Arató László, az ELTE
Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium vezetőtanára
részére;
38 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CCXXV/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Gombos Imréné, a
Társadalomtudományi Kar gazdasági ügyintézője részére;
39 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 érvénytelen szavazattal meghozta a
CCXXVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozatát Trefort Ágoston Emléklap
adományozásáról Borbély László, a Természettudományi Kar műszaki szolgáltatója
részére;
39 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CCXXVII/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Fazekas Mihály, a
Természettudományi Kar műszaki szolgáltatója részére;
39 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CCXXVIII/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Trefort Ágoston Emléklap adományozásáról Miskolcziné Munkácsi Ágnes, a
Természettudományi Kar műszaki szolgáltatója részére;
40 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 érvénytelen szavazattal meghozta a
CCXXIX/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozatát Trefort Ágoston Emléklap
adományozásáról Régner László, a Természettudományi Kar műszaki szolgáltatója
részére;
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38 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 érvénytelen szavazattal meghozta a CCXXX/2013.
(VII. 1.) Szen. sz. határozatát ELTE Szenátusi Érdemérem adományozásáról Szabó
Zoltán ügyvivő szakértő, az ELTE FDSz leköszönő elnöke részére;
39 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CCXXXI/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát ELTE Szenátusi Érdemérem adományozásáról Tasnádi Péter nyugalmazott
egyetemi tanár részére a Természettudományi Karon.

8. A Szenátus Mezey Barna rektor előterjesztésére Surján Péter dékán (TTK) hozzászólásával 39
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a CCXXXII/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát Lichtenberger János egyetemi docens Természettudományi Karra
benyújtott kutatóprofesszori pályázatának véleményezéséről.
9. A Szenátus Mezey Barna rektor előterjesztésére vita nélkül 41 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül meghozta a CCXXXIII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozatát Pesti Sándor habilitált
egyetemi docens Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet vezetésére
benyújtott pályázatának véleményezéséről.
10. A Szenátus Mezey Barna rektor előterjesztésére vita nélkül 39 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül meghozta a CCXXXIV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozatát Kukorelli István
egyetemi tanár Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék vezetésére
benyújtott pályázatának véleményezéséről.
11. A Szenátus Mezey Barna rektor előterjesztésére vita nélkül 9 igen szavazattal, 25 ellenében, 6
érvénytelen szavazattal meghozta a CCXXXV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozatát Elek
István habilitált egyetemi docens Informatikai Kar Térképtudományi és
Geoinformatikai Tanszék vezetésére benyújtott pályázatának véleményezéséről – nem
támogatva a pályázatot.
12. A Szenátus Mezey Barna rektor előterjesztésére vita nélkül 35 igen szavazattal, 1 ellenében, 3
érvénytelen szavazattal meghozta a CCXXXVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozatát Zentai
László egyetemi tanár Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék
vezetésére benyújtott pályázatának véleményezéséről.
13. A Szenátus Mezey Barna rektor előterjesztésére vita nélkül 40 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül meghozta a CCXXVII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozatát Professor emeritus cím
adományozásáról Dezső Márta egyetemi tanár részére az Állam- és Jogtudományi
Karon.
14. A Szenátus Mezey Barna rektor előterjesztésére vita nélkül 38 igen szavazattal, 1 ellenében, 2
érvénytelen szavazattal meghozta a CCXXXVIII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozatát
Professor emeritus cím adományozásáról Járai Antal egyetemi tanár részére az
Informatikai Karon.
15. A Szenátus Mezey Barna rektor előterjesztésére vita nélkül 38 igen szavazattal, 1 ellenében
meghozta a CCXXXIX/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozatát Professor emeritus cím
adományozásáról Márton Mátyás egyetemi tanár részére az Informatikai Karon.
16. A Szenátus Mezey Barna rektor előterjesztésére vita nélkül 41 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül meghozta a CCXL/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozatát Nemes-Nagy József
egyetemi tanárnak a Földtudományi Doktori Iskola vezetőjévé történő megválasztásáról.
17. A Szenátus Mezey Barna rektor előterjesztésére vita nélkül 40 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül meghozta a CCXLI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozatát Szabó M. Gyula
tudományos munkatárs ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és
Multidiszciplináris Kutatóközpont igazgatói megbízatására benyújtott pályázatának
véleményezéséről.
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18. A Szenátus Mezey Barna rektor előterjesztésére vita nélkül 39 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 1 érvénytelen szavazattal meghozta a CCXLII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozatát
Címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról Dr. habil. Gerevich József neurológus és
pszichiáter szakorvos, pszichoanalitikus, pszichoterapeuta, orvosi pszichológus,
addiktológus részére a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon.

19. A Szenátus Mezey Barna rektor előterjesztésére vita nélkül 40 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 1 érvénytelen szavazattal meghozta a CCXLIII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozatát
Címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról Prof. Dr. Dr. h.c. Hacki Tamás orvos,
fül-orr-gégész, foniáter szakorvos részére a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon.
20. A Szenátus Mezey Barna rektor előterjesztésére, Rónay Zoltán főtitkár, Surján Péter dékán
(TTK), Király Miklós dékán (ÁJTK) hozzászólásával, a helyszínen előterjesztett
módosításokkal 1
•

35 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett meghozta a
CCXLIV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozatát az ELTE Tanárképző Központ
létrehozásáról (1. sz. melléklet), valamint

•

34 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett meghozta a
CCXLV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozatát az ELTE Szervezeti és Működési
Szabályzat módosításáról a Tanárképző Központ létrehozására figyelemmel (2.
sz. mell).

21. A Szenátus Rónay Zoltán főtitkár előterjesztésére, Surján Péter dékán (TTK) hozzászólásával,
41 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a CCXLVI/2013. (VII. 1.)
Szen. sz. határozatát az ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai
Múzeum elnevezése módosításáról, továbbá az ezzel összefüggésben szükséges
szabályzatmódosításokról (3. sz. mell).
22. A Szenátus Király Miklós dékán (ÁJTK) és Rónay Zoltán főtitkár előterjesztésére, vita nélkül,
36 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta a CCXLVII/2013.
(VII. 1.) Szen. sz. határozatát a Bihari Mihály Alapítvány tevékenységének az ELTE
1

1) Rónay Zoltán, hivatkozva az Egyetemvezetői Értekezleten elhangzott, és az öt érintett kari vezető, valamint az
EHÖK egyetértését bíró javaslatra indítványt tett, eszerint:
Az előterjesztés 1.3. b) Testületek ba) Tanárképző Központ Egyeztető Testületére vonatkozó részében az
alábbiak szerint módosul:
„A Tanárképző Központ Egyeztető Testülete tagjai: a Központ főigazgatója, a BGGyK, BTK, IK, PPK, TTK
dékánja és az EHÖK által delegált három hallgató, akik közül egy a pedagógiai-gyógypedagógiai, egy a
bölcsész, egy pedig a természettudományos-informatikai területről kerül ki.”
Ehhez kapcsolódóan az SzMR 114/D. § (2) bekezdése is megfelelően módosul: „A Tanárképző Központ
Egyeztető Testülete tagjai: a Tanárképző Központ főigazgatója, a BGGyK, BTK, IK, PPK, TTK dékánja és az
EHÖK által delegált három hallgató, akik közül egy a pedagógiai-gyógypedagógiai, egy a bölcsész, egy pedig a
természettudományos-informatikai területről kerül ki.”
Az indítványt a Szenátus: 37 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,4 tartózkodás mellett elfogadta.
2) Surján Péter javasolta, hogy a HKR. 21. § (2) bekezdés módosuljon: […] A képzési tervet vagy annak
módosítását tanári mesterszak esetében a modulfelelős javaslatára a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési
Tanács hagyja jóvá, ennek során az érintett szakterület képviselőjét egyetértési jog illeti meg. Az osztatlan
tanárképzés esetén a képzési tervet vagy annak módosítását – amennyiben az kizárólag egy karon végzett
oktatást érint – a szakot gondozó szervezeti egység előterjesztésére az illetékes kari tanács javaslatára a
Tanárképző Központ főigazgatója hagyja jóvá, aki e jóváhagyó döntése előtt a Tanárképzési és Tanártovábbképzési Tanácstól véleményt kérhet. Több karon folyó munkát egyaránt érintő változtatást a Tanárképzési
és Tanár-továbbképzési Tanács véleménye alapján a Tanárképző Központ főigazgatója hagyja jóvá.
Az indítványt a Szenátus: 38 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett elfogadta.
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szellemiségével összeegyeztethetőnek, kifejezetten céljait szolgálónak nyilvánításáról és
egyúttal egyetemi ingatlan székhelyként való megjelölésének engedélyezéséről (4. sz.
mell).

23. A Szenátus Rónay Zoltán főtitkár előterjesztésére, vita nélkül, 41 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta a CCXLVIII/2013. (VII. 1.) Szen. sz.
határozatát az Egyetemi Doktori Szabályzatról (5. sz. mell). Az előterjesztés során Mezey
Barna rektor külön is kiemelte Fazekas Marianna közreműködését az EDSZ előkészítésében,
akinek egyúttal köszönetet mondott.
24. A Szenátus Rónay Zoltán főtitkár előterjesztésére, vita nélkül, 42 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az EHÖK egyetértésével meghozta a CCXLIX/2013.
(VII. 1.) Szen. sz. határozatát az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a
Hallgatói Követelményrendszer Általános Részének módosításáról (6. sz. mell).
25. A Szenátus Rónay Zoltán főtitkár előterjesztésére, vita nélkül, 42 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az EHÖK egyetértésével meghozta a CCL/2013. (VII. 1.)
Szen. sz. határozatát az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Hallgatói
Követelményrendszer Különös Részének a Társadalomtudományi Karra vonatkozó
fejezete módosításáról (7. sz. mell).
26. A Szenátus Rónay Zoltán főtitkár előterjesztésére, vita nélkül, 42 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a CCLI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozatát
az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer
4. sz. melléklete, a Felvételi Szabályzat módosításáról (8. sz. mell).
27. A Szenátus Rónay Zoltán főtitkár előterjesztésére, vita nélkül, 40 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a CCLII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozatát
az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer
4. sz. melléklete, a Felvételi Szabályzat Bölcsészettudományi Karra vonatkozó fejezete
módosításáról (9. sz. mell).
28. A Szenátus Rónay Zoltán főtitkár előterjesztésére, vita nélkül, 41 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a CCLIII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozatát
az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya Társadalomtudományi Kar
Hallgatói Részönkormányzatra vonatkozó melléklete módosításának jóváhagyásáról (10.
sz. mell).
29. A Szenátus Keszei Ernő rektorhelyettes előterjesztésére, vita nélkül, 43 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a CCLIV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozatát
az ELTE doktori képzést folytató karain 2012-ben folyó doktori képzésről és
fokozatszerzésről szóló beszámoló elfogadásáról (11. sz. mell).
30. A Szenátus Keszei Ernő rektorhelyettes előterjesztésére, vita nélkül, 40 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a CCLV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozatát
az Állam- és Jogtudományi, a Neveléstudományi, a Pszichológiai, a Szociológia, a
Biológia, a Fizika, a Földtudományi, a Kémia, a Környezettudományi, a Matematika
Doktori Iskola képzési programjának módosításáról (12. sz. mell).
31. A Szenátus Borsodi Csaba rektorhelyettes előterjesztésére, Király Miklós dékán (ÁJTK),
Steiger Judit (ÁJTK), Tausz Katalin dékán (TáTK), Juhász Gábor (TáTK), Cseszregi Tamás
oktatási igazgató hozzászólásával,
•

42 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a CCLVI/2013. (VII. 1.)
Szen. sz. határozatát Gyógypedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
Miskolcon történő indításának jóváhagyásáról a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról;
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42 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a CCLVII/2013. (VII. 1.)
Szen. sz. határozatát Spanyol nyelv, irodalom és kultúra alapképzési szak spanyol
nyelven történő indításának jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában,
valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról;
42 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a CCLVIII/2013. (VII. 1.)
Szen. sz. határozatát Kommunikációs és médiatudomány szakirányú továbbképzési szak
létesítésének és indításának jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában,
valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról;
43 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a CCLIX/2013. (VII. 1.)
zen. sz. határozatát Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés indításának
jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az
ELTE képzési programjának módosításáról;
42 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a CCLX/2013. (VII. 1.)
Szen. sz. határozatát Bírósági és hatósági tolmács szakirányú továbbképzési szak
létesítésének és indításának jóváhagyásáról a Bölcsészettudományi Kar gondozásában,
valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról;
42 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a CCLXI/2013. (VII. 1.)
Szen. sz. határozatát Programtervező informatikus mesterképzési szak új, elosztott
szoftverrendszerek szakiránya magyar és angol nyelven történő létesítésének és
indításának jóváhagyásáról az Informatikai Kar gondozásában, valamint erre tekintettel
az ELTE képzési programjának módosításáról;
40 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a CCLXII/2013. (VII. 1.)
Szen. sz. határozatát Egészségfejlesztő szakpszichológus szakirányú továbbképzési szak
új, pszichológiai lovasterapeuta specializációja létesítésének és indításának
jóváhagyásáról a Pedagógiai és Pszichológiai Kar gondozásában, valamint erre
tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról;
43 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a CCLXIII/2013. (VII. 1.)
Szen. sz. határozatát Művészeti nevelés mesterképzési szak létesítésének és indításának
jóváhagyásáról a Tanító- és Óvóképző Kar gondozásában, valamint erre tekintettel az
ELTE képzési programjának módosításáról;
38 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett meghozta a CCLXIV/2013.
(VII. 1.) Szen. sz. határozatát Alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak IBS-sel
közösen, angol nyelven történő indításának jóváhagyásáról a Társadalomtudományi Kar
gondozásában, valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról;
42 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a CCLXV/2013. (VII. 1.)
Szen. sz. határozatát az osztatlan tanári mesterszakok tanterveinek jóváhagyásáról,
valamint erre tekintettel az ELTE képzési programjának módosításáról.

32. A Szenátus Seifert Tibor Kollégiumi főigazgató előterjesztésére, vita nélkül, 42 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az EHÖK egyetértésével meghozta a
CCLXVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozatát a kollégiumi díj mértékéről (13. sz. mell).
33. Az Egyebek között Mezey Barna rektor bejelentette, hogy
a) 2013. június 1., a Pedagógus Nap alkalmából kollégáink az alábbi kitüntetésben részesültek:
Eötvös József-díj:
N. Kollár Katalin egyetemi docens, tanszékvezető, Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Szent-Györgyi Albert-díj:
Dr. Bányai Éva professzor emeritus, Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Dr. Bollobás Enikő egyetemi tanár, Bölcsészettudományi Kar
Dr. Székelyi Mária egyetemi tanár, Társadalomtudományi Kar
Dr. Láng Győző egyetemi tanár, Természettudományi Kar
Apáczai Csere János-díj:
Dr. Hajnal István habil. egyetemi docens, Bölcsészettudományi Kar
Dr. habil. Kontra Miklósné egyetemi docens, tanszékvezető, Bölcsészettudományi Kar
Dr. Kovács Judit nyugalmazott egyetemi docens, Tanító- és Óvóképző Kar
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Dr. Magyarfalvi Gábor adjunktus, Természettudományi Kar
Dr. Péterffy Pálné egyetemi docens, Bölcsészettudományi Kar
Rábai Imre adjunktus, Természettudományi Kar
Dr. Scholz Lászlóné egyetemi docens, Bölcsészettudományi Kar
Szabó Endréné Dr. Rácz Ilona egyetemi docens, Természettudományi Kar
Pákozdi Erika főiskolai docens, Tanító- és Óvóképző Kar
Németh László-díj:
Süle Ilona igazgatóhelyettes, ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola
Brunszvik Teréz-díj
Gergely Ildikó mestertanár, Tanító- és Óvóképző Kar
Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett
Dr. Farkas Mária főiskolai docens, Tanító- és Óvóképző Kar
b) a Francia Köztársaság miniszterelnöke 2013. február 1-jén kelt rendeletében az Akadémiai
Pálmák Rendjének lovagjává nevezte ki Horváth Lászlót, az ELTE Eötvös József Collegium
igazgatóját, a BTK Görög Tanszék habilitált egyetemi docensét;
c) a Magyar Pszichológiai Társaság által adományozott Radnai Béla-díjban részesült V. Komlósi
Annamária, a Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék címzetes egyetemi tanára;
d) Kaló Zoltánt, a Társadalomtudományi Kar Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetőjét
választották a Nemzetközi Gyógyszergazdaságtani Társaság közép- és kelet-európai
hálózatának (The International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research,
ISPOR) elnökévé a 2013. július 1. és 2015. június 30. között időszakra;
e) a Magyar Innovációs Szövetség az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Versenyen első helyezést árt el Perez-Lopez Áron Ricardo, az ELTE Apáczai Csere János
Gyakorlógimnázium tanulója, aki elnyerte a Google különdíját is, diákunk 2012
decemberében a Nemzetközi Junior Természettudományi Olimpián lett aranyérmes;
f) az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorlóiskoláinak diákjai kiemelkedően szerepeltek az
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen: a verseny harmincnyolc kategóriájában – a
részt vevő közel huszonötezer diák közül – hat első, két második és négy harmadik helyezést
szereztek;
g) 2013-ban kilencedik alkalommal ítélte oda a Superbrands Magyarország Szakértői Bizottsága
a Superbrands-díjakat: a legjobb márkák között idén újra díjazták az Eötvös Loránd
Tudományegyetemet is.
34. Ugyancsak az Egyebek között Borsodi Csaba rektorhelyettes bejelentette, hogy a 2013-as
OTDK alkalmából ismét kiosztásra kerültek
• a Pro Scientia Aranyérmek, amelyek közül hetet az ELTE hallgatói kaptak:
o
o
o
o
o
o
o
•

Batki Júlia - Kémiai és Vegyipari Szekció
Farkas Alexandra - Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
Ilkó Krisztina - Humán Tudományi Szekció
Nemes Gergő - Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
Németh Luca Anna - Humán Tudományi Szekció
Németh Zsolt - Informatika Tudományi Szekció
Pósch Krisztián - Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció

valamint a Mestertanári oklevelek: Nyitrai László (TTK), Csikós György (TTK), Weidinger
Tamás (TTK), Harangi Szabolcs (TTK), Kiss Éva (TTK), Nagy Balázs (BTK), Bodnár Gábor
(BTK) is oklevélben részesült.
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35. Erdődy Gábor rektorhelyettes tájékoztatást adott a nemzetközi kapcsolatok alakulásáról, ezek
között a brazil vendégdiákok érkezéséről, valamint arról a pekingi döntésről, miszerint a
Konfuciusz Intézet kelet-közép európai regionális központja az ELTE Konfuciusz Intézet lesz.

36. Mezey Barna zárásként tájékoztatást adott arról, hogy
a) a kutató-kiemelt egyetemi támogatás első részlete legkorábban augusztusban érkezhet
meg;
b) az OTKA elnöke arról tájékoztatta a rektort, hogy amennyiben nem sikerül a
beszerzési tilalmat feloldatni, át fogják vitetni az OTKA pályázatokat az MTA-ra;
c) a felsőoktatási államtitkár összehívta a Felsőoktatási Kerekasztalt, amely tárgyalja a
finanszírozási koncepciót is;
d) az ELTE adott otthont az MRK jubileumi 25. évfordulós ünnepi ülésének, amelyen
beszédet mondott Balog Zoltán miniszter is, továbbá amelyen aláírásra került a MOB
életpálya-megállapodás.
37. Horváth László ismertette az Eötvös Collegium kiadásában megjelent Aurélien Sauvageot
kétnyelvű életírását, amelyet a szenátusi tagok is megkaptak.
38. Kalina Gergely tájékoztatta a Szenátust, hogy a 27. Nyári Universiade-n 10 ELTE hallgató
vesz részt.
39. Garbai Ádám az ELTE 100%-os tulajdonú társaságának pénzügyi helyzetével kapcsolatban
tesz fel kérdést, amelyre részben Mezey Barna rektor, részben Kisfaludi András professzor,
rektori tanácsadó válaszolt. A napirendhez hozzászólt Tausz Katalin dékán (TáTK), Rónay
Zoltán főtitkár, Király Miklós dékán (ÁJTK), Fábri György rektorhelyettes.
40. Mezey Barna felhívta a Szenátus figyelmét arra, hogy nagyon káros az egyetemi működésre,
ha félinformációk, bizalmas információk, vagy munkafázis során keletkező nem végleges
adatok kontrollálatlanul nyilvánosságra jutnak.
Budapest, 2013. július 1.

Dr. Mezey Barna
rektor
a Szenátus elnöke
Hitelesítő:

…………………………………………..
dr. Rónay Zoltán főtitkár
a Szenátus titkára
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1. sz. melléklet
CCXLIV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozatát
az ELTE Tanárképző Központ létrehozásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 103. § (1) bekezdése
kógens szabályként kimondja:
- azokban a felsőoktatási intézményekben, ahol általános iskolai vagy középiskolai tanárképzés
legalább kettő szakon folyik, a tanárképzés szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak
összehangolását, valamint az elméleti és gyakorlati képzés szervezését a tanárképző központ biztosítja,
- a tanárképző központ vezetője főigazgató,
- intézményenként egy tanárképző központ létesíthető.
Az Nftv. 37. § (1) bekezdése szerint a felsőoktatási intézményekben a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározottak alapján a következő magasabb vezetői megbízások adhatók:
a) rektor,
b) rektorhelyettes,
c) főigazgató,
d) dékán,
e) gazdasági főigazgató, ennek hiányában gazdasági igazgató,
f) igazgatási feladatot ellátó hivatal vezetője (főtitkár vagy a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott más megnevezéssel).
Mivel sem az Nftv. 103. § (1) bekezdése, sem a 37. § (1) bekezdés c) pontja nem látja el jelzővel a
főigazgató szót, ezért egyértelmű, hogy a 103. § (1) bekezdésében írt főigazgató a 37. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti magasabb vezető.
A „magasabb vezető” megjelölésből következik, hogy az e megbízással rendelkezők egymással
függelmi viszonyban nem állhatnak, ez alól egyedül a rektor a kivétel, aki bár maga is magasabb
vezető, de valamennyi magasabb vezető (ide nem értve a nevesítetten miniszteri hatáskörbe tartozó
gazdasági főigazgatót) felettese [az Nftv. 14. § (2) bek alapján a rektor felelős a felsőoktatási
intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gyakorolja a gazdasági vezetőre, a belső ellenőrzési
vezetőre is kiterjedően a munkáltatói jogokat].
Az Nftv. 103. § (2) bekezdése szerint a tanárképző központ koordinálja különösen (!) a hallgatói
meghallgatást, kiválasztást, felvételt, átvételt, a kreditelismerés, a pedagógiai szakképzés, a záróvizsga
letételének folyamatát, és szervezi, ellenőrzi, valamint értékeli az iskolai gyakorlatot. Nyomon követi
a hallgatói előremenetelt, pályakövetést végez.
Összegezve:
- az egyetemen csak egy tanárképző központ működhet,
- annak vezetője főigazgató, aki magasabb vezető,
- a tanárképző központként ún. rektor közvetlen egység működhet az Nftv. 103. § szerinti feladatok
ellátására.
Az ELTE Tanárképző központ (a továbbiakban: Központ) az Nftv.-ben meghatározott tanárképző
központi feladatokra (hatáskörök ellátására) jön létre.
Feladatköre nem terjed ki saját gazdasági, pénzügyi, műszaki, üzemeltetési, informatikai és
humánpolitikai feladataira, azokat számára az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete a
Szervezeti és Működési Rend 9. § (2) és (5) bekezdése 2 szerinti funkcionális szervezeti egység, a
2

SzMR 9. § (2) A kar egy vagy több képzési területen, tudományterületen több, a képzési programban rögzített
szakmailag összetartozó képzés oktatási, továbbá a tudományos kutatási tevékenység feladatait ellátó önálló
gazdálkodási jogkörrel felruházott szervezeti egység . Az e bekezdésben meghatározott gazdálkodási jogkör a
Szenátus által létrehozott közös gazdasági funkcionális szervezeti egység által megszervezetten és részben
felügyelten is biztosítható azon karok esetében, amelyek vonatkozásában ilyen szervezetet a szenátus létrehozott
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Pedagogikum Központ (a továbbiakban: PK) látja el. Mivel a Központ hatásköre – az Nftv.-ből
következően – általában a tanárképzés vonatkozásában áll fent, azzal összefüggő feladatok ellátása is
elsődlegesen a Központ feladata, azonban az egyetemi szervezet sajátosságaiból adódóan ez további
szervezeti egységek (karok, PK) igénybe vételével valósul meg.
Minthogy a PK jelenlegi funkciói kiterjednek a tanárképzési feladatokra, az előbbiekből adódóan a
Központ humánpolitikai és részben szervezeti bázisa a PK oly módon, hogy a tanárképzés szervezési
stb. feladatait a PK OTF Tanárképzési Osztálya egyes munkatársaiból kialakított Központ látja el,
egyúttal részére „bedolgoznak” a tanárképzésben érintett karok, az osztott tanárképzés vonatkozásában
pedig a PK megfelelő egysége.
A Központ vezetője a főigazgató. A főigazgató az Nftv. alapján a fentiek szerinti magasabb vezető, aki
közvetlenül a rektornak alárendelve látja el tevékenységét. A főigazgatót az Nftv. 37. § (3) és (6)
bekezdése alapján határozott időre – három-öt évre – egy alkalommal meghosszabbíthatóan nyilvános
pályázati eljárást követően kell megbízni, a megbízás a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat.
Az Nftv. 37. § (5) bekezdés alapján a főigazgatói megbízásokra benyújtott pályázatok rangsorolásáról
a szenátus által átruházott hatáskörben a II. 1.3.ba) pontja szerinti testület dönt.

1. A Központ szervezeti váza
1.1. A Központ jogállása
A Központ önálló (ún. rektor közvetlen), olyan önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott szervezeti
egység (költséggazda), amely a Szenátus által elfogadott éves költségvetésben külön cím alatt
meghatározott kerettel önállóan gazdálkodik azzal, hogy részére a gazdálkodás megszervezését és
részben felügyeletét a Pedagogikum Központ látja el.
A Központ működésével összefüggő költségeket 2013-ban a tanárképzésben érintett karok biztosítják.
1.2. A Központ hatásköre
Nftv. 103. § (1) Azokban a felsőoktatási intézményekben, ahol általános iskolai vagy középiskolai
tanárképzés legalább kettő szakon folyik, a tanárképzés szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos
feladatainak összehangolását, valamint az elméleti és gyakorlati képzés szervezését a tanárképző
központ biztosítja, amelynek vezetője főigazgató. Intézményenként egy tanárképző központ
létesíthető.
(2) A tanárképző központ koordinálja különösen a hallgatói meghallgatást, kiválasztást, felvételt,
átvételt, a kreditelismerés, a pedagógiai szakképzés, a záróvizsga letételének folyamatát, és szervezi,
ellenőrzi, valamint értékeli az iskolai gyakorlatot. Nyomon követi a hallgatói előremenetelt,
pályakövetést végez.
(3) A pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmények – a tanárképző központon keresztül – részt
vesznek a pedagógus továbbképzésben, a pedagógiai kutatásokban, a pedagógusok minősítési
eljárásában.

(4) A PPK, a BGGyK és a TÓK olyan önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott szervezeti egység, amely a
Szenátus által elfogadott éves költségvetésben közös cím alatt, de elkülönítetten meghatározott kerettel önállóan,
a (2) bekezdés szerinti közös gazdasági funkcionális szervezeti egysége által megszervezetten és részben
felügyelten gazdálkodik.
(5) A PPK, a BGGyK és a TÓK (4) bekezdésben meghatározott közös gazdálkodási funkcionális szervezeti
egysége a Pedagogikum Központ, amely a jelen Szabályzat 44. §(6) bekezdésében meghatározott közös
hivatalként működik és egyéb funkcionális tevékenységeket is ellát a három kar számára. A Pedagogikum
Központ önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott szervezeti egység, amelyre a jelen Szabályzat a
Szenátus által a jelen Szabályzat mellékleteként elfogadott szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott – a sajátosságra tekintettel rögzített – kiegészítésekkel vonatkozik.
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A Központ az osztatlan tanárképzéssel kapcsolatos feladatait elkülönült szervezetben látja el a 1.4.
pont szerinti működéssel.
1.3. A Központ irányítása
a) A főigazgató
A Központot a közvetlenül a rektornak alárendelt főigazgató vezeti.
A főigazgatói pályázat rangsorolását átruházott hatáskörben eljáró 1.3. ba) pont szerinti testület végzi.
Az Nftv. nem támaszt követelményeket a főigazgatóval szemben, e körben mérlegelési joga van a
Szenátusnak a Központra vonatkozó szabályok kidolgozása során. A javaslat igazodva az egyetemi
gyakorlathoz három szempontot tart célszerűnek:
• tanárképzés szervezésében szerzett gyakorlat,
• legalább hároméves vezetői tapasztalat,
• egyetemi oktató munkakör (egyetemi docens, egyetemi tanár).
Amennyiben a főigazgatóval szemben további követelmény az ELTE-vel már fennálló jogviszony, a
főigazgatói megbízás a vezetői pótlékban jelent többlet anyagi terhet, a főigazgató oktatóként a bérét
változatlanul kapja (a vezetőknek járó órakedvezmény mellett).
A főigazgató
• irányítja a Központot,
• felel a Központ Nftv.-ben és ELTE SzMSz-ben előírt feladatainak ellátásáért, így különösen
o gondoskodik a tanárképzés szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak
összehangolásáról,
o gondoskodik az elméleti és gyakorlati képzés szervezéséről,
• gyakorolja a Központ állományába tartozó munkatársak felett a munkáltatói jogokat a
Foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottak szerint,
• gyakorolja az osztatlan tanárképzési feladatokban közreműködő kari, illetve PK állományba
tartozó személyek tekintetében a tanárképzési feladatok ellátásával összefüggésben az utasítási
jogot, illetve ugyanezen személyek feletti munkáltatói jogok gyakorlása során az egyetértési
jogot (lásd 1.4. pont),
• gyakorolja a tanárképzésben érintett iskolák vezetőivel kapcsolatos munkáltatói jogokat a
kinevezés és módosítása, valamint a felmentés kivételével;
• kiadja a köznevelési törvény keretei között a Köznevelési szabályzat szerinti vezetőtanári
megbízásokat,
• feladatai közé tartozik a tanárképzésben érintett iskolák pedagógiai programjának, illetve
szervezeti és működési szabályzatának az elfogadása, valamint az iskolai felvételi eljárás
során felmerülő, másodfokú döntés meghozatala, valamint közreműködik a tanulói
jogviszonyt érintő, a köznevelési törvény által kizárólagos fenntartói hatáskörbe utalt
jogorvoslati döntés meghozatalának előkészítésében.
A főigazgatót munkájában főigazgató-helyettes segíti, akivel szemben támasztott szakmai
követelmények tekintetében, valamint a kiválasztás módjában a főigazgatóra vonatkozó előírások
irányadóak azzal, hogy személyére a pályázati eljárás keretében a főigazgató tesz javaslatot a
Tanárképző Központ Egyeztető Testülete számára.

17

Szenátusi ülés jegyzőkönyve

2013. július 1.

b) Testületek
ba) Tanárképző Központ Egyeztető Testülete
A Tanárképző Központ Egyeztető Testülete elnöke az oktatásért felelős rektorhelyettes.
A Tanárképző Központ Egyeztető Testülete tagjai: a Központ főigazgatója, a BGGyK, BTK, IK, PPK,
TTK dékánja és az EHÖK által delegált három hallgató, akik közül egy a pedagógiaigyógypedagógiai, egy a bölcsész, egy pedig a természettudományos-informatikai területről kerül ki.
A Tanárképző Központ Egyeztető Testülete hatásköre
a)
rangsorolja a főigazgatói, főigazgató-helyettesi pályázatokat;
b)
véleményezi a Központ SzMSz módosítására irányuló főigazgatói előterjesztést, illetve maga
kezdeményezheti azt;
c)
összehangolja a pedagógusképzés fejlesztésére irányuló pályázatok tanárképzési
komponenseinek kidolgozását;
d)
javaslatot tesz a Központot, illetve a tanárképzésben érintett karokat a tanárképzés
vonatkozásában közösen, vagy egyaránt érintő fejlesztésekre;
e)
javaslatot tesz a tanárképzésben érintett karok tanárképzési fejlesztési stratégiáira és a
tanárképzés tekintetében az épület- és infrastruktúra-fejlesztési elképzeléseire;
f)
véleményezi a költségvetési irányelveket, a Központ feladatainak ellátásához szükséges
költségeket;
g)
osztatlan tanárképzés költségtérítésének megállapítása.
A Tanárképző Központ Egyeztető Testülete biztosítja, hogy a tanárképzésben érintett karok vezetői
együtt és egyaránt befolyással legyenek a Központ működésére, ennek működtetésére vonatkozó
döntéseikért közvetlen irányítóként vállalva a felelősséget.
A Tanárképző Központ Egyeztető Testülete a Tanárképzési és Tanár- továbbképzési Tanácstól
bármely ügyben véleményt kérhet.
bb) Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács
Az Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács eddigi hatáskörét az SzMR 100. § szerint 3 továbbra
is ellátja. Eltérés viszont, hogy annak elnöki tisztségét a Tanárképző Központ főigazgatója tölti be.
Ennek megfelelően a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanácsra vonatkozó egyes szabályzati
rendelkezések is módosulnak:

• A Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács tizenhárom főből áll, elnöke a Tanárképző

•
•

Központ főigazgatója, két-két oktató tagját a PPK, a TTK és a BTK, további egy-egy oktató
tagját a BGGyK és az IK és négy tanárképzésben érintett hallgató tagját az EHÖK delegálja
[SzMR 100. § (2) bek.].
A Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács adminisztratív működési feltételeit a
Tanárképző Központ biztosítja [SzMR 100. § (4) bek.].
A Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács véleményt nyilvánít a Tanárképző Központ
Egyeztető Testülete a Központot, illetve a tanárképzésben érintett karokat a tanárképzés

vonatkozásában közösen, vagy egyaránt érintő fejlesztésekre, illetve a tanárképzésben

SzMR 100. § (1) A tanárképzéssel kapcsolatos egyetemi szintű szakmai feladatok véleményezésére,
koordinációjára, a tanártovábbképzéssel kapcsolatos szakmai feladatok ellátására, továbbá szakirányú tanártovábbképzési szakok alapítására és indítására, és tanár-továbbképzési kurzusok indítására vonatkozó
előterjesztésekben való közreműködésre Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács működik. A Tanárképzési
és Tanár-továbbképzési Tanács feladata kiterjed a tanárképzés átfogó egyetemi szabályozásának előkészítésére,
követésére, szükség szerinti korrekciók kezdeményezésére.
3
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érintett karok tanárképzési fejlesztési stratégiáira és a tanárképzés tekintetében az
épület- és infrastruktúra-fejlesztési elképzeléseire irányuló javaslattétele során.
bc) Köznevelési Bizottság
A Köznevelési Bizottságban feltétlenül szükséges a Tanárképző Központ főigazgatójának részvétele:
Ennek megfelelően a Köznevelési Bizottság összetételére vonatkozó szabályzati rendelkezés is
módosul:
•

A Köznevelési Bizottság tagjai a köznevelési intézmények képviselői, a Tanárképző Központ
főigazgatója, továbbá két-két oktató a BTK és a TTK, további egy-egy tagját a PPK, a
BGGyK, a TÓK és az IK delegálja. Az elnököt a bizottság tagjai a köznevelési intézmények
képviselői közül választják [SzMR 93. § (2) bek.].

1.4. A Központ szerkezete
A Központ munkáját a főigazgató közvetlenül irányítja. Ennek keretében megszervezi a működést,
összehangolja a munkatársak tevékenységét és mint közvetlen munkahelyi vezető gondoskodik a
szabályszerű és hatékony működésről.
A Tanárképző Központ központi szervezési feladatait a központ állományába tartozó (a felsőoktatási
intézményekre mindenkor hatályos jogszabályok szerinti ügyvivő szakértő, illetve ügyintéző jellegű
munkakörben dolgozó) munkatársak látják el, akik felett a munkáltatói jogokat teljes terjedelemben a
főigazgató gyakorolja.
Az osztatlan tanárképzés tekintetében egy adott karral kapcsolatos tevékenységet a főigazgató
irányítása alatt kari referens fogja össze. A kari referensek felett a tanárképzési feladatok ellátásával
összefüggésben a Tanárképző Központ főigazgatója közvetlen utasítási jogot gyakorol. Ezt a
körülményt, valamint az ezzel kapcsolatos, a kari referensek felett közvetlen munkahelyi vezetői
jogkört gyakorló vezető ebből adódó kötelezettségeit ez utóbbiak munkaköri leírásában is rögzíteni
kell. Kari referens működik az alábbi karokon: BGGyK, BTK, IK, PPK, TTK.
A kari referens a BTK, az IK és a TTK esetében a kari tanulmányi osztály (hivatal) munkatársa, a PPK
és a BGGYK esetében a PK OTF munkatársa. E személyek felett a munkáltatói jogot a jelenlegi
munkáltatói jogkör gyakorló látja el továbbra is, azonban a kari referensi munkakör betöltése, vagy az
azt betöltő munkatárs közalkalmazotti jogviszonyának módosítása, illetve közalkalmazotti
jogviszonyának megszüntetése, továbbá részére szabadság engedély kiadása, illetve munkaköri
feladatainak megállapítása (munkaköri leírásának kiadása) során a Tanárképző Központ főigazgatója
egyetértési jogot gyakorol.
Az osztott és a korábbi rendszerű tanárképzés tekintetében a tanárképzésből adódó feladatokat a PK
OTF látja el a Tanárképző Központ számára.
A kari referensek feladataikat a karokon helyben látják el.
Ha a kari referens szakmai, pénzügyi vagy jogszabályi, szabályzati aggályt észlel, ezt az utasítást adó
vezetőnek a dékán és a főigazgató egyidejű értesítésével írásban jelzi.
2. A Központ és a PK viszonya
A PK Gazdasági Főosztálya a BGGyK, a PPK, a TÓK és a PK mellett ellátja a Központ számára is a
gazdasági, pénzügyi, műszaki, üzemeltetési feladatokat.
A PK Humánpolitikai Főosztálya a BGGyK, a PPK, a TÓK és a PK mellett ellátja a Központ számára
is a humánpolitikai feladatokat.
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A PK Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztálya a BGGyK, a PPK és a TÓK mellett ellátja a
Központ számára is a tanulmányi igazgatási feladatokat az osztott és a korábbi rendszerű tanárképzés
vonatkozásában, annak felmenő rendszerben történő kifutásáig, valamint minden olyan kérdésben,
amellyel kapcsolatban a főigazgató és a PK VT elnöke megállapodik.
A fentiekből következően a PK Vezető Testület kiegészül a főigazgatóval – aki a PK VT Tanárképző
Központot érintő döntései során rendelkezik szavazati joggal –, hatásköre pedig bővül a Tanárképző
Központot és a három érintett kart (BGGyK, PPK, TÓK) közösen, vagy egyaránt érintő fejlesztésekre
vonatkozó javaslattétellel.
HATÁROZAT

1. sz. határozat
az ELTE Tanárképző Központ létrehozásáról
1. A Szenátus a II. pontban írt elvek alapján, az ott részletezett szervezeti és működési
keretek között 2013. augusztus 1. napjával önálló (ún. rektor közvetlen), önálló
gazdálkodási jogkörrel felruházott szervezeti egységként (költséggazdaként) létrehozza az
ELTE Tanárképző Központot. A főigazgatói pályázat elbírálásáig az ELTE
Tanárképző Központot a rektor által ideiglenesen felkért személy vezeti.
2. Az ELTE Tanárképző Központnak Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a
Szervezeti és Működési rend mellékletét képező szervezeti és működési szabályzata
előkészítéséről – a Szenátus által az ELTE Tanárképző Központ létrehozására
tekintettel külön határozatban elfogadott szabályzatmódosításokra tekintettel – a
főtitkár gondoskodik oly módon, hogy az 2013. október 15. napjáig a Szenátus részére
benyújtásra kerüljön.
3. A további szükséges szabályzatmódosítási javaslatok előkészítését (különösen a HKR,
Képzési Szabályzat) a főigazgató a főtitkárral együttműködésben 2013. október 15-ig
gondoskodik.
4. A Szenátus felkéri az Egyetem tanárképzésben érintett karait, hogy a Tanárképző
Központ működését egy tanév elteltével tekintsék át, és ha szükséges, tegyenek
javaslatot a Szenátus számára a 2013/14-es tanév közben felmerült problémák
megoldására.
5. Jelen előterjesztésben és a mellékletét képező szabályzatokban osztatlan tanárképzés
alatt minden, a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok
jegyzékéről szóló 283/2012. (X.4.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tanárszakot kell
érteni.
2. sz. határozat
az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
az ELTE Tanárképző Központ létrehozására tekintettel
A Szenátus a mellékletben szereplő szabályzat módosítást elfogadja.
Budapest, 2013. július 1.
Dr. Mezey Barna s.k.
rektor
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2. sz. melléklet
CCXLV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat
az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
a Tanárképző Központ létrehozására figyelemmel
Az ELTE Tanárképző Központ létrehozására tekintettel szükséges az ELTE Szervezeti és Működési
Szabályzat mindhárom kötetének kiegészítése, illetve módosítása az alábbiak szerint. A jelen
előterjesztéssel szorosan összefüggnek az osztatlan tanárképzéssel kapcsolatos módosítások, hiszen a
tanárképző központ felállítása és az osztatlan tanárképzés bevezetése egymástól nem elválasztható. A
HKR módosítására vonatkozó javaslat a tanárképző központ létrehozására irányuló előterjesztést
megalapozó szakmai-tartalmi döntések kodifikálása, a 34/A. §-ra vonatkozó indítvány pedig a
Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács valamennyi kar képviselőjének támogatásával
meghozott, egyhangú döntésének normaszöveggé formálása, míg a többi javaslat a szabályzatnak az
osztatlan tanárképzés 2013. szeptemberi indításához elengedhetetlenül szükséges, de korántsem teljes
körű technikai kiegészítése.
I. A Szervezeti és Működési Rend módosítása
1. Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend (a
továbbiakban: SzMR) 9. § (5) bekezdése kiegészül az alábbi második mondattal:
„9. § (5) (…) A Pedagogikum Központ a jelen Szabályzatban meghatározott funkcionális
feladatokat – a Szenátus döntése alapján – az ugyancsak a jelen Szabályzatban meghatározott
más szervezeti egység számára is elláthat. (…)”
2. Az SzMR 44. § (1) bekezdés e) pontjába beiktatásra kerül az alábbi rendelkezés:
„44. § (1) [Az Egyetem működtetési feladatainak ellátásához az alábbi belső ellenőrzési
feladatot ellátó, gazdasági, műszaki szolgáltató és igazgatási, szervezési funkcionális
szervezeti egységeket hozza létre:
(…)]
e) ELTE Tanárképző Központ,
(…)”
3. Az SzMR 49–50. §-ba beiktatásra kerül az alábbi rendelkezés, illetve a megelőző cím:
„Az ELTE Tanárképző Központ
„49. § (1) Az ELTE Tanárképző Központ (a továbbiakban: Tanárképző Központ) a
jogszabályban meghatározott tanárképző központi feladatokra, hatáskörök ellátására működik.
(2) A Tanárképző Központ önálló szervezeti egység (költséggazda).
(3) A Tanárképző Központ részére a gazdálkodási és a humánpolitikai tevékenység
megszervezését és részben felügyeletét (különösen ellenjegyzés) a Pedagogikum Központ látja
el.
(4) A Tanárképző Központot főigazgató vezeti.
(5) A Tanárképző Központ szervezetét és működését annak szervezeti és működési
szabályzata szabályozza, amelyet a főigazgató javaslatára, a rektor előterjesztésére – a
jelen Szabályzat mellékleteként – a Szenátus fogad el.
50. § (1) A főigazgatót a kiírt pályázatra jelentkezők közül a Szenátustól átruházott
hatáskörben eljárva a Tanárképző Központ Egyeztető Testülete rangsoroló javaslatát követően
a rektor bízza meg.
(2) A Tanárképző Központ főigazgatója az az egyetemi tanár vagy egyetemi docens lehet, aki
a tanárképzés szervezésében szerzett gyakorlattal és legalább hároméves vezetői tapasztalattal
rendelkezik.
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(3) A Tanárképző Központ főigazgatója
a) irányítja a Tanárképző Központot,
b) felel a Tanárképző Központ jogszabályban és a jelen Szabályzatban előírt feladatainak
ellátásáért, így különösen
ba) gondoskodik a tanárképzés szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak
összehangolásáról,
bb) gondoskodik az elméleti és gyakorlati képzés szervezéséről,
bc) gyakorolja a Tanárképző Központ állományába tartozó munkatársak felett a munkáltatói
jogokat a Foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottak szerint,
bd) gyakorolja az osztatlan tanárképzési feladatokban közreműködő kari, illetve Pedagogikum
Központban működő, a Tanárképző Központ referatúrájának állományába tartozó személyek
tekintetében a tanárképzési feladatok ellátásával összefüggésben az utasítási jogot, illetve
ugyanezen személyek feletti a jelen Szabályzatban meghatározott munkáltatói jogok
gyakorlása során az egyetértési jogot,
be) gyakorolja a tanárképzésben érintett iskolák vezetőivel kapcsolatos munkáltatói jogokat a
kinevezés és módosítása, valamint a felmentés kivételével;
bf) kiadja a köznevelési törvény keretei között a Köznevelési szabályzat szerinti vezetőtanári
megbízásokat,
bg) feladatai közé tartozik a tanárképzésben érintett iskolák pedagógiai programjának, illetve
szervezeti és működési szabályzatának az elfogadása, valamint az iskolai felvételi eljárás
során felmerülő, másodfokú döntés meghozatala, valamint közreműködik a tanulói
jogviszonyt érintő, a köznevelési törvény által kizárólagos fenntartói hatáskörbe utalt
jogorvoslati döntés meghozatalának előkészítésében.
(4) A Tanárképző Központ főigazgatójának megbízása megszűnik
a) a megbízás időtartamának lejártával,
b) lemondással,
c) megbízás visszavonásával.
(5) A Tanárképző Központ főigazgatóját munkájában főigazgató-helyettes segíti, akivel
szemben támasztott szakmai követelmények tekintetében, valamint a kiválasztás módjában a
főigazgatóra vonatkozó előírások irányadóak azzal, hogy személyére a pályázati eljárás
keretében a főigazgató tesz javaslatot a Tanárképző Központ Egyeztető Testülete számára.”

4. Az SzMR 89. § (2) bekezdés kiegészül egy új t) ponttal:
„89. § (2) [A Szenátus a jelen Szabályzat elfogadásával létrehozza

(…)]
t) a Tanárképző Központ Egyeztető Testületét.”
5. Az SzMR 93. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„93. § (2) A Köznevelési Bizottság tagjai a köznevelési intézmények képviselői, a Tanárképző
Központ főigazgatója, továbbá két-két oktató tagját a BTK és a TTK, további egy-egy tagját a
PPK, a BGGyK, a TÓK és az IK delegálja. Az elnököt a bizottság tagjai a köznevelési
intézmények képviselői közül választják.”
6. Az SzMR 100. § (2) és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, a szakasz
egyúttal egy (5) bekezdéssel egészül ki:
„100. § (2) A Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács tizenhárom főből áll, elnöke a
Tanárképző Központ főigazgatója, két-két oktató tagját a PPK, a TTK és a BTK, további egyegy oktató tagját a BGGyK és az IK és négy tanárképzésben érintett hallgató tagját az EHÖK
delegálja.”
„(4) A Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács adminisztratív működési feltételeit a
Tanárképző Központ biztosítja.
(5) A Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács véleményt nyilvánít a Tanárképző
Központ Egyeztető Testülete a Tanárképző Központot, illetve a tanárképzésben érintett

karokat a tanárképzés vonatkozásában közösen, vagy egyaránt érintő fejlesztésekre,
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illetve a tanárképzésben érintett karok tanárképzési fejlesztési stratégiáira és a
tanárképzés tekintetében az épület- és infrastruktúra-fejlesztési elképzeléseire irányuló
javaslattétele során.”
7. Az SzMR a 114/C. §-t követően kiegészül az alábbi 114/D. §-sal és az azt megelőző címmel:
„A Tanárképző Központ Egyeztető Testülete
114/D. § (1) A Tanárképző Központ Egyeztető Testülete elnöke az oktatásért felelős
rektorhelyettes.
(2) A Tanárképző Központ Egyeztető Testülete tagjai: a Központ főigazgatója, a BGGyK,
BTK, IK, PPK, TTK dékánja és az EHÖK által delegált három hallgató, akik közül egy a
pedagógiai-gyógypedagógiai, egy a bölcsész, egy pedig a természettudományos-informatikai
területről kerül ki.
(3) A Tanárképző Központ Egyeztető Testülete hatásköre
a)
rangsorolja a főigazgatói, főigazgató-helyettesi pályázatokat,
b)
véleményezi a Tanárképző Központ szervezeti és működési szabályzatának
módosítására irányuló főigazgatói előterjesztést, illetve maga kezdeményezheti azt,
c)
összehangolja a pedagógusképzés fejlesztésére irányuló pályázatok tanárképzési
komponenseinek kidolgozását,
d)
javaslatot tesz a Tanárképző Központot, illetve a tanárképzésben érintett karokat a
tanárképzés vonatkozásában közösen vagy egyaránt érintő fejlesztésekre,
e)
javaslatot tesz a tanárképzésben érintett karok tanárképzési fejlesztési stratégiáira és a
tanárképzés tekintetében az épület- és infrastruktúra-fejlesztési elképzeléseire,
f)
véleményezi a költségvetési irányelveket, a Tanárképző Központ feladatainak
ellátásához szükséges költségeket,
g)
megállapítja az osztatlan tanárképzés költségtérítésének mértékét.
(4) A Tanárképző Központ Egyeztető Testülete biztosítja, hogy a tanárképzésben érintett
karok vezetői együtt és egyaránt befolyással legyenek a Tanárképző Központ működésére,
ennek működtetésére vonatkozó döntéseikért közvetlen irányítóként vállalva a felelősséget.
(5) A Tanárképző Központ Egyeztető Testülete a Tanárképzési és Tanár- továbbképzési
Tanácstól bármely ügyben véleményt kérhet.
8. Az SzMR 1. sz. melléklete kari szervezetbe nem tartozó központi funkcionális

egységeket tartalmazó része kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
„[Kari szervezetbe nem tartozó központi funkcionális egységek
(…)]
ELTE Tanárképző Központ”
II. A Hallgatói Követelményrendszer módosítása
9. Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer (a
továbbiakban: HKR) 3. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (3) A tanári mesterszakon, valamint az osztatlan tanárképzésen folytatott tanulmányokra
a jelen Szabályzat általános, valamint az adott modulért, illetve tanári szakért felelős karra
vonatkozó különös részi szabályai értelemszerűen terjednek ki. A jelen Szabályzat Általános
részében kifejezetten a tanári mesterszakra, valamint az osztatlan tanárképzésre megállapított
közös szabályoktól a Különös rész szabályai nem térhetnek el.”
10. A HKR 11. § (3) bekezdése kiegészül az alábbi mondattal:
„11. § (3) […]Az osztatlan tanárképzésekért minden esetben az a kar felelős, amely a jelen
Szabályzat 5. sz. melléklete szerint a képzést gondozza.”
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11. A HKR 21. § (2) bekezdésének utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„21. § (2) […] A képzési tervet vagy annak módosítását tanári mesterszak esetében a
modulfelelős javaslatára a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács hagyja jóvá, ennek
során az érintett szakterület képviselőjét egyetértési jog illeti meg. Az osztatlan tanárképzés
esetén a képzési tervet vagy annak módosítását – amennyiben az kizárólag egy karon végzett
oktatást érint – a szakot gondozó szervezeti egység előterjesztésére az illetékes kari tanács
javaslatára a Tanárképző Központ főigazgatója hagyja jóvá, aki e jóváhagyó döntése előtt a
Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanácstól véleményt kérhet. Több karon folyó munkát
egyaránt érintő változtatást a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács véleménye alapján
a Tanárképző Központ főigazgatója hagyja jóvá.”
12. A HKR a 34. §-t követően kiegészül az alábbi 34/A. §-sal:
„34/A. § (1)
Amennyiben az osztatlan kétszakos tanárképzésben a közismereti tanárszakon
általános és középiskolai szakképzettség is szerezhető, a hallgató a hatodik félév végéig
választhat, hogy általános iskolai tanári szakképzettséget vagy középiskolai tanári
szakképzettséget kíván szerezni. A hatodik félévet követően egy alkalommal lehetőséget kell
biztosítani számára, hogy döntését megváltoztathassa.
(2)
Az osztatlan kétszakos tanárképzésben részt vevő hallgató egy alkalommal, a második
félév végéig megváltoztathatja a szakpár egyik tanárszakját, feltéve, hogy
a)
felvételi pontszáma alapján a felvételének évében felvételt nyerhetett volna a
kérelmében megjelölt osztatlan kétszakos képzésre, valamint
b)
amennyiben a kérelemben megjelölt új tanárszakra történő felvétel feltételei között
alkalmassági vizsga is szerepelt, az alkalmassági vizsga követelményeinek eleget tesz.
(3)
Az alapképzésen tanulmányokat folytató hallgatót kérelmére, az alábbi feltételek
együttes teljesülése esetén át kell venni osztatlan kétszakos tanárképzésre:
a)
az átvétel következtében a szakpár egyik tanárszakja az alapképzés szakterülete
szerinti osztatlan tanárszak, a másik egy, a hallgató által választott tanárszak lesz;
b)
a hallgató két lezárt félévvel rendelkezik az alapképzésén;
c)
felvételi pontszáma alapján a felvételének évében felvételt nyerhetett volna a
kérelmében megjelölt osztatlan kétszakos tanárképzésre;
d)
amennyiben a kérelemben megjelölt új tanárszakra történő felvétel feltételei között
alkalmassági vizsga is szerepelt, az alkalmassági vizsga követelményeinek eleget tesz.”
13. A HKR 37. § (6) bekezdés felvezető rendelkezése helyébe az alábbi szöveg lép:
„37. § (6) A tanári mesterképzési szakra vonatkozóan a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési
Tanács, az osztatlan tanárképzésre vonatkozóan a Tanárképző Központ főigazgatója állapítja
meg és teszi közzé az Elektronikus Tanulmányi Rendszer útján az egységes eljárásrendet és
határidőket az alábbi ügyekben, és ezekről a tanárképzésben érintett karokat írásban értesíti: [a
további szövegrész változatlan]”
14. A HKR 51. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„51. § (1) [Az Nftv. 59. § (3) bekezdés b), c) pontjában és (4) bekezdésében foglalt feltételek
teljesülésén túl – az Nftv. 59. § (3) bekezdés a) pontjában adott felhatalmazás alapján – el kell
bocsátani a hallgatót a szakról (ideértve a felsőoktatási szakképzést is), ha
(…)]
b)
egy, a szak képzési tervében szereplő tanegységet négy–hat, a tanári mesterképzési
szak és az osztatlan tanárképzés esetében öt érdemjegyszerzési kísérlettel – nem beleértve a
gyenge előfeltétel nem teljesülése miatt érvénytelen kísérletet – sem teljesített;”
15. A HKR 63. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„63. § (8) A Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács által meghatározott
követelményeknek és eljárásrendnek megfelelően a tanári mesterszak és az osztatlan
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tanárképzés gyakorlatokkal kapcsolatos szervezési, koordinációs feladatok ellátásáról a
Tanárképző Központ gondoskodik.”
16. A HKR 76. § (4) bekezdés második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„76. § (4) […] A tartalmi és formai követelményekre a kari tanács, a kari tanulmányi
bizottság, illetve a kari tudományos tanács – a tanári mesterképzési szak és az osztatlan
tanárképzés esetében a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács – ajánlásokat és kötelező
előírásokat is megfogalmazhat. […]”
17. A HKR 129. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„129. § (1) A költségtérítés/önköltség mértékét egy tanévre, szakonként (ideértve a
felsőoktatási szakképzést is) a kari tanács, a tanári mesterszak esetében a Tanárképzési és
Tanár-továbbképzési Tanács, osztatlan tanárképzés esetében a Tanárképző Központ Egyeztető
Testülete állapítja meg.”
III. A Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítása
18. Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötete, a Foglalkoztatási
Követelményrendszer (a továbbiakban: FKR) 83. § (2) bekezdés d) pontjába beiktatásra kerül
az alábbi rendelkezés:
„83. § (2) [Az Egyetemen magasabb vezető:
(…)]
d) a főigazgató,
(…)”
19. Az FKR 1. sz. melléklete Magasabb vezető beosztású munkakörben dolgozók című fejezete
kiegészül az alábbi táblázattal:
A Tanárképző Központ főigazgatója
A pályázat kiírója
A pályázat közzétételének helye
Véleményező/javaslattevő testület
Kinevezés és annak módosítása
Megbízás időtartama
Minősítés (értékelés)
Besorolás közalkalmazotti fizetési osztályba és
fokozatba, illetmény, illetménypótlék és nem vezetői
kereset- és illetménykiegészítés megállapítása,
módosítása
Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának
meghatározása
Rendkívüli
vagy
fizetés
nélküli
szabadsága
engedélyezése
Kártérítésre kötelezés
Munkavégzésre
irányuló
további
jogviszony
engedélyezése és tudomásulvétele
Magán
gépkocsi
hivatalos
célból
való
igénybevételének engedélyezése
Áthelyezés
Megbízás visszavonásának
kezdeményezése, véleményezése
Megbízás visszavonása

a rektor
személyügyi központ honlap, Közlöny, ELTE honlap
Tanárképző Központ Egyeztető Testülete
rektor
3–5 év (egyszer megismételhető)
rektor
rektor

rektor
rektor
rektor
rektor
rektor
-------rektor
rektor
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20. Az FKR 1. sz. melléklete Funkcionális szervezeti egységek vezető beosztású munkakörben
dolgozói című fejezete kiegészül az alábbi táblázattal:
A Tanárképző Központ főigazgató-helyettese

a Tanárképző Központ főigazgatója javaslatára a rektor
személyügyi központ honlap, Közlöny, ELTE honlap
Tanárképző Központ Egyeztető Testülete/ Tanárképző
Központ főigazgatója
Kinevezés és annak módosítása
Tanárképző Központ főigazgatója
Megbízás időtartama
3–5 év (többször megismételhető)
Minősítés (értékelés)
Tanárképző Központ főigazgatója
Besorolás közalkalmazotti fizetési osztályba és Tanárképző Központ főigazgatója
fokozatba, illetmény, illetménypótlék és nem vezetői
kereset- és illetménykiegészítés megállapítása,
módosítása
Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának Tanárképző Központ főigazgatója
meghatározása
Rendkívüli
vagy
fizetés
nélküli
szabadsága Tanárképző Központ főigazgatója
engedélyezése
Kártérítésre kötelezés
Tanárképző Központ főigazgatója
Munkavégzésre
irányuló
további
jogviszony Tanárképző Központ főigazgatója
engedélyezése és tudomásulvétele
Magán
gépkocsi
hivatalos
célból
való Tanárképző Központ főigazgatója
igénybevételének engedélyezése
Áthelyezés
-------Megbízás visszavonásának
Tanárképző Központ főigazgatója
kezdeményezése, véleményezése
Megbízás visszavonása
Tanárképző Központ főigazgatója
A pályázat kiírója
A pályázat közzétételének helye
Véleményező/javaslattevő testület

21. Az FKR 1. sz. melléklete Nem oktató-kutató munkakörben dolgozók című fejezete kiegészül
az alábbi táblázattal:
A Tanárképző Központ tanárképzéssel összefüggő feladatainak ellátásában közreműködő, a
tanárképzésben érintett karok, illetve a Pedagogikum Központ oktatási és tanulmányi
funkcionális szervezeti egységeiben foglalkoztatott nem oktató-kutató dolgozói (pl. ügyvivőszakértő, igazgatási ügyintéző, ügyviteli alkalmazott, szakmai szolgáltató, műszaki szolgáltató
/fenntartási, üzemviteli alkalmazott)
nem pályázat köteles (Kivétel: ügyvivő szakértő. A
pályázat kiírója: az önálló szervezeti egység vezetője
kezdeményezésére, javaslatára a rektor.)
Pályázat esetén a közzététel helye
személyügyi központ honlap, ELTE honlap, igény
szerint Közlöny
Véleményező/javaslattevő testület
nincs
Kinevezés és annak módosítása
dékán/Pedagogikum Központ Vezető Testület elnöke a
Tanárképző Központ főigazgatója egyetértésével
Megbízás időtartama
a Kjt. szerinti időtartam
Minősítés (értékelés)
az önálló szervezeti egység vezetője, a tanárképzéssel
összefüggő feladatok vonatkozásában a Tanárképző
Központ főigazgatójával egyeztetve
Besorolás közalkalmazotti fizetési osztályba és dékán/Pedagogikum Központ Vezető Testület elnöke
fokozatba, illetmény és illetménypótlék megállapítása,
módosítása
Jutalmazása intézményi vagy más keretből
dékán/Pedagogikum Központ Vezető Testület elnöke,
tanárképzési
feladatokkal
összefüggésben
a
Tanárképző Központ főigazgatója kezdeményezésére is
Rendes évi szabadsága kiadása időpontjának dékán/Pedagogikum Központ Vezető Testület elnöke a
meghatározása
Tanárképző Központ főigazgatója egyetértésével
Rendkívüli
vagy
fizetés
nélküli
szabadsága dékán/Pedagogikum Központ Vezető Testület elnöke a
engedélyezése
Tanárképző Központ főigazgatója egyetértésével
A pályázat kiírója
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Kártérítésre kötelezés
Munkavégzésre
irányuló
további
jogviszony
engedélyezése és tudomásulvétele
Magán
gépkocsi
hivatalos
célból
való
igénybevételének engedélyezése
Áthelyezés
Felmentés kezdeményezése, véleményezése
Kinevezés visszavonása

2013. július 1.
dékán/Pedagogikum Központ Vezető Testület elnöke
dékán/Pedagogikum Központ Vezető Testület elnöke a
Tanárképző Központ főigazgatójával egyeztetve
dékán/Pedagogikum Központ Vezető Testület elnöke
dékán/Pedagogikum Központ Vezető Testület elnöke a
Tanárképző Központ főigazgatója egyetértésével
dékán/Pedagogikum Központ Vezető Testület elnöke a
Tanárképző Központ főigazgatója egyetértésével
dékán/Pedagogikum Központ Vezető Testület elnöke a
Tanárképző Központ főigazgatója egyetértésével

IV. A Pedagogikum Központ SzMSz módosítása
22. Az SzMR 4.w. sz. melléklete, a Pedagogikum Központ Szervezeti és Működési Szabályzata (a
továbbiakban: PK SzMSz) 1. § kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel, ezzel egyidejűleg a
korábbi (3)-(4) bekezdés számozása (4)-(5) bekezdésre módosul:
„1. § (3) A Központ a (2) bekezdésben meghatározottakon túl ellátja az ELTE Tanárképző
Központ vonatkozásában az egyes gazdálkodási, pénzügyi, üzemeltetési és humánpolitikai
feladatokat a 11. § (1)–(5) bekezdése és a 17. § (2)–(3) bekezdése értelemszerű
alkalmazásával.”
23. A PK SzMSz 4. § (1) bekezdés kiegészül az alábbi utolsó mondattal:
„4. § (1) (…) A Vezető Testület tagja továbbá a Tanárképző Központ főigazgatója, kizárólag a
Vezető Testület Tanárképző Központot érintő döntései során rendelkezik szavazati joggal.”
24. A PK SzMSz 5. § (1) bekezdés kiegészül az alábbi f) ponttal, egyidejűleg a korábbi f) pont
számozása g) pontra módosul:
„5. § (1) [A Vezető Testület

(…)]

f) javaslatot tesz a Tanárképző Központot és a három érintett kart (BGGyK, PPK, TÓK)
közösen vagy egyaránt érintő fejlesztésekre,
(…)”
25. A PK SzMSz 16. § (2) bekezdés c)–e) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„16. § (2) [Az Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztály feladat- és hatáskörébe tartozik
különösen:
(…)]
c) a pedagógus-továbbképzéssel (ide nem értve a tanfolyami jellegű tanártovábbképzést) és az
egyéb felnőttképzési tevékenységgel kapcsolatos koordinációs, szervezési, fejlesztési és
nyilvántartási feladatok ellátása,
d) a tanári mesterszakos képzés egyetemi koordinációjával és szervezésével kapcsolatos
feladatok ellátása a Tanárképző Központ számára, valamint az osztatlan tanárképzés
vonatkozásában a Tanárképző Központ PPK kari referatúrája feladatainak ellátása,
e) a köznevelési intézményekkel kapcsolatos egyes, más szervezet vagy személy hatáskörébe
nem utalt fenntartói tevékenységekben való közreműködés,
(…)”
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26. A PK SzMSz 16. § (4) bekezdés f), illetve h) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„16. § (4) [Az Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztály a központi funkcionális feladatokat
a helyi ügyintézéssel az ügyrendben rögzített feladatmegosztásban látja el az alábbi
területeken:
(…)]
f) tanárképzési ügyek: a korábbi rendszerű tanári képzés, valamint a tanári mesterszak

felvételének szervezésével, gyakorlataival, képesítővizsgájával kapcsolatos szervezési,
koordinációs feladatok a Tanárképző Központra vonatkozó rendelkezések szerint, valamint
az egyetemi szintű, a köznevelési intézményekkel kapcsolatos egyes fenntartói
tevékenységeket ellátó Pedagógusképzési Tanács és Köznevelési Bizottság működési
feltételeinek biztosítása,
(…)
h) köznevelési ügyek: az 1. § (4) bekezdésben foglaltak keretében a Humánpolitikai

Főosztállyal együttműködésben a tanárképzésben nem érintett köznevelési
intézmények vezetői pályázatainak előkészítése, a pályázat kiírása, nyomon követése,
egyetemi véleményezésének ügyintézése, alapító okirat módosításának előkészítése a
rektor számára, a működési engedély módosításának kérelmezése, a vezetőtanári
felterjesztésekkel és megbízásokkal (visszavonással) kapcsolatos teendők, az óvodai
és általános iskolai felvételi eljárás során felmerülő, másodfokon kezelendő
beadványok és a döntés előkészítése, a többletnormatívák igénylése a megjelent
rendeletek alapján, a tanárképzésben nem érintett köznevelési intézmények
alapdokumentumainak jóváhagyásra való előkészítése.”
V. Gazdálkodási Szabályzat módosítása
27. Az SzMR 5. sz. melléklet, a Gazdálkodási Szabályzat 1. sz. függeléke 31. pontjába beiktatásra
kerül az alábbi rendelkezés:
„[Az Egyetem költséggazdái:
(…)]
31. ELTE Tanárképző Központ
(…)”
VI. Hatályba léptető rendelkezés
28. A jelen határozat 2013. július 15. napján lép hatályba, ezzel a Szenátus egyidejűleg
kezdeményezi a fenntartónál az Alapító Okirat 1. sz. melléklete funkcionális szervezeti
egységeket tartalmazó része értelemszerű kiegészítését.

Budapest, 2013. július 1.
Dr. Mezey Barna s.k.
rektor
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3. sz. melléklet
CCXLVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat
az ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum elnevezése
módosításáról, továbbá az ezzel összefüggésben szükséges szabályzatmódosításokról
Az ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum (ELTE TTT) az ELTE
közvetlenül rektor alá tartozó, egyéb, különös feladatot ellátó szolgáltató egysége, akkreditált
muzeális közgyűjtemény, amely egy, az Egyetem kezelésében lévő 2,8 hektáros természetvédelmi
területen helyezkedik el.
A múzeumi működési engedély főhatóság által kezdeményezett megújításának előkészítésekor
megállapítást nyert, hogy a múzeumokra vonatkozó jelenleg hatályos jogszabály (1997. évi CXL.
törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről) értelmében
az egység nevében nem szerepelhet a múzeum szó, ezért a név átalakítására van szükség. Ez az
ELTE Szenátusának jogkörébe tartozó feladat.
A szervezeti egység új neve:
ELTE Tatai Geológus Kert – Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Muzeális
Közgyűjtemény
A szervezeti új rövidített neve:
ELTE Tatai Geológus Kert

Az ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum (ELTE TTT) az ELTE
közvetlenül rektor alá tartozó egysége. Az egység akkreditált muzeális intézmény (besorolása:
közérdekű muzeális gyűjtemény) és – ettől függetlenül – természetvédelmi terület.
1. Az egység névváltoztatásának indokai:
1.1. Jogszabályi indok
Egy 2010-es múzeumi szakfelügyelői jelentés nyomán az Emberi Erőforrások Minisztériuma a
múzeum működési engedélyének megújítását írta elő az egység számára. A működési engedély iránti
adatlap kitöltésekor derült fény arra, hogy a múzeumokra vonatkozó jelenleg hatályos jogszabály
(1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről) értelmében az egység nevében nem szerepelhet a múzeum szó, ezért a név
átalakítására van szükség.
1.2. Praktikus, kommunikációs indok
Az egység jelenlegi, teljes neve: ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai
Múzeum.
A túl hosszú jelenlegi nevet semmiféle reklámanyag, szórólap, fejléc, pecsét stb. nem viseli el. Ezért
született meg 2009-ben, kísérleti jelleggel – a szakmával történt hosszas, előzetes konzultáció nyomán,
részben a Füvészkert mintájára – a Geológus Kert elnevezés.
Ez a rövid név szerepel a Hudecz Ferenc rektor úr által 2009-ben leleplezett, 50. éves évfordulós
emléktáblán, és ezt a nevet használjuk 2011 tavasza óta az ismertető prospektusainkon (ld. mellékelt
pdf).
Ezt a nevet azóta megszoktuk, a geológus szakma is elfogadta, ennyi próbaidő után úgy gondoljuk,
érdemes kanonizálni.
2. Az új név előnye
Az új név megfelel a jogszabályi előírásoknak és alkalmas a napi gyakorlati használatra.
3. Szabályzatmódosításra tett javaslatok
A névmódosítással összefüggésben szükség van az ELTE SzMSz I. kötetének 4.t. számú melléklete,
az ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum Szervezeti és Működési
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Szabályzatában, egyes egyetemi szabályzatokban és rektori utasításokban a szervezeti egység
elnevezése módosítása átvezetésére.
Az előterjesztés továbbá a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel – az egység Szervezeti és Működési
Szabályzata 1. § (3) és (4) bekezdése (EMMI, DINPI felügyeletének jelzése) módosításával –
javaslatot tesz a Tatai Geológus Kert felett az Egyetemtől független felügyeletet gyakorló szervek
feltüntetésére is.
***
HATÁROZAT
1. Az ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum (ELTE TTT)
egységének neve az alábbiak szerint módosul:
ELTE Tatai Geológus Kert – Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Muzeális
Közgyűjtemény
Rövidített név: ELTE Tatai Geológus Kert
2. Az SzMR 1. sz. melléklete szolgáltató egységeket soroló III. részében a „Tatai Természetvédelmi
Terület” szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép:
„ELTE Tatai Geológus Kert – Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Muzeális
Közgyűjtemény”
3. Az SzMR 4.t. számú melléklet, az ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai
Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: TGK SzMSz) címe, preambuluma, 1. §a, az azt megelőző cím és 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„AZ ELTE TATAI GEOLÓGUS KERT – TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET ÉS SZABADTÉRI GEOLÓGIAI
MUZEÁLIS KÖZGYŰJTEMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I.
kötet: Szervezeti és Működési Rend 42.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az ELTE
Tatai Geológus Kert – Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Muzeális
Közgyűjtemény (a továbbiakban rövidített nevén: Tatai Geológus Kert) Szervezeti és Működési
Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
A Tatai Geológus Kert leírása
1. § (1) A tatai Kálvária-domb területét földtörténeti értékei alapján az Országos
Természetvédelmi Tanács 1225/1958. számú határozatával nyilvánította védetté. A
Természetvédelmi Hivatal 1971-ben az „Országos jelentőségű természetvédelmi terület”
kategóriába sorolta. Közhasznúvá tételét és a Szabadtéri Geológiai Gyűjtemény kialakítását 19681994. között a Központi Földtani Hivatal (Magyar Állami Földtani Intézet) az állami tulajdon
kezelőjeként a költségvetés terhére, fejlesztését 1994-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem
használt, kezelt fenntartói tulajdonaként, pályázatok útján hajtotta végre.
(2) A Tatai Geológus Kert tulajdonosa a Magyar Állam, vagyonkezelője az Eötvös Loránd
Tudományegyetem.
(3) A Tatai Geológus Kert szakmai (muzeológiai) felügyeleti szerve: Emberi Erőforrások
Minisztériuma Kultúrpolitikáért Felelős Államtitkársága, Muzeológiai Szakfelügyelet.
(4) A Tatai Geológus Kert tevékenysége felett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen belüli
szakmai felügyeletet a Természettudományi Kar látja el. A Tatai Geológus Kert természetvédelmi
szakmai felügyeleti szerve: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.
(5) A Tatai Geológus Kert szervezeti besorolása: az Eötvös Loránd Tudományegyetem
rektorának közvetlen irányítása alatt működő önálló nem oktatási szervezeti egység és önálló
gazdálkodási egység. Működésének pénzügyi forrásai: költségvetési normatív kutatástámogatás
és saját bevétel.
(6) A Tatai Geológus Kert székhelye: Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Fekete út 2.

30

Szenátusi ülés jegyzőkönyve

2013. július 1.

(7) A Tatai Geológus Kert elhelyezkedése: Tata Kálvária-domb 2,8 ha bekerített terület,
csatlakozó 3,5 ha szintén védett, „városi park” megjelölésű területtel. Építményei: Fülöp József
kutatóház, fogadóépület, ősrégészeti bemutatócsarnok, bemutató bányavágat, fedett bemutató
csillesor, melegház, felső műhely, felszíni raktárak, föld alatti raktár, felső pénztárépület.
2. § A Tatai Geológus Kert működtetésének célja:
a) a tatai Kálvária-domb egyedülálló természeti (geológiai, hidrogeológiai, botanikai) értékeinek
védelme és közcélú hasznosítása,
b) a természet- és környezetvédelem módszertani kérdéseinek, továbbá a természeti, műemléki és
épített környezet összefüggéseinek vizsgálata és bemutatása, valamint
c) az ELTE alaptevékenységeinek segítése.”
4. A TGK SzMSz 3. § felvezető szövege helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyidejűleg kiegészül az
alábbi d) ponttal:
„3. § A Tatai Geológus Kert feladata
(…)
d) a kálvária-dombi védett terület szakszerű, a mindenkori természetvédelmi és muzeológiai
jogszabályoknak megfelelő üzemeltetése.”
5. A TGK SzMSz 4. §-a és az azt megelőző cím helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Tatai Geológus Kert szervezeti rendje
4. § (1) A Tatai Geológus Kert vezetőjét az ELTE rektora nevezi ki: feladata a szervezeti egység
szakmai tudományos működésének irányítása, fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata,
kapcsolattartás egyetemi és külső (államigazgatási, szakhatósági, média) szervekkel, pénzügyi
tervezés és ellenőrzés, egyetemi és főhatósági jelentéskötelezettségek teljesítése, munka-, balesetés tűzvédelmi oktatás. Munkáltatói jogokat gyakorol a Tatai Geológus Kert alkalmazottai felett,
aláírási és utalványozási joga van az ELTE SzMSz-ben foglaltak szerint.
(2) A Tatai Geológus Kert gondnokának feladata a telephely őrzése és nyilvános üzemeltetése,
látogatócsoportok előzetes balesetvédelmi oktatása és szakmai vezetése, pénztárkezelés, ennek és
a működési ellátmánynak havonkénti pénzügyi elszámolása, park- és épület-karbantartás. Felelős
a munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok betartásáért és betartatásáért.”
6. A TGK SzMSz 5. § (4) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. § (4) [A telephely üzemelési szabályai:]
a) Nyitva tartási idő: április 1. és október 31. között keddtől péntekig 10–16 óráig, szombaton és
vasárnap 10 órától sötétedésig, de legfeljebb 18 óráig.
(…)”
7. A TGK SzMSz 6. § felvezető szövege helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. § Amennyiben annak anyagi és technikai feltételei adottak, a Tatai Geológus Kert működése
során az alábbi fejlesztési irányokat kell kiemelten figyelembe venni:
(…)"
8. A TGK SzMSz 3. § a) pontjában a „kiegészítésével” szövegrész helyébe a „kiegészítésével stb.”
szöveg, az 5. § (1) bekezdésben a „Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a
„természetvédelmi szakmai felügyeletet ellátó,” szöveg, az 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „19 db
magyarázó táblával” szövegrész helyébe a „magyarázó táblákkal” szöveg, az 5. § (2) bekezdés d)
pontjában a „fajjal” szövegrész helyébe a „növénnyel” szöveg, az 5. § (4) bekezdés d) pontjában az „a
Főtitkárság” szövegrész helyébe az „az ELTE Rektori Hivatal Főtitkárság” szöveg lép.
9. Ahol a TGK SzMSz Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeumról, illetve
T.T.T.-ről rendelkezik, ott Tatai Geológus Kert kitételt kell alkalmazni, ennek megfelelően
értelemszerűen módosul a TGK SzMSz 3. §-át megelőző cím, 5. §-át megelőző cím, 6. §-át megelőző
cím.
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10. Ahol egyetemi szabályzat, rektori utasítás ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri
Geológiai Múzeumról, illetve Tata Múzeumról rendelkezik, ott ELTE Tatai Geológus Kert –
Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Muzeális Közgyűjtemény kitételt kell alkalmazni,
ennek megfelelően értelemszerűen módosul
a) az SzMR 42. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése,
b) a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet, a Foglalkoztatási követelményrendszer 11. §
(1) bekezdés b) pontja, 16. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete,
c) az SzMR 5. sz. melléklet, a Gazdálkodási Szabályzat 1. sz. függeléke,
d) az SzMR 6. sz. melléklet, a Vagyonkezelési Szabályzat 1. sz. melléklete,
e) az Eötvös Loránd Tudományegyetem kötelező zárva tartásáról és szabadságolási rendjéről,
valamint a jelenlét és távollét nyilvántartásáról szóló 8/2008. (II. 29.) számú rektori utasítás 1.
§ (4) bekezdése, továbbá
f) az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorának helyettesítéséről, rektorhelyettesei
megnevezéséről, hatásköréről, munkamegosztási rendjéről és feladatairól szóló 13/2010.
(VIII. 1.) számú rektori utasítás 4. § (3) bekezdés c) pontja.
12. A jelen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba, ezzel a Szenátus egyidejűleg
kezdeményezi a fenntartónál az Alapító Okirat 1. sz. mellékletében a jelen határozat szerinti
névváltozás átvezetését.

Budapest, 2013. július 1.
Dr. Mezey Barna s.k.
rektor
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4. sz. melléklet
CCXLVII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat

a Bihari Mihály Alapítvány tevékenységének az ELTE szellemiségével összeegyeztethetőnek,
kifejezetten céljait szolgálónak nyilvánításáról és egyúttal egyetemi ingatlan székhelyként való
megjelölésének engedélyezéséről

Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet 6. számú melléklete, a Vagyonkezelési
Szabályzat 12. § (2) bekezdés a) pontja akként rendelkezik, hogy az Egyetem az állami
vagyon részét képező ingatlan, vagy annak helyisége vonatkozásában olyan alapítvány,
társadalmi szervezet számára adhat engedélyt központi ügyintézés helye, ezt is magában
foglaló székhely nyilvántartásba történő bejegyzéséhez, amelynek tevékenységét a Szenátus
kifejezetten az Egyetem szellemiségével összeegyeztethetőnek, kifejezetten céljait
szolgálónak minősíti.
A Bihari Mihály Alapítvány célja az ELTE ÁJK szociálisan hátrányos helyzetű és jó tanuló
politológus hallgatóinak anyagi támogatása, valamint költségtérítésük átvállalása, továbbá az
ELTE ÁJK Politikatudományi Intézetében folyó tudományos diákköri munka támogatása. Az
Alapítvány a Kar hallgatóinak támogatásával a politológia oktatás színvonalának
emelkedéséhez járul hozzá (az Alapítvány tervei között szerepel, hogy lehetőségeihez mérten
a jövőben támogatási tevékenységét a jogász hallgatók számára is megnyitja), továbbá az
Alapítvány által támogatott hallgatók jövőbeni eredményei a Kar hírnevét erősítik. Az
Alapítvány mindezeken túl akként is kötődne az ELTE ÁJK-hoz, hogy kuratóriumának
elnöke és titkára, továbbá a kuratóriumi tagok többsége mindig az ELTE ÁJK főállású
oktatója kell, hogy legyen.
A Bihari Mihály Alapítvány a szükséges formanyomtatványon bejelentette székhelyhasználati
igényét, amelyhez csatolta az előírt mellékleteket, köztük a szervezet Alapító Okiratát,
amelyből megállapítható, hogy a szervezet teljesíti a szabályzatban előírt feltételeket.
HATÁROZAT

A Szenátus a Bihari Mihály Alapítvány tevékenységét az ELTE szellemiségével
összeegyeztethetőnek, kifejezetten céljait szolgálónak nyilvánítja és egyúttal engedélyezi a
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. III. emelet 320. ingatlan székhelyként való megjelölését.

Budapest, 2013. július 1.

Dr. Mezey Barna s.k.
rektor
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5. sz. melléklet
CCXLVIII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat
az Egyetemi Doktori Szabályzatról

A 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett új felsőoktatási törvény (2011. évi CCIV. törvény,
Nftv.) újraszabályozta a doktori képzést is, és egyúttal felhatalmazást adott a Kormánynak,
hogy a doktori iskolákat, a doktori eljárások rendjét és a habilitációt rendeletben szabályozza.
E felhatalmazás alapján született meg a 387/2012. (XII.19.) Korm. rendelet, ami 2013. január
1-jén lépett hatályba. A kormányrendelet 26.§ (2) bekezdése előírta, hogy „az érintett
felsőoktatási intézményeknek 2013. július 31-ig módosítaniuk kell a doktori és habilitációs
szabályzatukat.”
A szabályzatok kidolgozására az Egyetemi Doktori Tanács előkészítő bizottságot kért fel,
melyben minden, doktori képzést szervező kar képviseltette magát.
Az új szabályzatok előkészítésénél figyelembe vettük az Országos Doktori Tanács ésszerű
javaslatait, továbbá a MAB 2013. május elején kiadott tervezetét a doktori iskolák
felülvizsgálati szempontjairól.
HATÁROZAT

1. Az Egyetemi Doktori Szabályzat helyébe a jelen előterjesztés mellékletét képező
szabályzat lép.
2. Jelen határozat 2013. július 2-án lép hatályba.
3. Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a HKR 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„2. § (1) A jelen Szabályzat hatálya az Egyetemen valamennyi hallgatói (illetve
vendéghallgatói vagy felnőttképzési) jogviszonyban folytatott képzésre kiterjed. A
doktori képzés vonatkozásában jelen Szabályzatot az Egyetemi Doktori Szabályzatban
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”
4. Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti az SzMR 92. § (2) bekezdésének
utolsó mondata.
Budapest, 2013. július 1.
Dr. Mezey Barna s.k.
rektor
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FÜGGELÉK
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
DOKTORI SZABÁLYZAT
(Letölthető PDF)
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6. sz. melléklet
CCXLIX/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat
az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer
Általános Részének módosításáról
I. Az átsorolással kapcsolatos módosítások
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján új, hármas (állami ösztöndíjas, állami
részösztöndíjas és önköltséges) finanszírozási forma lépett életbe a 2012 szeptemberében és azt
követően felvételt nyert hallgatók vonatkozásában, így szükséges az HKR átsorolásra vonatkozó
rendelkezéseinek ezen hallgatókra vonatkozó kiegészítése.
A kari tanácsoknak megküldött előterjesztésben két verzió szerepelt a megüresedett állami ösztöndíjas
helyek betöltésével kapcsolatban azzal, hogy ezekről szavazni nem szükséges, mivel a várható
fenntartói döntésnek megfelelő változat fog érvénybe lépni. Tekintettel azonban arra, hogy ilyen
döntés nem született, valamint arra, hogy a hallgatók tájékoztatása tovább nem késhet, az
Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottsága – az EHÖK-kel történt előzetes egyeztetést követően
– javaslatot tett arra, hogy a megüresedett állami ösztöndíjas helyekre önköltséges mellett
részösztöndíjas hallgatókat is át lehessen sorolni, azaz az „A” verzió lépjen életbe.
II. A TTK Kari Tanács javaslatai
A TTK Kari Tanácsa a 2013. május 8-i ülésén javaslatot tett a HKR Általános részének felzárkóztató
kritériumtárgyra vonatkozóan történő kiegészítésére. A Kari Tanács ezen túlmenően javaslatot tett a
64. § (2) bekezdés és 66. § (3) bekezdés vonatkozásában a szabályzatnak a meglévő gyakorlathoz
történő igazítására.
Az Oktatásszervezési és Hallgatói ügyek Bizottsága a 2013. június 19-i ülésén megtárgyalta.

HATÁROZAT
I.

Az átsorolással kapcsolatos módosítások

1. A 132. § (1)-(3) bekezdések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, egyben a (4)-(8)
bekezdések számozása (5)-(9)-re változik:
„132. § (1) A tanulmányi alapú átsorolás két hallgatói kör vonatkozásában párhuzamos
eljárásban valósul meg:
a) az államilag támogatott képzésből költségtérítéses képzésbetörténő átsorolás azon
hallgatókra vonatkozik, akik hallgatói jogviszonyukat 2007. és 2012. augusztus 1.
között hozták létre. A jelen pont hatálya nem terjed ki a 2007-ben szakos (ideértve a
felsőoktatási szakképzést is) tanulmányaikat folytató, azt nem az Egyetemen megkezdő
hallgatókra.
b) az állami (rész)ösztöndíjas képzésből önköltséges képzésbe történő átsorolás azokra a
hallgatókra vonatkozik, akik hallgatói jogviszonyukat 2012 szeptemberében – és ezt
követően felmenő rendszerben – hozzák létre, illetve tanulmányaikat új szakon (ideértve
a felsőoktatási szakképzést is) 2012 szeptemberétől – és ezt követően – kezdik meg. A
jelen pont hatálya nem terjed ki a 2012-ben szakos (ideértve a felsőoktatási szakképzést
is) tanulmányaikat folytató, azt nem az Egyetemen megkezdő hallgatókra.
(2) A jelen szakaszban meghatározott átsorolás megvalósításához az egyes karokon belül a
jelen Szabályzat mellékeltében leírtak szerint alapképzésben, osztatlan képzésben és
mesterképzésben elkülönült módon képzési áganként, illetve szakonként kell hallgatói
csoportokat kialakítani. Az átsorolással érintett hallgatók száma a tanévben az Egyetem
államilag támogatott, illetve állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatóinak tizenöt
százalékáig terjed.
(3) A jelen szakaszban meghatározott átsorolást a kialakított csoporton belül az összesített
korrigált kreditindex szerint az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben nyilvántartott és az
Egyetemen teljesített tanulmányi adatok alapján a tanévet megelőző július 31-ig az Oktatási
Igazgatóság végzi el. Az átsoroláshoz szükséges tanulmányi adatok és a mentességre
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vonatkozó információk az Elektronikus Tanulmányi Rendszerbe történő feltöltését a karoknak
a vizsgaidőszakot követő 8. munkanapig el kell végezniük. Az Elektronikus Tanulmányi
Rendszerben tárolt adatok egyeztetését, korrekcióját legkésőbb a július 31-ét megelőző
harmadik munkanap végéig lehet végezni.
(4)
A jelen szakasz szerinti átsorolásban azon államilag támogatott/magyar
állami(rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatók vehetők figyelembe, akik az utolsó két
aktív félévükben kurzus vagy vizsgakurzus teljesítésével nem szereztek legalább 27 kreditet.”

2. A 132. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, számozása – összhangban a
határozati javaslat 1. pontjával – a (9)-re változik:
„132. § (9) A tantervi követelményként előírt nyári szakmai gyakorlaton és nyári
terepgyakorlaton teljesített kreditek az átsorolás szempontjából a hallgató következő félévi
tanulmányi teljesítésébe számítanak bele.”
3. A 132/A. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„132/A. § (1) Az átsorolási döntés alapján megüresedett államilag támogatott létszámkeretre
költségtérítéses hallgatót a Rendelet 29. §-ban leírt módon lehet átvenni.
(2) Az Nftv. 48. § (3) bekezdése alapján megüresedett állami (rész)ösztöndíjas létszámkeretre
a hallgatók összesített korrigált kreditindexe alapján legjobban teljesítő hallgatókat az alábbi
szabályok alapján, az alábbi rangsorban kell átsorolni:
a) a felszabaduló állami ösztöndíjas helyekre részösztöndíjas és önköltséges hallgatókat,
b) a felszabaduló részösztöndíjas helyekre önköltséges hallgatókat.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott átsorolást elsősorban a megüresedett hely szerinti
szakról, majd sorrendben képzési ágról, képzési területről, karról kell végrehajtani. Az érintett
hallgatókat a tanév megkezdését megelőző 30. napig jelen Szabályzat 132. § (4) bekezdésben
megfogalmazottak szerint kell tájékoztatni.
(4) A költségtérítéses/önköltséges hallgatók tanulmányi adatainak feltöltésére a jelen
Szabályzat 132. §-ában foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.
(5)
Hallgatót államilag támogatott képzésbe, illetve magyar állami (rész)ösztöndíjas
képzésbe átsorolni csak abban az esetben lehet, ha a hallgató erre vonatkozó nyilatkozatát a
vizsgaidőszak végéig az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben megtette.”
II. A TTK Kari Tanácsa által tett javaslatok
4. A 4. § (2) bekezdés 118. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. § (2) 118. vizsgakurzus: a szigorlathoz, az alapvizsgához, a nyelvi alapvizsgához és a
nyelvi záróvizsgához rendelt tanegység teljesítésének lehetősége. Vizsgakurzus továbbá az a
tantervben biztosítható vizsgalehetőség, amelynek során a felzárkóztató kritériumtárgyat, vagy
egy kontaktórás, kollokviummal záruló kurzust a korábbi félévben azt felvevő, de nem
teljesítő hallgató olyan félévben is teljesíthet, amikor a kontaktórás kurzus nem kerül
meghirdetése;”
5. A 16. § (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„16. § (3) [A vizsgakurzusnak két fajtája van]
b) az a képzési tervben biztosítható vizsgalehetőség, amelynek során a felzárkóztató
kritériumtárgyat, vagy egy kontaktórás, kollokviummal záruló kurzust a korábbi félévben azt
felvevő, de nem teljesítő hallgató olyan félévben is teljesíthet, amikor a kontaktórás kurzust
nem hirdetik meg.”
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6. A HKR 64. § (2) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„64. § (2) A kurzust vagy vizsgakurzust akkor teljesítette a hallgató, ha a három- vagy
ötfokozatú értékelésben az elégtelen érdemjegytől vagy a nem megfelelt minősítéstől eltérő
minősítést szerzett. […]”
7. A HKR 66. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„66. § (8) Gyakorlati jeggyel záruló kurzust – a felzárkóztató kritériumtárgyhoz tartozó kurzus
kivételével – vizsgakurzussal nem lehet teljesíteni.”
8. A jelen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba, egyben hatályát veszti a HKR 66.
§ (3) bekezdése.

Budapest, 2013. július 1.

Dr. Mezey Barna s.k.
rektor
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7. sz. melléklet
CCL/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat
az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer
Különös Részének a Társadalomtudományi Karra vonatkozó fejezete módosításáról
HATÁROZAT
1) A HKR 457/D. § (12) bekezdés felvezető szövege helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„457/D. § (12) Gyógyszerpolitika és gyógyszergazdaságtan, nemzetközi emberi jogok és szociális
minőségmenedzsment szakirányú továbbképzési szakon
(…)”
2) A HKR 457/F. § (11) bekezdés d) pontja első mondatát követően kiegészül az alábbi mondattal:
„457/F. § (11) [A hallgató a szakos felvételt követően az első félév regisztrációs időszakának első
napjáig kérheti meg a szakra történő beiratkozás előtt elvégzett kreditek átvitelét.]
(…)
d) [Erasmus program keretében teljesített kreditek átvitele esetén a hallgató a kiutazás előtt
szakigazgatójával egyezteti, hogy mely tantervi tárgy teljesítését szeretné elismertetni.]
Amennyiben a hallgató ebben a félévben az ELTE TáTK-n is vesz fel szakos krediteket, akkor
szakigazgatójával kivételes tanulmányi rend ügyében is egyeztetnie kell. (…)”
3) Jelen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.
Budapest, 2013. július 1.

Dr. Mezey Barna s.k.
rektor
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8. sz. melléklet
CCLI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat
az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer 4. sz.
melléklete, a Felvételi Szabályzat módosításáról
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése
értelmében rendelkezéseit első alkalommal a 2013. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban kell
alkalmazni. Erre, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma 19813-1/2013/FOFEJL iktatószámú
levelében, fenntartói irányítási jogkörben eljárva, az ELTE Felvételi Szabályzatával kapcsolatban tett
észrevételekre figyelemmel az előterjesztés javaslatot tesz az ELTE Szervezeti és Működési
Szabályzat II. kötetének 4. sz. melléklete, a Felvételi Szabályzat módosítására.
Az előterjesztés az egyetemi rendelkezések jogszabályi környezethez igazítása és egyéb, tartalmat nem
érintő szövegpontosításon túl kezdeményezi minden olyan szabályzathely hatályon kívül helyezését,
amely – feleslegesen, a hatályos jogszabályi környezethez igazítást nehezítve – törvényi vagy rendeleti
szöveg ismétlése. Ezzel együtt az egységes szerkezetű szabályzat kialakítása érdekében minden
vonatkozó jogszabályhely eltérő, vastagon szedett betűtípussal beidézésre kerül a Felvételi
Szabályzatba.
Az előterjesztés továbbá – a fent hivatkozott minisztériumi felhívás alapján – javaslatot tesz a Felvételi
Szabályzat Különös része
- 12. §-a (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karra vonatkozó rendelkezés),
- 17. §-a (Bölcsészettudományi Karra vonatkozó rendelkezés)
- 38. §-a (Természettudományi Karra vonatkozó rendelkezés)
hatályon kívül helyezésére figyelemmel arra, hogy a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján
adható többletpontokat két csoportra lehet osztani: jogszabály alapján minden szakon járó, valamint az
adott képzési terület vonatkozásában az azon képzést folytató intézmények által meghatározott
többletpontok, intézményi mozgástér nincs tehát ezen a területen.
A fentieken túl javasolt a Felvételi Szabályzat 3. § (3) bekezdés első mondata hatályon kívül helyezése
is, mert az jogszabályban nem rögzített, az egyetemi gyakorlatban nem alkalmazott kötelezettséget ír
elő.
HATÁROZAT

1) A Felvételi Szabályzat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény és a felsőoktatási felvételi
eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet)
figyelembevételével, az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Hallgatói
követelményrendszer 5. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az Egyetemre történő felvétel
feltételeit a következőképpen határozza meg:”

2) A Felvételi Szabályzat 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. § (1) E szabályzat hatálya az Nftv. 40. §-ában foglaltak alapján a felsőoktatási szakképzésre,
az alapképzésre, az osztatlan képzésre és a mesterképzésre, valamint jelen szabályzat kifejezett
rendelkezése esetén a szakirányú továbbképzésre jelentkező magyar és nem magyar
állampolgárokra terjed ki.”

3) A Felvételi Szabályzat 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (1) A karok adatokat szolgáltatnak a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató (továbbiakban
Tájékoztató) összeállításához az Oktatási Hivatal számára minden egyes felsőoktatási
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szakképzésre, alapképzésre, osztatlan képzésre, valamint mesterképzésre vonatkozóan a
Rendeletben meghatározottak szerint.”

4) A Felvételi Szabályzat 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (4) A szakirányú továbbképzések meghirdetése kari hatáskörben történik.”

5) A Felvételi Szabályzat 5. §-a és az azt megelőző cím helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„AZ ALAPKÉPZÉSRE, AZ OSZTATLAN KÉPZÉSRE ÉS A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK
5. § (1) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény és a felsőoktatási felvételi
eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet)
figyelembevételével, az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Hallgatói
követelményrendszer 5. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az Egyetemre történő felvétel
feltételeit a következőképpen határozza meg:”

6) A Felvételi Szabályzat 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. § A mesterképzésre történő felvételinél érvényes pontszámítás szabályait, a többletpontok
rendszerét, a tanári mesterképzési szakra és az osztatlan tanárképzésre vonatkozó felvételi
követelményeket a jelen szabályzat Különös része tartalmazza. A szabályokat a Tájékoztatóban
közzé kell tenni.”

7) A Felvételi Szabályzat 7. § (1) bekezdés utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. § (1) [A felvételi vizsga helyéről és idejéről a jelentkezőt a felvételi vizsgát megelőzően
legalább 15 nappal írásban értesíteni kell (behívólevél). A kiértesítés a szakot gondozó kar
feladata.] Tanárszakok esetén a felvételivel kapcsolatos feladatokat a Tanárképző Központ
koordinálja.”

8) A Felvételi Szabályzat 1. § (2) bekezdésében a „költségtérítéses” szövegrész helyébe az
„önköltséges” szöveg, 3. § (2) bekezdésében az „az oktatási igazgató” szövegrész helyébe az „a
Rektori Hivatal Oktatási Igazgatóság vezetője” szöveg, 3. § (5) bekezdésben a „szakokat” szövegrész
helyébe „képzéseket (szakokat)” szöveg, 9. § (3) bekezdésben az „R.” szövegrész helyébe a
„Rendelet” szöveg, az „OFIK” szövegrész helyébe az „Oktatási Hivatal” szöveg, 25. § (1)–(5)
bekezdéseiben az „előnyben részesítésnek a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló,
237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 22. §-ában” szövegrész helyébe az „esélyegyenlőség
biztosításának a Rendelet 24. §-ában” szöveg lép.

9) A jelen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
Felvételi Szabályzat
a) 3. § (3) bekezdése,
b) 4. §-a,
c) 12. §-a és az azt megelőző cím,
d) 17. §-a és az azt megelőző cím,
e) a 21. § b) pont felvezető szövegében az „a vonatkozó kormányrendelet 35. § (6) bekezdése
szerint” szövegrész,
f) a 38. §-a és az azt megelőző cím.
Budapest, 2013. július 1.
Dr. Mezey Barna s.k.
rektor

41

Szenátusi ülés jegyzőkönyve

2013. július 1.

9. sz. melléklet
CCLII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat
az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer 4. sz.
melléklete, a Felvételi Szabályzat Bölcsészettudományi Karra vonatkozó fejezete módosításáról

A Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsa 2013. május 16. napján tartott ülésén megtárgyalta az ELTE
SzMSz II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer 4. sz. melléklete Felvételi Szabályzata Különös
része Karra vonatkozó rendelkezései alábbiak szerinti módosítását.

HATÁROZAT

1) A Felvételi Szabályzat 18/B. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„18/B. § A felvételi eljárás lebonyolításában közreműködő bizottságok tagjainak száma 3 fő. A
bizottság kettő oktatóból és egy hallgatói képviselőből áll. Az elnököt és a bizottság egy oktató
tagját a dékán nevezi ki, a hallgatói képviselőt a HÖK delegálja.”

2) A jelen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.
Budapest, 2013. július 1.

Dr. Mezey Barna s.k.
rektor
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10. sz. melléklet
CCLIII/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat
az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya Társadalomtudományi Kar Hallgatói
Részönkormányzatra vonatkozó melléklete módosításának jóváhagyásáról
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának elnöke kérte, hogy a
Szenátus a soron következő ülésén tűzze napirendre az EHÖK Alapszabály mellékletének, a
Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya módosításának jóváhagyását az
alábbi tartalommal.
A módosítások részben az ELTE Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat megalakulása miatt a
Doktorandusz Képviselőre vonatkozó, az Alapszabályból törlésére irányulnak.
A módosítások másik köre a szervezeti struktúra változása miatt volt szükséges a Belügyi Bizottság
vonatkozásában, illetve a Kulturális referens és a Sportreferens pozíciók Sport- és kulturális referensé
összevonása érdekében.
E módosításokat az Alapszabály megalkotása óta eltelt időben megváltozott feladatkör, illetve az az
átszervezési igény indokolja, miszerint bizonyos feladatkörök átcsoportosításával a HÖK munkája
hatékonyabbá és átláthatóbbá válna.
1. A TáTK HÖK ASZ 5. § (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi szöveg lép:
„5. § (2) Létszáma maximum 30 fő, tagjait a Kar hallgatói maguk közül választják,
általános, egyenlő, közvetlen és titkos szavazással.”
2. A TÁTK HÖK ASZ 10. § (6) bekezdés a) pontja és c) pontja első francia bekezdése
helyébe az alábbi szöveg lép:
„10. § (6) A Belügyi és Szakos Képviseleti Bizottság
a) A bizottság elnökből és legfeljebb két tagból áll.
(…)
c) A Bizottság tagjai és feladatuk:
- A tagok megválasztása:
A bizottság tagjait a Küldöttgyűlés jelöli és választja meg, figyelembe véve a bizottság
elnökének javaslatait is;”
3. A TÁTK HÖK ASZ 10. § (8) bekezdés a) pontja és c) pontja első francia bekezdése
helyébe az alábbi szöveg lép:
„10. § (8) A Rendezvényszervező Bizottság
a) a bizottság elnökből és egy tagból áll, aki a Sport- és kulturális referens.
c) A bizottság tagjai és feladatuk:
- a tagok megválasztása: Sport- és kulturális referens személyére az Elnök tesz javaslatot,
melynek figyelembe vételével a Küldöttgyűlés választja meg;”
4. A TÁTK HÖK ASZ 10. § (8) bekezdés d) és e pontja helyébe az alábbi d) pont lép:
„10. § (8) d) A Sport- és kulturális referens feladatai:
- a Kar hallgatói számára ingyenes és kedvezményes sport és kulturális programokat
szervez;
- folyamatosan informálja a hallgatókat a kari, egyetemi, országos kulturális és sport
rendezvényekről, azok látogatási lehetőségeiről;
- kapcsolatot tart az egyetemi sportlétesítmények vezetőivel;
- tisztségénél fogva tagja az EHÖK Sportbizottságának;
- törekszik a hallgatók egyetemi sportolási lehetőségének bővítésére;
- javaslatot tesz a sportcélú támogatásokra benyújtható, sporttevékenység támogatását
célzó pályázatok benyújtásának és elbírálásának elveire;
- a HÖK elnökével és a Diákjóléti Bizottság elnökével együtt, feladata havi
rendszerességgel (meghatározott határidő mellett) kiírni, begyűjteni és elbírálni a
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hallgatók kulturális-és sport pályázatait, melyek támogatása a hallgatói normatíva
keretéből történik;
- szükség szerint, de legalább minden szorgalmi időszak elején köteles írásban és szóban
beszámolni a hatáskörébe tartozó ügyekről az Elnökség előtt. Ha a HÖK Elnöke vagy az
Elnökség bármely tagja vagy a Küldöttgyűlés egyharmada kéri, akkor bármikor köteles
(az őt felkérő testületnek) írásban és szóban beszámolni.”
5. A TÁTK HÖK ASZ 13. § (3) bekezdés helyébe az alábbi (3)-(4) bekezdés lép:
„13. § (3) A HÖK elnöke tisztségénél fogva tagja az EHÖK Küldöttgyűlésének.
(4) Az EHÖK Küldöttgyűlés Társadalomtudományi Kari Frakció további tagjaira az
elnök tesz javaslatot és a Küldöttgyűlés választja meg.”
6. A TÁTK HÖK ASZ 18. § (6) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„18. § (6) A választás eredménye:
a) A választás akkor érvényes, ha a szavazáson részt vett a kar beiratkozott hallgatóinak
legalább 25 %-a.”
7. A TáTK HÖK ASZ 4. § (7) bekezdése, az 5. § (2) bekezdésében a doktorandusz
képviselőre vonatkozó rendelkezés, a 7. § (2) bekezdésében a „valamint a DK-t” kitétel, a
11. §, a 12. § (2) bekezdésében az „és a DK” kitétel, a 18. § (1) bekezdés j) pontja és a
21. § hatályát veszti.
Az Alapszabály módosítása nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely ellentétes lenne akár
jogszabállyal, akár egyetemi szabályzattal.
HATÁROZAT
A Szenátus jóváhagyja az ELTE EHÖK Alapszabályának mellékletét képező TáTK HÖK Alapszabály
módosítását.
Budapest, 2013. július 1.

Dr. Mezey Barna s.k.
rektor
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11. sz. melléklet
CCLIV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat
az ELTE doktori képzést folytató karain 2012-ben folyó doktori képzésről és fokozatszerzésről
szóló beszámoló elfogadásáról

A doktori képzés állami támogatásának és egyéb bevételeinek felhasználásról és a
doktori iskolák működéséről a doktori képzésben részt vevő karok minden évben beszámolót
készítenek a tárgyévet megelőző évről.
Az Egyetemi Doktori Tanács 2013. május 15-i ülésén megtárgyalta és nyílt
szavazással, egyhangúlag fogadta el az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktori képzést
folytató karainak doktori képzéssel összefüggő bevételeiről, azok felhasználásáról, valamint
doktori iskoláinak 2012. évi működéséről készített beszámolót.
Tekintettel arra, hogy az Egyetemi Doktori Tanács a beszámolót – a melléklet szerinti
formában és tartalommal – a Szenátus elé terjeszthetőnek ítélte, a Szenátus a beszámolót
elfogadta
Budapest, 2013. július 1.

Dr. Mezey Barna s.k.
rektor
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12. sz. mell.
CCLV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat
az Állam- és Jogtudományi, a Neveléstudományi, a Pszichológiai, a Szociológia, a Biológia, a
Fizika, a Földtudományi, a Kémia, a Környezettudományi, a Matematika Doktori Iskola
képzési programjának módosításáról
A jelen határozat alapján
1. új doktori program létesítésére és indítására kerül sor az Állam- és Jogtudományi Doktori
Iskola keretein belül és erre való tekintettel módosul az Állam- és Jogtudományi Doktori
Iskola képzési programja:
a)
a 2014/2015. tanévben indítandó új doktori oktatási program: Állam- és Jogtudományi
Doktori Iskola/Kriminológia Doktori Program,
b)
az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola jogász doktori képzésének elnevezése a
2013/2014. tanévtől „Állam- és Jogtudományi Doktori Program”-ra változik, egyúttal
módosul a doktori iskola képzési terve;
2. bevezetésre kerül a doktori képzés moduláris képzési rendszere és erre tekintettel módosul a
Neveléstudományi Doktori Iskola és a Pszichológiai Doktori Iskola képzési programja;
3. indításra kerül a Pszichológiai Doktori Iskola moduláris rendszerű képzése angol nyelven és
erre tekintettel módosul a Pszichológia Doktori Iskola képzési programja;
4. indításra kerül a Szociológia Doktori Iskola Szociológia doktori oktatási programja angol
nyelven és erre tekintettel módosul a Szociológia Doktori Iskola képzési programja;
5. módosításra került a Biológia, a Fizika, a Földtudományi, a Kémia, a Környezettudományi és
a Matematika Doktori Iskola képzési programja;
6. a Földtudományi Doktori iskola képzési programjának módosítása keretében a Földtudományi
Doktori Iskola Térképészet doktori oktatási program elnevezése 2013. szeptember 1-től:
Térképészet Geoinformatika doktori oktatási program lesz.

HATÁROZAT
A Szenátus a fentiek szerint, az előterjesztés szerinti tartalommal elrendeli az Állam- és Jogtudományi,
a Neveléstudományi, a Pszichológiai, a Szociológia, a Biológia, a Fizika, a Földtudományi, a Kémia, a
Környezettudományi, a Matematika Doktori Iskola képzési programjának módosítását.

Budapest, 2013. július 1.
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13. sz. melléklet
CCLXVI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat
a kollégiumi díj mértékéről
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.

Az Egyetemi Kollégium tagkollégiumaiban és a szakkollégiumokban az Egyetem 2013. évi
gazdálkodási egyensúlyának fenntartása érdekében – figyelembe véve más felsőoktatási
intézményekben hasonló színvonalú kollégiumokban fizetendő kollégiumi díjakat – a hallgatókkal
egyetértésben az alábbi differenciált kollégiumi díjak kerültek meghatározásra.

HATÁROZAT

1.

A HKR 136. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„136. § (1) Minden az Egyetem által üzemeltetett felsőoktatási kollégium és szakkollégium
komfortfokozat szerinti kategóriába sorolása a Rendelet 22. § (3) bekezdése alapján történik. A
kollégiumi alapszolgáltatásokat a Kollégiumi Szabályzat tartalmazza.”

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
tagkollégiumaiban és a szakkollégiumokban az alábbi kollégiumi térítési díjakat határozza meg:
Ajtósi Dürer Tagkollégium
12320 forint/hó;
Damjanich utcai Tagkollégium
10320 forint/hó;
Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium
15320 forint/hó;
Nagytétényi úti Tagkollégium
9320 forint/hó;
Nándorfejérvári úti Tagkollégium
12320 forint/hó;
Vezér úti Tagkollégium
9320 forint/hó;
Bibó István Szakkollégium
12320 forint/hó;
Bolyai Kollégium
12320 forint/hó;
Eötvös József Collegium
12320 forint/hó;
Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium 12320 forint/hó;
Illyés Sándor Szakkollégium
12320 forint/hó.
Bérelt Kollégium
10320 forint/hó.

3.

A Szenátus felkéri a rektort, hogy a kollégiumi stratégiát 2013. október 31-ig nyújtsa be a
Szenátusnak.

4.

A jelen határozat 2013. szeptember 1. napján lép hatályba.
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