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BESZÁMOLÓ 

TANÁRKÉPZÉSI SZAKTERÜLETI KORNINÁTOR 

2017.10.03. – 2017.11.10. 

IDŐRENDI BONTÁS 

2017.10.03. – Küldöttgyűlés 

2017.10.05. – Tanáris Hallgatói Fórum 

2017.10.16. – Választmány 

2017.10.17. – FFI Intézeti Tanács 

2017.10.19. – Tanári Napok Afterparty 

2017.10.26. – EHÖK Tanárképzési Bizottság ülése 

2017.10.27. – Tanáris Gólyaavató 

2017.11.06. – EHÖK Tanárképzési Bizottság ’nemhivatalos’ ülése 

2017.11.06. – egyeztetés a Tanárképző Központban 

2017.11.09. – Tanárképzési Szakterületi Csoport ülése 

 

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 

A rövid tanítási gyakorlatokhoz és a beosztás problémáihoz kapcsolódóan még mindig tart a 

hiszti. Facebook csoportokban megy a rage, van nyílt levél írási szándék meg miegymás, szóval 

izgalmas az élet. (ezek BTK-s csoportokban vannak főleg, de a probléma nem csak ott van 

jelen) 

A hisztihullám és egyebek miatt tartottunk külön bizottsági ülést, ahol átbeszéltük a teendőket, 

majd ezt követően a Tanárképző Központ munkatársaival is voltunk egyeztetésen. Vannak-

lesznek megoldások, próbálkozások tervben, valami rövidtávon, valami hosszútávon… szacson 

ezt részletesen kifejtettem, ha valakit érdekelnek a részletek kérdezzen nyugodtan  

 

Nem nagyon előretervezetten, de tartottunk egy Tanári Napok Afterparty-t, ami végülis jól 

sikerült, a részvevők jól érezték magukat, és igazából ez számít. Az Afterparty előttre tervezük 

a gólyaavatót is, azonban az előtte lévő néhány nap során a mentorok felől több visszajelzés is 

érkezett, miszerint nagyon kevés gólya venne csak részt ezen… így elhalasztottuk egy héttel, 

mert elvileg akkor jobb lenne sokkal. Mily meglepő, egy héttel később sem ért rá olyan sok 

ember, de azért megtartottuk az avatót néhány állomással, és szép  
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gólyaesküvel. Majd afterként a TTK-s Halloween-re mentünk át csoportosan. Ez volt a legelső 

tanáris gólyaavató, ahhoz képest szerintem jó volt, bár a jövőre nézve több mindent át kell majd 

gondolni. 

 

Ebben az időszakban is érkeztek hallgatói megkeresések, ezekre ahogy épp ráértem 

válaszoltam, vagy továbbítottam az illetékes személyhez.  

 

A félév folyamán még lesz tanárszakos tanterv felülvizsgálás, véleményező kérdőív 

informatikusi segítséggel (minden szak minden tantervének minden egyes tárgya), lehet fórum 

is, hogy szóban is egyeztessünk, de ez még nem biztos. 

 

December elején, immáron 5. alkalommal lesz Tanáris Mikulás, ez is lassan szerveződni fog. 

 

November 13.-án hétfőn lesz TTT ülés, amin részt fogok venni, ha lesz valami érdemleges, 

arról majd szóban mindenképp beszámolok. 

 

Elkezdtem az utódkeresést is, hogy megfelelő felkészítést tarthassak, ugyanis valószínűleg nem 

fogom végig vinni az egész ciklust (a pályázatomban leírtakkal ellentétben).  

Lelkes jelentkezőket továbbra is szívesen fogadok! 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Kérdéseket, észrevételeket szívesen fogadom 

személyesen, vagy bármely elérhetőségemen. 

 

2017. november 10. 

 

 

Pintér Kornélia 

tanarszk@ttkhok.elte.hu 



Beszámoló az ELTE TTK HÖK küldöttgyűlése részére 

2017. október 3. – 1017. november 14. 

Szokás szerint külön pontokban a különböző programok. 

Programok, mert azok kellenek 

A legutolsó kgy óta bő egy hónap telt el, amiből egy hét az őszi szünet volt, ráadásul 

beleesik két zh-s hét is, így ez kicsit rövidebb beszámoló lesz, mint a korábbiak. 

Október 5-én tartottunk egy SZACS-ot, melyen megbeszéltük a programokat, amiket 

szeretnénk, szó volt a gólyabálról és egyéb finomságokról. Az ezt követő két hét 

nyugodtabban telt, mivel a Tor-túra és a Mafihe Közgyűlése is különböző programmal 

szolgált a fizikushallgatók számára. 

Október 18-án, először szerveztük meg a FizIQs kincskeresést. A programon végül két 

csapat mérhette össze tudását. A szervezésért és lebonyolításért köszönet Komáromi 

Pistinek és Lőrincz Petinek.  

Október 23-ra terveztük, a már 9. alkalommal megrendezendő Fizikus focit. A heves 

esőzés és narancssárga riasztás miatt végül elmaradt a kupa, folyamatban van a 

pótlásának megoldása.  

Október 26-án tartottunk egy SZACS-ot, aminek fő témája a gólyatábor volt. Az ülésen 

különböző forgatókönyvekre is felkészültünk, a megfelelő napirendi pontnál ezt 

részletesen ismertetni is fogom. 

Október 27-én szerveződött a TTK-s Halloween. A szervezésben aktív részt nem 

vállaltam, inkább tanácsokkal, meglátásokkal próbáltam segíteni a szervezőket. A buli 

előtt Körtefái Dóri szervezésében alakult egy fizikus alapozás a Kertész sörözőben. 

November 15-re van tervezve a FizKém Karaoke, aminek folyamatban van még a 

szervezése. Remélhetőleg sikeres lesz a rendezvény és sikerül elmélyíteni a kapcsolatot 

a két szakterület között. A szervezésbeli segítségért köszönet Körtefái Dórinak és Kékesi 

Ádámnak illetve a kémiás kollégáknak. 

Továbbá tervben van novebmer 30-ra egy TÓK – Fizika közös buli is, aminek a részletei 

még a kikristályosodás fázisában tartanak. 

 

Kötelességek és delegáltságok 

Amennyire lájti volt az elmúlt bő egy hónap programok terén, annyira mozgalmas volt 

más szempontból. Szlezák Zsófival megkezdtük az OTAK-os tantervek felülvizsgálatát. 

Frei Zsolt Intézetigazgató Úrral is egyeztettünk október 19-én ezzel kapcsolatban, 

folyamatos a közös munka.  

Az egy hónap alatt volt három tisztségviselői ülés, október 9, 16 és 26-án. A 26-án 

tartott ülésen zh miatt nem tudtam részt venni. 

A Kari Jegyzetbizottság is megtartotta éves ülését október 12-én, amin szintén részt 

vettem. 



Október 16-án a TisztVis üléssel egybekötött választmányi ülésen is részt vettem, mint 

VM delegált.  

Október 18-án tartottunk egy villám Intézeti Tanács ülést a Fizikai Intézetben. A 

delegáltak közül Szlezák Zsófi és én tudtunk részt venni. 

Október 25-én részt vettem a Kari Tanács-on is.  

Egyéb 

Az elmúlt héten folytattam az utódképzést, sajnos nem sikerült még mindkét 

jelentkezővel 1v1-es alkalmat megtartani, amint ez sikerül, egy közös alkalmon 

tervezem megmutatni a levelezés, levlisták és hasonlók használatát. Ha minden jól 

megy, a tavaszi félévet már új szacskóval kezdheti meg a szakterület. 

Köszi-puszi-pacsi! 

Budapest, 2017. 11.10. 

Rácz Gergely 

Fizika szakterületi koordinátor 

ELTE TTK HÖK 

fizikaszk@ttkhok.elte.hu 

mailto:racz.gergely@ttkhok.elte.hu
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Beszámoló az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

2017.10.04-2017.11.14. 

Űrlapok: Az eltelt időszakban három űrlapot készítettem el, és a negyedik 

folyamatban van. A három kész űrlap: 

 

A negyedik űrlap az utolsó elkészített űrlaphoz kapcsolódik (TTK Tanárszakos tantervek 

felülvizsgálata). Az összes létező TTK-s tanárszakos tantervet importálni fogom a honlapba, 

mint kiválasztási lehetőség, és így a tárgyakat egyesével lehet majd véleményezni. Az 

összesítőknek így sokkal egyszerűbb szűrési és elemzési lehetőségük lesz. Sajnos ez idő-és 

erőforrás igényes, de remélhetőleg az ülésen már meg tudja nézni az, akit érdekel.  

Honlapok: Két honlappal kellett az elmúlt időben foglalkoznom. A TTK HÖK 

honlapján több mint egy év után ismét működik az oldalsó naptár, tartalommal van feltöltve. 

(Az események naptárba történő összesítését köszönöm Kovács Fanninak.)  
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Nyár óta létezik egy ttkkorrep.elte.hu weboldal. A tisztségviselői ülésen elhangzott, hogy 

ideje lenne feltölteni contenttel a honlapot, és ehhez megkérték a szacskókat (vagy rajtuk 

keresztül a szakos korrep felelősöket), hogy szedjék össze a korrepetálások időpontjait, és 

továbbítsák nekem, én pedig kirakom a honlapra. Három szakterület keresett fel a témával 

kapcsolatban, azonban tőlük az alábbi választ kaptam „kint van a facebookon/honlapon” 

(esetleges „nincs erre időm” kijelentéssel fűszerezve), onnan össze tudom én gyűjteni. 

Nagyon szeretem a segítőkészséget, ezért még nem döntöttem el, mi legyen a honlap további 

sorsa. Egyik lehetőségként amint befejezem a beadandóimat, összegyűjtöm az adatokat, és 

kikerül a honlapra. A másik lehetőség az, hogy befejezem az oldal vázát, és az összes 

szakterület kap tőlem egy felhasználót, a saját felelősségük lesz a saját lapjuknak a frissítése, 

én pedig mosom kezeimet. 

Informatikai csoport: Az Informatikai csoport ülésezni fog az elkövetkezendő héten, a 

meghívót alább találjátok. Amennyiben valaki érdeklődik, keresse meg a csoportot 

facebookon (Informatikai Csoport), jelentkezzen, és bekerül, hogy a későbbi ülésekről is 

értesüljön! (Amennyiben valaki első ülésező érkezne, keressen fel a részletek/hagyományok 

miatt!) 

 

Infrastruktúra: Az északi hali felújítása zajlik folyamatosan, az informatikai rendszere 

azonban teljesen működőképes. (A gépek végleges helyükre költöztek, nyomatatók, router 

üzemel.) A déli haliban saját routerünk lesz hamarosan. Az eredeti terv szerint vásárolni 

szerettem volna, azonban Őri Bálint felajánlotta, hogy tud hozni egyet. Amint bekötésre 

kerül, hosszú idő után sikerül elszakadnunk az Alapítvány wifijétől, így őket se terheljük le, 

és nem miattunk telik be az ip korlátjuk. Ezenkívül a használaton kívüli, leselejtezett (értsd: 

ősöreg) informatikai alkatrészek közül néhányat (ramok, merevlemezek) átadtam az 

Alapítványba, így ott kezdetleges nyomtatószalon alakult ki. 
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Egyéb tevékenységek: Pályázatom egyik része teljesülni látszik, sikerül részt vennem 

az alapszakosok alapozó informatikai tárgyainak korrepetálásában. Az őszi szünet előtt már 

egyszer tartottam R Studio felkészítést, illetőleg a jövőhéten feltehetőleg táblázatkezelésből 

lesz korrepetálás.  

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Kérdéseiddel keress bátran! 

Szabó Áron 

70/392-3525 

informatikus()ttkhok.elte.hu 



 

Beszámoló 

Sport és kulturális tisztségi tevékenységről 

2017.10.02-11.10 

Kovács Bálint 

Környezettudomány Msc 

 

 

 

 

 



   Kovács Bálint 

  2017.11.10 

 

2 

 

Bevezető 

Alapvetően ezt az időszakot révén első megválasztásom még a tisztséggel való 

ismerkedés és akklimatizáció jellemezte. A kulturális tevékenységek inkább voltak 

jellemzőek, mint a sportéleti tevékenységek. Eleget tettem tisztségi kötelességeimnek. 

Sport 

 2017.10.11. 18:30 

EHSB ülésén részt vettem, ahol mindenki beszámolt a terveiről és a lehetőségeiről a 

többi sportbiztos jelenlétében.  A helyszín a BTK A épületében volt és körülbelül 

másfél óráig tartott. 

 Az ELTE IK Sport és kulturális referenssel együtt megkezdtük a januári Jeges-estek 

megszervezését  

Kultúra 

 2017.09.16 

A Környezettudományi Klub túrát szervezett a Visegrádi-hegységbe. A kirándulás 

12:00 kor kezdődött és 19:00 –kor fejeződött be 6fős létszámmal. 

 2017.10.12 

Megrendezésre került a 2017/18-as tanév első moziestje a Környezettudományi Klub 

keretein belül. A foglalkozást 18:30-kor kezdtük meg és pontban 20:00 –kor fejeztük 

be az Északi épület 0.79-es termében. A film címe a Hülyeség kora volt, amely egy 

futurisztikus világban visszaemlékezéssel vezetett minket végig az emberiség globális 

hibáin a természeti értékek ellen. Ezeken a moziestéken igyekszünk szorosan a 

Környezettan Bsc és Környezettudomány Msc képzésekhez kapcsolódó témákat 

vetíteni. A létszám 12 fő volt, ahol a Környezettudomány Msc külföldi hallgatók fele 

arányban voltak jelen. 

 2017.10.24. 

A Földrajzos Klub és a Környezettudományi Klub első összgyűlése. 18:30-tól 19:30-

ig tartott a Déli Hallgatói Irodában. A gyűlésen jómagam és Pánczél Balázs 

képviseltük a KKlubot, míg az FKlubot Varga Dávid és Répási Róbert. A 

megbeszéltek szerint a két klub terveit és programjait továbbiakban a lehető legjobban 

összehangoljuk, együtt szervezzük meg, amennyiben ez lehetséges. 
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 2017.11.09 

Megrendezésre került a szemeszter második KKlub moziestje 19:00 órás 

kezdéssel és 20:15 órás befejezéssel. A vetített film a Blue Planet II sorozat 

első része volt. 

 

Kovács Bálint 

Sport és kulturális referens 

A Környezettudományi Klub elnöke 

Környezettudomány mesterszakos hallgató 

 Dátum: 2017.11.10 

 

 



Budapest, 2017.11.10.

Beszámoló
kommunikációs referens
ELTE TTK HÖK
2017/10/03 - 2017/10/11

by

Kovács Fanni

Október hónap első fele az ELTEfesztről szólt. Az utolsó 
pillanatokban végül minden a helyére került, köszönet 
Rácz Gergelynek. Összességében az elmúlt évek 
legforgalmasabb fesztiválját zárhatta az Egyetem. Ez 
köszönhető annak is, hogy idén valósult meg igazán a 
“fesztiválérzés”. Viszont itt kell megjegyezni, hogy ahhoz, 
hogy a rendezvény a TTK szempontjából is sikeres 
legyen, egyeztetni kell a Karral, hogy vegye magára a 
Kar, vagy a TTK HÖK a szervezést. Volt egy nagy 
összekavarodás is. Mivel nem kaptunk tájékoztatást arról, 
hogy milyen ütemben halad a kari szervezés, a központi 
szervezés a két termet egyre redukálta, mégis volt 
kétteremnyi program (egy hallgatói, egy kari 
szervezésben). A Kar által kért programok a kiadványba 
sem tudtak bekerülni, a határidő elhalasztása miatt. Így 
csak a mi programunk volt benne, viszont az rossz 
teremben. Ráadásul duplán rosszul szerepelt, a 
Tanárképző Központtal is felcserélődtünk. Ez már 
központi gond volt, a TTK és a TKK nagyon hasonlít. 
Végül, a Kar által meghívott előadók nem volt 
megelégedve a szervezéssel, minden információt késve, 
de azonnali határidőként kaptak meg. Ezt a helyzetet, 
nekünk kellett a helyszínen kezelni. A Facebook 
oldalunkat, rendesen megpörgette az esemény. 
Folyamatosan átbogarásztam, hogy mi történik az ELTE-
n, illetve úgy unblock a hallgatói közéletben, hogy ami 
érinti és érdekelheti hallgatótársainkat azt továbbítsam 
feléjük.

Köszönöm, hogy olvastad a beszámolómat! Kérdésekkel keress bátran! 
kommunikacio@ttkhokelte.hu

Időrendi bontás
2017.10.04. Rekrutációs Bizottság ülés

2017.10.09. Tisztségviselői ülés
2017.10.13. ELTEfeszt

2017.10.16. Tisztségviselői ülés
2017.10.26. Tisztségviselői ülés

Persze, az oldal posztjainak megpörgetésére volt 
az elmúlt időszakban jó pár megosztó esemény, 
az Egyetem és a HÖK életében is. Ezekre a 
nyilvános megkeresésekre igyekeztem minél 
előbb, és minél körültekintőebben reagálni az 
Önkormányzat nevében.

A Gólyabál kommunikációja több szempontból 
is kavart egy kisebb vihart. Az eseményt a 
szervező cég tartja a kezében, a kommunikációs 
terv tekintetében és annak megvalósításában is. 
Horváth Luca tudta megszervezni, hogy a mi 
nevünkben is szülessenek posztok. 

Az érvényben lévő pályázatokat folyamatosan 
népszerűsítettem. Továbbá az átláthatóság és 
közérthetőség nevében elindult egy sorozat a 
Facebook lapon, jegyzetek formájában. Így ezek 
bármikor könnyen elérhetőek és az 
Önkormányzat felépítésébe, működésébe 
nyújtanak betekintést. Lényegében a bevonók és 
vezetőképzők anyagait foglalja ez magába. Ha 
bármilyen ötletetek van, hogy milyen témáról 
írjak, ne tartsátok magatokban, írjatok.

Az Instagram profilt, próbáltuk felpörgetni 
Tóth Bálinttal, most épp kijöttünk lendületből.
A honlapon az elavult menüben rögzített 
bejegyzéseket halásztam és frissítettem.

A tisztségviselők kommunikációjának 
felpörgetéséért átálltunk egy új felületre a Slack-
re, október volt a teszt időszak. Szerintem jól 
működik, kezdünk is hozzászokni és egyszerűsíti 
a szervezést, tervezést.

Az e-mailes megkeresésekre válaszoltam, a 
fogadóóráimat megtartottam, vagy kiírtam, 
hogy át kell helyeznem másik időpontba. 



 

Tanulmányi információkért felelős referens  

(Barátoknak csak Taninfref) 

(Még barátabbaknak Mirtyll) 

 

Az utolsó küldöttgyűlési ülés óta eltelt időszakot általánosságban a 73-szakaszos hkr-

módosítás, a tanárképzéssel kapcsolatban felmerült problémák és a tantervi reformok 

töltötték ki. A félév előrehaladtával számban egyre csökkentek az írásbeli hallgatói 

megkeresések, s átvették helyüket a bizottsági ülések és a többi tisztségviselővel való 

egyeztetés. Az eddig kiadásra került Nyúzokba egy kivételével mindegyikbe került 

tanulmányi információval kapcsolatos cikk, s ezt a jövőben is kívánom tartani.  

 

Október 9-ére összehívtam a tanulmányi csoport ülését, ahol több aktualitás is 

megvitatásra került.  

Ezek közül az egyik a tantervi reformokat követő előfeltétel-átvilágítás. Török 

Gabriella hivatalvezető asszonnyal egyeztetve kezdeményeztük a felesleges előfeltételek 

eltávolítását az összes tantervi hálóból. A fizika szakterületi koordinátor, Rácz Gergely, 

jelezte, hogy a fizikán szerencsére a tantervmódosítással egy időben az előfeltétel-rendszer 

átvilágítása és átdolgozása is megtörtént. A többi szakterületet azonban érinti a probléma. 

Tudomásom szerint a Földrajz Földtudomány szakterület jól halad az előkészítéssel, a többi 

szakterület koordinátorával még a továbbiakban egyeztetésre van szükség, ám ezzel még 

időben vagyunk. Az előterjesztések elsődleges célja, hogy egy már kész koncepcióval 

álljanak elő az intézetek, mire a változtatás lehetősége megadatik. Az ELTE-n 

általánosságban nagyon rövid határidők vannak ilyen jellegű javaslatok kidolgozására, ezért 

döntöttünk úgy Hivatalvezető asszonnyal, hogy bár felsőbb igény még nem érkezett az 

előkészítésre, elindítjuk ezt a folyamatot konkrét határidők szabása nélkül.  

Még a tanterveknél maradva az idei év az OTAK-os tantervi hálók felülvizsgálatáról, 

átdolgozásáról is szól. A szakterületi koordinátorokat tájékoztattam a várható feladatokról, 

Pintér Kornélia Tanárképzési szakterületi koordinátorral pedig azóta is szorosan 

együttműködünk az ügyben (erről a későbbiekben még lesz szó). 

Az ülésen az OHV reformjáról is szó volt, ám ez a későbbi EHÖK egyeztetés során 

már aktualitását vesztette, a nyilvánosság ellenére nem lesz a kérdésekben változtatás, a 

vizsgázást értékelő kérdőív összegyetemileg egységes kellene, hogy legyen, de az átfogó 

HKR módosítás miatt ez most nem kerül napirendre. 

Az Október 6-i ülésen még csak a kérvények egységesítéséről volt szó, azonban mára 

ez egy 73-szakaszos HKR-módosítássá nőtte ki magát. (Erről ismét később.(To be revealed 

and to be continued) 



 

A továbbiakban az EHÖK felvetéseit véleményeztük, s sikerült egy egységes 

álláspontot kialakítanunk. (Ezek az EHÖK által kezdeményezett kérdések a HKR módosítás 

miatt szintén aktualitásukat vesztették, valószínűleg a tavaszi szemeszterben hallunk róluk 

újra.) 

 

Október 9. Tanáris hallgatói fórum 

 Ehhez a fórumhoz a a Tétékás Nyúzban megjelent cikkemet mellékelném 

összefoglalóként: 

Tanáris hallgatói fórum- élménybeszámoló 

 

“Gondosan próbáltak tervezni, de hatalmas megkötések voltak” 

Ez volt az üzenete a múlt hét csütörtökön, a PPK-s tantervekkel kapcsolatban tartott 

hallgatói fórumnak. A Pedagógiai és Pszichológiai kar fő képviselői N. Kollár Katalin és 

Rapos Nóra voltak, de rajtuk kívül tiszteletét tette több, a képzésben érintett oktató is, 

valamint a Tanárképző központ munkatársa, Kolláth Enikő.  

A fórum két témát ölelt fel. Az első szekcióban a TKK megjelent munkatársától lehetett 

kérdezni a rövid és a hosszú gyakorlatokkal kapcsolatban, aki felhívta a figyelmet arra, hogy 

mindenki el fogja tudni időben végezni a rövid gyakorlatát, még azok is, akik májusban nem 

jelezték ezen szándékukat és utólag jelentkeztek. A helyek kis száma miatt azonban a késve 

jelentkezett hallgatók beosztására utóljára kerül sor. A beosztás általános elve, hogy aki 

előbb jelentkezett (akár a májusi jelentkezési időszakban akár később), az előbb lesz 

beosztva.  

A társkarok módszertanos kollégái augusztus végére ellenőrizték az iskolák és a 

vezetőtanárok listáját, azonban még az idén és a következő tanévben is a Bologna 

rendszerben futó hallgatók is gyakorlatukat végzik, így még szűkösebb a helyek száma. A 

beosztásban a Bologna hallgatók élveztek előnyt, így többségében ők kerültek az ELTE 

gyakorlókba, a többiek külsős partneriskolákban teljesíthetik a gyakorlatot.  

Kolláth Enikő kiemeli, hogy megpróbálnak minden egyéni igénynek megfelelni, ám ez sok 

esetben nehézkes.  

Másfél éve került be egy FSA rendszerbe a potenciális vezetőtanárok módszertanosok által 

jóvá hagyott listája. A rendszer újdonságaiból és rugalmatlanságából adódóan nem történt 

meg ez korábban, sajnos ennél konkrétabb választ nem lehet adni a miért nem történtek 

meg előbb az előkészületek.  

A hallgatók általános problémaként emelték ki a tájékoztatás hiányát és arra kérték a TKK 

munkatársait, hogy a jövőben e-mailben tájékoztassák a hallgatókat az őket érintő 

változásokról, a felesleges konfliktusokat elkerülendő.  

A fórumon megjelentek aggályaikat fejezték ki a rövid gyakorlat hatását egyetemi tanóráikra. 

A TKK szerint a teljesítés minimális időtartama 3 hét, pont a hiányzások miatt, ám ez a 

gyakorlatban nem tud megvalósulni, így sokan meghaladják a kötelező hiányzások számát. 

A TKK arra kéri az érintett hallgatókat, hogy ha ilyen jellegű problémájuk van, jelezzék 



 

feléjük és segítenek. Az oktatóknak is szüksége lenne tájékoztatásra a gyakorlatot végzők 

hiányzásairól, ez elméletileg elektronikus formában meg fog történni.  

Az elterjedt hírekkel ellentétben a vizsgatanítás időpontjának nincs központi leadási 

határideje, ez minden intézményben egyedi. Általános szabály, hogy a tervezett időpontot 

legkésőbb a vizsgatanítás előtt 10 nappal le kell adni.  

A rövid tanítási gyakorlatot a szorgalmi időszak végéig lehet elvégezni, azonban akik a kései 

beosztás miatt megcsúsznak a teljesítéssel, jelezzék azt a Tanárképző központ felé és nem 

lesz belőle probléma.  

A hosszú gyakorlatokról. Előreláthatólag már több hely lesz a Bologna rendszer kifutása 

miatt, valamint sokkal gördülékenyebb lesz a partneriskolákkal az együttműködés, a már 

kialakult kapcsolatok miatt. A hosszú gyakorlatnál is igyekeznek az egyéni igényeknek 

megfelelni, de elsősorban a már elfogadtatott intézményekben lehet a hosszú tanítási 

gyakorlatot teljesíteni és ott is a Tanárképző központ munkatársai osztják be a hallgatókat. 

Aki vidéki intézményben szeretné azt elvégezni, annak egyeztetnie kell a TKK-val illetve az 

adott módszertanossal. Az intézményben legalább a hallgató egyik szakjához vezető 

tanárnak kell lenni.  

 

A fórum második felében a PPK tervezett tantervmódosításairól beszéltünk. A megjelent 

tanárnők általános problémáként fogalmazták meg, hogy a pepszis tárgyak kerete 

jelentősen csökkent, viszont a törvényileg megfogalmazott kimeneti követelmények 

egyáltalán nem változtak, így szűkösebb óraszámban kellene nekik ugyanannyi anyagot 

megtanítani.  

N. Kollár Katalin tanárnő aggályait fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a pedagógiai és 

pszichológiai tárgyak nagy része az első 6 félévben kell, hogy teljesítésre kerüljön. Ezzel az 

elrendezéssel a hallgatóknak pont a tanítási gyakorlatok alatt van a legkevesebb lehetősége 

a háttértudásuk fejlesztésére, valamint korábbra hozná és óraszámban is emelné a tanítási 

gyakorlatokat. Szó esett a portfólióról is. N. Kollár Katalin szerint a portfólió túl van 

dimenzionálva a képzésünkben. Ennek a dokumentumnak nem az lenne a lényege, hogy 

egy tökéletes, hibátlan embert mutasson be, hanem egy fejlődési utat, a hallgató tanárrá 

válásának útját mutassa be. Tartalmazzon őszinte reflexiókat és meglátásokat és tükrözzön 

egy tanári attitűdöt. 

A PPK -t a hallgatók és a felsőbb vezetés is megkereste azzal, hogy nagyobb kreditszámú 

tárgyak legyenek, kevesebb kontaktórával. Ennek kiindulópontja, hogy a gyakorlatok között 

sok az átfedés, illetve a szakpárok és órarendek sokfélesége miatt egyszerűbb 1-1 napot 

eltölteni a karon. Felmerült, hogy a tanrendekben legyen a PPK-s tanáris tárgyaknak egy 

kijelölt oktatási napja, amivel minden kar tervezhet az órarendek összeállításánál, ezzel első 

sorban a teremkapacitás a probléma. 

A későbbiekben még további fórumok várhatók. Köszönjük a megjelent hallgatóknak és 

oktatóknak. További, a PPK-s tantervekkel kapcsolatos módosítási javaslataitokkal bátran 

keressétek Kanti Eszter EHÖK Tanárképzési referenst, Pintér Kornéliát TTK HÖK 

Tanárképzési szakterülketi koordinátort, vagy engem. 

 



 

 

 

 

Az itt leírt problémák bejelentésére létrehoztuk a tangyak@ttkhok.elte.hu alias-t, ami hozzám 

és Pintér Kornéliához fut be. Erre az után került sor, hogy a felmerült nehézségeket Horváth 

Lucával együtt jeleztük Dékán úrnak és Hivatalvezető asszonynak. Török Gabriellával arra a 

megállapításra jutottunk, hogy ha hozzánk érkezik hallgatói megkeresés például a rövid 

gyakorlat és az órákról való hiányzással kapcsolatosan, akkor azt továbbítjuk a TH számára. 

 

Október 12. Jegyzetbizottsági ülés 

 A Kari Jegyzetbizottság elé az idén meglehetősen kevés pályázat érkezett, a kiírással 

kapcsolatos kommunikációs problémákból adódóan, így az összes pályázat pozitív 

elbírálásban részesült. A bizottság egyetértett abban, hogy a jövőre nézve jobban oda kell 

figyelni arra, hogy az intézetekhez és a tanszékekhez eljusson az információ a pályázás 

lehetőségéről.  

 

Október 20. EHÖK Tanulmányi bizottság 

 Többször kértem a bizottságot a bizottsági ülések időpontjának megváltoztatására, ám 

nem jártam sikerrel, így Ungi Balázs-ra ruháztam át mandátumom. A jegyzőkönyv és Balázs 

elmondása alapján szintén előkerült a tanárisok rövid tanítási gyakorlatával kapcsolatos 

problémahalmaz, olyan javaslat érkezett, hogy jobban figyelembe kellene venni a magas 

hallgatói létszámokat.  

 A továbbiakban az OHV-ról és a HÖOK szarvasi közgyűlésén elhangzott 

ösztöndíjproblémákról is van szó, de a legfontosabb a második napirendi pont, a 73 szakaszos 

átfogó HKR-módosítás. Elmondható, hogy a csomag általános célja az egységesítés. Az 

érintett szakaszokról egyeztettünk Lucával Horváth Erzsébet Dékánhelyettes asszonnyal. 

Várható változás, hogy 6-szor lehet majd visgázni minden kar minden szakján egy adott 

tárgyból. Több határidőkre (tárgyfelvétel, tárgyleadás, tárgymeghirdetés9 vonatkozó 

módosítási javaslat is van. Szóban forog még a Dékáni méltányosság összegyetemi 

egységesítése, esetleges tartalombeli (ne adj Isten számbeli (ez már elég valószínűtlené vált 

szerencsére)) megkötésekkel, valamint a kivételes tanulmányi rend igénylésén is 

módosítanának.  

 Harmadik napirendi pontként ismét felmerült a tematika kérdése. Jelenleg a HKR 

szerint minden tárgyhoz fel kellene, hogy kerüljön egy adott információkat tartalmazó 

tematika. Ez a mi karunkon eléggé hiányos, erről egyeztetni fogok Dékánhelyettes 

asszonnyal, eddig erre távolléte miatt nem volt lehetőségem. 

 

Október 25. ELTE TTK Kari tanács 



 

 Első sorban személyi kérdések kerültek napirendre, a hallgatóságot kevésbé érintő 

témák voltak napirenden. Akit mélyebben érdekel az ülés tartalma, az a kari honlapon 

elérheti a jegyzőkönyvet. 

 

November 2. EHÖK Tanulmányi bizottság és November 9-i OHÜB 

 Horváth Luca elnök kisasszony képviselte a TTK-t, mivel én nászúton voltam. Az 

ülésen ugyan nem, de a koncepciót tárgyaló ÖHÜB-ön részt vettem. Az intézeti tanácsok és a 

Kari Tanács is a koncepciót fogja véleményezni, nem a kodifikációra küldendő változatot. 

Várhatóan 2018 őszi félévben fog érvénybe lépni a módosítási csomag. 

 

További tervek a félévben/tanévben 

 Továbbra is aktívan részt veszek a tanárképzéssel kapcsolatos ügyek intézésében, a 

tantervmódosításokkal kapcsolatos hallgatói felméréseken. Kornival tervezünk fórumot 

hirdetni, melyre olyan oktatókat is meghívnánk, akik érdekeltek az OTAK-ban.  

 Most, hogy Dékánhelyettes asszony visszatért, egyeztetéseket fogunk folytatni mind a 

tanárképzésről, mind az előfeltételrendszerről s kisebb témaként a tematikáról. Vele és 

Lucával közösen a HKR-módosítást is figyelemmel kísérjük, a fejleményekről tájékoztatni 

fogom a hallgatókat.  

 Tervezem még a Tétékás Nyúzban további tanulmányi témájú cikkek, összefoglalók 

írását. 

 

 Ui.: Matyó hangulatban voltam 
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Küldöttgyűlési beszámoló 
 

2017.10.03. - 2017.11.14. 
 

 
Időrendi bontás: 
 

✓ 2017.10.03. Küldöttgyűlési ülés 
✓ 2017.10.09. Tisztségviselői ülés 
✓ 2017.10.16. Választmányi ülés & Tisztségviselői ülés 
✓ 2017.10.26. Tisztségviselői ülés 

 
 
A legutóbbi rendes Küldöttgyűlési ülés óta eltelt rövid időszak nem tartogatott nagy 
horderejű eseményeket a Bizottság életében.  
 
A hátráltató körülmények (beléptető kártya hiány pl.) ellenére igyekszem naprakészen 
tartani a dokumentumokat, ám az átadás-átvételek intézése akadozott némileg az 
elmúlt időszakban. 
 
A korábbi beszámolómban említettem az utánpótlás és/vagy tagok toborzását. A 
folyamat halad, több személlyel is leültem már beszélgetni a témában, folyik a 
felkészítésük. 
 
A nyáron megkezdett Alapszabály módosítás a finishbe érkezett, a következő lépés 
az ügyrendek aktualizálása, új Alapszabályhoz való testreszabása lesz. 
 
Én magam a fogadóóráimat megtartottam, a többi tisztségviselő fogadóóráinak 
ellenőrzése viszont döcögősen halad, bízom benne, hogy hamarosan bővül az EB, így 
hatékonyabban tudjuk majd ellátni ezt a feladatunkat is. 
 
Többeknek is feltűnhetett, hogy a kommunikációm bőven hagyott kívánnivalót maga 
után, emiatt mindenkitől elnézést kérek. Változtatni fogok ezen a jövőben. 
 
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Amennyiben kérdésed van, keress meg 
személyesen, vagy az alább megadott elérhetőségemen! 
 
 
Budapest, 2017.11.11.      Papp Tamás (70/367-7635) 
 

mailto:eb@ttkhok.elte.hu


 

ELTE TTK HÖK 

 

Ellenőrző Bizottság 

 
eb@ttkhok.elte.hu 

 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:eb@ttkhok.elte.hu


 ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlési beszámoló 

Földrajz- és Földtudományi szakterületi koordinátor beszámolója  

Laza Dániel 

2017.10.03. – 2017.11.14. 

 

 

 

 

Időrendi bontás: 

2017.10.05. SzaCs ülés 

2017.10.09. Tisztségviselői ülés 

2017.10.13. Geo-Bio Gólyaavató 

2017.10.16. Választmányi/Tisztségviselői ülés 

2017.10.17. FFI IT ülés 

2017.10.25. SzaCs ülés  

2017.10.26. Tisztségviselői ülés 

2017.10.27. TTK-s Halloween 

2017.11.09. Szakterületi bevonó 

2017.11.10. Földes Retro buli 

2017.11.14. FFI IT ülés - elmarad 

 

 

FFI IT ülés: 

Az Intézeti Tanács ülésén személyi kérdésekről volt csak szó. A november 14-re tervezett ülés ügyhiány 

miatt elmarad. 

 

Korrepetálás: 

A GekKo koordinátora továbbra is Berényi Alexandra, sajnos még nem sikerült megtalálnunk az 

utódokat. Kérésemre kedves informatikusunk, Áron, létrehozott a TTK HÖK honlapján egy űrlapot 

(http://ttkhok.elte.hu/gekko-korrepetalas-jelentkezes-2017-18-1), amit kitöltve lehet kérni 

korrepetálást. Eddig 4 kitöltés érkezett.  

 

 

 

http://ttkhok.elte.hu/gekko-korrepetalas-jelentkezes-2017-18-1


Programok: 

Geo-Bio Gólyavató: Október 13-án pénteken került megrendezésre a szokásos gólyaavató az EbiHal és 

a Földrajzos Klub jóvoltából. Minden „rákós szakról” jöttek gólyák, akik nagyon jól érezték magukat. 

Este 11-kor elszavalták esküjüket és már nemhivatalosan is rendes egyetemi polgárokká lettek. 

TTK-s Halloween: A rendezvény szervezésében, mint főszervező vettem részt. Igazából kész csoda volt, 

hogy 3 hét alatt sikerült megrendezni és elintézni mindent. A visszajelzések alapján mindenki nagyon 

jól érezte magát, 350 fő után már a karszalagok is elfogytak, így nem tudtunk beengedni több embert. 

Jó eséllyel jövőre is meg lehet rendezni ezt a bulit. A pénzügyi hátteret az Alapítványnak köszönhetjük, 

sikerült nyereségesre kihozni a belépőkkel a rendezvényt. Szeretném itt is megköszönni mindazoknak, 

akik segítettek, mind a szervezésben mind a lebonyolításban, illetve főszervező társamnak, Vígh 

Patríciának az elengedhetetlen segítségét! 

Bevonó: Nagyjából 27 elsőéves hallgató jött el a bevonóra. Szekciókban bemutattuk nekik a szakterület 

felépítését, emellett a Földrajzos Klubról, az EGEAról, a mentorrendszer és a TTK HÖK működéséről 

kaptak még információkat. Utána egy kis kvízzel teszteltük a figyelmüket és tudásukat, volt 

mentortarkó és zenefelismerés is. Véleményem szerint elég jól sikerült, a következő feladat a tenni 

akaró hallgatók integrálása lesz a szakterületbe.  

Földes Retrobuli: November 10-én megtartottuk, az immár hagyománnyá váló retró bulinkat. Sajnos 

a helyszínnel történő egyeztetések hiába valóak voltak, ugyanis mindent magunknak kellett 

megoldanunk, de fél órás csúszással elkezdtük a Pubquizt. 74 ember 20 csapatban versengett 

egymással az értékes nyereményekért. Utána már bármiféle gond nélkül folyt a buli, tudomásom 

szerint és a hallottak alapján mindenki nagyon jól érezte magát. Az is lehetséges, hogy nem (csak) egy 

év múlva lesz megrendezve a következő Retrobuli… 

Szakterület: 

Az október 25-i ülésen tiszta vizet öntöttünk a pohárba. Megbeszéltük, hogy kik és mit tartanak 

problémásnak a szakterületen. Leginkább a kommunikáción kell változtatnom, más megoldandó 

probléma nem igazán merült fel. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

Ha bármi kérdésed, illetve észrevételed lenne, nyugodtan keress fel akár személyesen akár 

online felületen keresztül!  

Budapest, 2017. 11. 10.  

 

 

 

 

Laza Dániel 

Földrajz- és Földtudományi Szakterületi 

Koordinátor 

Mobil: 30/2438445 

Email: foldtudszk@ttkhok.elte.hu 
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Küldöttgyűlési beszámoló 

2017.10.03.-2017.11.14. 

Időrendi bontás az elmúlt egy hónapról: 

● 2017.10.03. Rendes Küldöttgyűlés 

● 2017.10.09. Tisztségviselői ülés 

● 2017.10.12. EHÖK SZÖB 

● 2017.10.13. KÖB ülés 

● 2017.10.18. EHSZÖB ülés 

● 2017.10.26. Tisztségviselői ülés 

Írásos beszámoló az elmúlt egy hónapról: 

Az elmúlt Küldöttgyűlés óta eltelt egy hónap főleg a korrekciók, illetve a rutinmunkák időszaka 

volt. Néhány kategóriára szedve szeretnék röviden beszámolni ezekről.  

Szoctám utózöngék: 

A korrekciós időszak a legutóbbi Küldöttgyűlés napján kezdődött és bő egy hétig tartott. 

Nagyjából 20 korrekciós igény érkezett be, ezekből 13 volt jogos, amely felkerülhetett a 

korrekciós listára. A maradék önhiba volt, amelyen sajnos korrekcióval már nem lehetett 

segíteni. A beérkezett jogos korrekciós nagy része nem bírálói hiba volt. Számokban mérve 4 

volt tisztán bírálói hiba, 1 részben bírálói, 9 pedig a Neptun és egyéb rendszerhibák miatt 

alakult így. Összességében tehát alaposan dolgoztak a bírálók, mert bár a korrekciós időszak 

előtt is jeleztek hibákat és javítottuk őket, de ez a szám szerintem elfogadható hibaarány. Nem 

kívánom hosszasan kifejteni, hogy milyen korrekcióra szoruló hibák voltak, de ha valaki 

igényli, akkor írjon vagy kérjen meg az ülésen, hogy részletezzem.  

A fellebbezések tekintetében összesen 6 fellebbezés érkezett be – ebből négyet már tárgyalt a 

HJB, kettőt még fog. Eddig egyiket se találták jogosnak, minden esetben az EHSZÖB 

döntésének adott igazat a HJB. Úgy gondolom, hogy ez is a bírálók alaposságát bizonyítja.  

Egyéb korrekciók: 

A Küldöttgyűlésen említettem, hogy a rendszeres ISZTK ösztöndíjak esetében is zajlik 

korrekció, főleg a rendszeres szakmai ösztöndíjak átvizsgálására való tekintettel. Ezeket mind 

ismételten elbíráltam, majd tárgyaltuk őket és jelenleg mindegyik hallgató pontosan 

ugyanakkora támogatásban részesül, mindenféle félreértéstől mentesen. A jövőben fontos, 

hogy definiáljuk az egy óra fogalmát, elkerülve a hasonló félreértéseket.  
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Rendszer sport ösztöndíjnál egy elkeveredett dokumentum miatt történt korrekció, illetve 

rendszeres tudományos ösztöndíj esetén volt egy félreértett dokumentum, emiatt jár még pont 

a hallgatónak. Összesen tehát 77 pályázatból 2 esetben volt szükség korrekcióra. Köszönöm 

mindkét bírálónak – mind Székely Gellértnek, mind Zsilák Borbálának -, hogy a korrekció alatt 

végig segítségemre voltak, sőt, Bori maga levelezett a kérdések miatt a pályázókkal és 

tisztázták a kérdéseket, ezzel hatalmas terhet vett le a vállamról.  

Fellebbezés idén ISZTK ösztöndíj kapcsán még nem érkezett.  

Októberi munkálatok: 

Codogno Bori októberben is elvégezte az egyszeri ösztöndíjak bírálását. Az októberi KÖB 

során ezekről döntött a korrekciók mellett a Bizottság, illetve kiírásra került az Egyszeri 

tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel támogatása pályázat.  Ez a pályázat 

hosszabb és részletesebb, mint korábban volt és jobban köti mind azt, hogy ki pályázhat, illetve 

mire pályázhat, stb. Nem hibátlan, sőt, de a jelenlegi körülmények között a KÖB tagjai ebben 

tudtak kiegyezni, így tudnak támogatást nyújtani a hallgatóknak. Remélhetőleg a következő 

félévben anyagilag kevésbé lesz megkötve a Bizottság és nagyobb szabadságot hagyhat a 

pályázóknak is, mint az sajnos most megengedhető. Emellett a pályázat hibáiról leginkább a 

pályázási időszak után tudunk beszélni, így ez a következő beszámoló témája lehet.  

Az utalási listákat a KÖB ülést követő hétvégén elkészítettem és az új kiírást is nyilvánossá 

tettem. Az utalási listák esetében, lévén, hogy sok korrekció volt, kisebb nehézség és plusz 

javítás lépett fel (idén a korábbiaktól már eltérően kell készíteni a listákat, mint azt előző 

hónapban említettem), de a HPO-val való kommunikálásnak köszönhetően minden időben 

elkészült. Ebben a hónapban is a határidő előtt 2 nappal küldte el a már aláírt listákat a kar , 

illetve az aláíróknak is sok időt tudtam biztosítani átnézni – ezt remélem a jövőben is tartani 

tudjuk, egyelőre nem csúszott hiba a gépezetbe.  

A Neptunos kiértesítés rendben volt, viszont a határozatok kiküldésében volt egy kisebb 

fennakadás (technikai és egészségügyi problémák miatt), így ezek kicsit később történtek meg, 

de minden hallgató megkapta emailben a KÖB teljes határozatát.  

Az új kiírás pályázási felülete elkészült, az ülés időpontjában már elstartolt a pályázás, erről 

majd szóban tudok többet mondani.  

Delegáltságok és egyéb ülések 

Mindhárom delegáltságomnak eleget tettem, a KÖB ülést már ki is fejtettem feljebb. Az 

EHSZÖB ülésen a rendszeres szoctám korrekciók mellett a szokásos anyagokkal (rendkívüli  
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szoctám, közéleti ösztöndíj) foglalkoztunk, illetve az Erasmus kiegészítő támogatásról és a 

művészeti ösztöndíj pályázatokról döntöttük. A rendkívülihez a kari anyagokat elküldtem 

időben, az előbírálást én végeztem, majd az EHSZÖB után kiértesítettem a hallgatókat. A 

művészeti ösztöndíj kapcsán sok észrevétel volt. Ugyebár ez volt az első eset, hogy kiírásra 

került, még sokat kell forrnia, de a Bizottság bizakodó. Volt EHSZÖB levélszavazás is 

októberben, a párhuzamos képzés kompenzációja pályázat kiírásáról – természetesen 

szavaztam. Az EHÖK SZÖB – az EHSZÖB anyagainak előkészítése mellett – tárgyalta a 

szociális pályázati kiírások hibáit és magának a pályázási időszakban is a hibáit, ezekre a 

későbbiekben még ki fogunk térni és igyekszünk megkönnyíteni a hallgatóknak a pályázást, 

valamint egyértelművé tenni esetleges félreérhető tételeket.  

Minden más 

A Küldöttgyűlés óta 3 tisztségviselői ülés volt, kettőn tudtam ott lenni.  

A fogadóóráimat megtartottam egy kivétellel, ez betegség miatt maradt el, jeleztem a honlapon, 

illetve egy fogadóórám másik időpontban pótoltam, mely szintén jelezve volt.  

A levelezés kicsit nyugodtabb időszakát éli, a szeptemberi és október eleji dömpinghez képest, 

emellett továbbra is igyekszem tartani a 24 órás válaszadási határidőt, amit kitűztem.  

Az ígért összefoglaló, melyben a hallgatók jobban átláthatják az ISZTK keretbeli költéseket, 

félkész, az elmúlt 3 hónap adatait felvittem. Valószínűleg az ülés időpontjáig már ezt is 

ellenőriztettem és ki fog kerülni.  

A KÖB jegyzőkönyvek pótlása részemről befejeződött az őszi szünetben (májustól az októberi 

ülésig terjedő időszakról) – el lettek küldve iktatásra a jegyzőkönyvek és amint rájuk kerül az 

iktatószám, már kerülnek is fel a honlapra. Bizakodó vagyok, hogy innentől az ülés utáni héten 

legkésőbb felkerülhetnek és nem lesz több ilyen feltorlódás. 

A beszámoló beküldése után még a hétvégén meg fogom kérni a szacskókat, hogy a jövőhéten 

kezdődő pályázásra hívják fel a szakterületük figyelmét (vagyis küldjék ki az aktuális 

levelezőlistákra a kiírást), mivel október óta sokan elfelejthették. Ezt nekik megelőlegezve is 

köszönöm, illetve köszönöm Kovács Fanni folyamatos segítségét a hallgatók informálásában.  

A kommunikációt javítva eddig 2 cikket írtam a Nyúzba, illetve a fent említett pályázásra is 

igyekeztünk felhívni Líviával a figyelmet. A cikkeket a jövőben is tervezem folytatni, mert ha 

csak egyetlen hallgató közelebbinek és érthetőbbnek érzi ettől a rendszert, akkor megéri. 

Köszönöm Lívia segítségét ebben – és úgy egyébként mindenben! Bálinttal is beszéltem erről  
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a „cikksorozatról” röviden, megválasztása esetén valószínűleg vele is könnyedén együtt tudunk 

működi, folytatva a mindezt.  

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, esetleges kérdéseidet, észrevételeidet szívesen 

fogadom személyesen, vagy bármely elérhetőségemen.  

 

Budapest, 2017.11.11. 

Dohány-Juhos Nikolett 

Ösztöndíjakért felelős referens 

osztondij@ttkhok.elte.hu 

 

 

 

 



Beszámoló  

Imre Dóra - Jogsérelmi referens  

2017. Október 4. – 2017. November 14.  

  

2. Fejezet    

Az október nem sok izgalommal szolgált a kis történetemben sajnálatos módon, 

fejleményekben nem bővelkedett. Ez nem is annyira meglepő, hiszen október a szüreté és 

nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy órát állítottunk, ami valljuk be, nem 

annyira érdekes dolog. 

A szokásos néhány (!) apróbb jogsérelmi kérdésen felül a még szokásosabb és 

már-már „törzsvendégnek” számító panaszosommal folytattam sűrűbb levélváltást a még 

tavalyi Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj leadásának jogszerűségével kapcsolatban, de úgy 

fest, hogy elkerülhetetlen egy személyes konzultáció a problémát illetően. 

Szakterületi koordinátor közvetítésével beérkezett hozzám egy panasz zaklatással 

kapcsolatban, mire az érintett fél javaslatomra Pozsár-Szentmiklósy Zoltánhoz fordult, aki 

az Egyetemi Ombudsman tisztség kialakítását kezdeményezte. E-mailen keresztül 

megkerestem, hogy tudna-e valami kézzelfogható információval szolgálni, amit a Tisztelt 

Küldöttgyűlés elé lehetne tárni, de sajnos a következő választ kaptam: 

„Kedves Dóra, 

köszönöm a jelzést és azt különösen, hogy a TTK HÖK keretében kiemelt figyelmet 

szentelnek ezeknek a kérdéseknek. Az ombudsman-szabályzat tervezetét jelenleg 

még tárgyalja az egyetemvezetés, de ahogy közzétehető a szélesebb nyilvánosság 

(különösen a hallgatók) számára, rögtön küldöm. Természetesen az ombudsmani 

struktúra felállításáig is érdemes szorosan együttműködnünk, beleértve az 

Életvezetési Tanácsadó hálózat keretében dolgozó pszichológusokat is. 

Jelzését megköszönve, üdvözlettel, 

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán” 



Ilyen téren tehát várhatóak fejlemények a közeljövőben. 

Kilátásba helyeződött a HKR módosítása is, amin, mint ahogyan az utólag kiderült a 

Tanulmányi Hivatal már a nyár eleje óta dolgozik. Egyeztettem Török Gabriellával az ügyben, de 

itt sem történt még semmi közlésre érdemes egyelőre. HKR módosítás biztosan lesz, egyelőre 

nem a kari különösben. A novemberi KT-ra tervezik megküldeni. Jelenleg egyeztetések folynak, 

de egyeztetendő anyag még nincs. 

A Tanulmányi-és Oktatási Bizottság nem ülésezett az elmúlt hónapban.  

A fentiek tükrében reménykedhetünk benne, hogy kis hazánk borvidékein gyümölcsözőbb 

volt a helyzet, mint itt. Szent András havában a fentiekben említett területeken várhatóak 

fejlemények.  

Folytatás következik… 

 

Imre Dóra  

Jogsérelmi referens 

jogserelmi@ttkhok.elte.hu  
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Zsilák Borbála 

Tudományos referens 

Küldöttgyűlési beszámoló 

2017.11.14-i Rendes Küldöttgyűlési Ülésre 

 

2017. október 3. – 2017. november 14. időszakról 

 

Az elmúlt másfél hónapban az ígérteknek megfelelően folytattam a jövőbeni tudományos 

referens felkészítését. Reményeim szerint sikerrel veszi majd az akadályokat, és a 

Küldöttgyűlés is hasonlóan jó véleménnyel lesz arról a másodéves biológus hallgató 

szakkollégistáról, aki véleményem szerint a legmegfelelőbb választás lesz a 2018-as 

szemeszterre. Ebben a másfél hónapban is már sikeresen tudtam bevonni a feladatokba, így 

véleményem szerint minden feladatra kellőképpen készen fog állni. 

Az eddigieknek megfelelően folytattam az idén már megkezdett munkákat, ezek közé 

tartozik a TTK-s Tudományos Programok facebook oldal frissen tartása, melynek hétről-

hétre bővül a követőinek száma, és reményeim szerint ez a jövőben is így fog folytatódni, így 

még több emberhez juthatnak el a TTK-s programok.  

Mindezek mellett véglegesen is lezárult a Rendszeres tudományos ösztöndíj elbírálása. 

A közelítőleg 55 leadott pályázatból, körülbelül a hallgatók fele érdemelte ki a plusz juttatást, 

és utólagosan összesen egy darab módosításra került csak sor, így az eddigi évekhez képest 

elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag hibamentesen sikerült végigvinni az elbírálási folyamatokat.  

Ahogy az előző beszámolómban már említettem, az idei évben nem került meghirdetésre 

hiánypótlási időszak, mely sajnos több szempontból is megnehezítette a munkánkat, így az 

egyéb felmerülő problémákkal együtt egy általam összeírt lista alapján szeretnénk a 

pontrendszert további módosításokkal, a kiírást pedig további pontosításokkal kibővíteni, 

hogy a jövőben még kevesebb probléma merülhessen fel a bírálási időszak során.  

A Tudományos Csoporttal az eddigi tevékenységeket folytatva novemberre is tervezzük az 

Irányzatok című előadássorozat folytatását. A következő előadás november 22-én kerül 

megrendezésre 18:00-kor, ahol Holló-Szabó Ferenc: A matematika, mint 

természettudomány (alcím: Matematikai érdekességek a természetben) előadását 

hallgathatjuk meg, az előadás reklámozásában előre is nagyon szépen köszönöm a szakterületi 

koordinátorok segítségét. 

 

Köszönöm, hogy végigolvastad a beszámolómat, bármilyen felmerülő kérdésre szívesen 

válaszolok.  

 

 

Budapest, 2017.11.09. 

Zsilák Borbála Anna 



Küldöttgyűlési beszámoló 
Tóth Marcell Dávid – Matematika Szakterületi Koordinátor 

Az elmúlt időszak pontokban: 

- Okt. 16. (Hétfő) – Szakdolgozati témabejelentés 

- Okt. 16. (Hétfő) – Választmányi ülés 

- Okt. 19. (Csütörtök) – Intézeti Tanács ülés 

- Okt. 26. (Csütörtök) – MatSzaCs ülés 

- Okt. 27. (Péntek) – MatMúz raktárak kipakolása 

- Okt. 29. (Vasárnap) – HÖK raktárak rendbetétele 

- Nov. 10. (Péntek) – Bárczi-Matek Gólyaavató 

Folyamatban még: 

- Iskolalátogatások 

- Öregdiák szemináriumok 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Pár pont kifejtve: 

Az elmúlt időszakban a szakterületi élet csendes volt, a szeptemberi 

pörgést-bulizást a tanulás és ZH-kra készülés hangulata vette át. Az intézet 
idén kívánta feléleszteni az Öregdiák szemináriumokat, melyek során végzett 

matematikus hallgatók jönnek vissza különböző munkahelyekről, és egy 

előadás keretében bemutatják, hogyan alkalmazzák az itt szerzett tudást. Egy 
lelkes oktatóval, Bérczi-Kovács Erikával hirdetjük közösen havonta az 

eseményt. 

Az októberi IT ülés végén keresett meg Zempléni András, hogy szerezzek 

hallgatókat, akik majd iskolalátogatások keretében hirdethetik a szakot. A 
kérését továbbítottam, számomra meglepően sokan jeleztek vissza a hallgatók 

közül, hogy szívesen vennének részt a programban. 

MatSzaCs ülésünkön ismét a gólyatáborokról volt szó, a szakterület 
állásfoglalása az, hogy szeretnék folytatni a megkezdett Természtgyógyász 

brand-et, amennyiben a többiek is vevők az ötletre. Különválás esetén 

visszatérnénk a GyógyMatekhoz. 
A fentebb említett raktárak kipakolásánál, rendezésénél segédkezdtem, 

az utóbbira több matekos hallgató szívesen jelentkezett segíteni. Köszönöm 

Bálintnak a szervezését. 
Csernák Tamás mentor segítségét is szeretném megköszönni, akinek a 

vezetésével a Teadélutánra új kártyákat készített a gyilkosos játékra, illetőleg 

a MatMúz felújítása miatt a további alkalmak a Déli Tömbben lesznek 

megtartva. 
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolóm! 

Tatu 

2017. 11. 11. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PreKgy 
október 3 

Az  előző  küldöttgyűlés  előtt  összeült  a  szakterületi  képviselet,  hogy  átolvassuk  a 

beérkezett  beszámolókat  és  pályázatokat,  valamint  megtárgyaljuk  azokat.  A  kupaktanács 

popcornnal  és  jó  hangulattal  társult.  Végre  felkészültebbnek  és  aktívabbnak  éreztem  a 

képviselőket, ezért szeretnék szokást teremteni belőle. 

Gólyaavató 
október 13 

Bár  péntek  13‐án  semmi  jóra  nem  számíthattunk  volna,  mégsem  lett  semmi 

szerencsétlenség  az  avatón.  Sokan  eljöttek,  én  csapatvezetőként  vettem  részt.  Ezúton  is 

köszönöm Lőrincnek az avatási ceremóniába fektetett munkáját! Az állomásoknak pedig, hogy 

emelték az este fényét. 

IT 
október 18 

Szó volt a  jövőre  induló Biotechnológia MSc‐ről és az hozzá  tartozó új épületszárny 

kivitelezéséről.  A  biológia  tanárképzés  megújítására  Standovár  Tibort  választottuk  meg, 

jeleztem Korninak, hogy vegye fel vele a kapcsolatot. Az Intézetigazgatónk angol PhD és MSc 

oktatást szeretne bevezetni. 

SzaCs 
október 19 

Az ülést kávéval, kakaóval, teával, keksszel és a BReKi koordinátori pályázattal kezdtük, 

amelyre  Kerestély  Koppány  jelentkezett.  Bemutatkozott,  kifaggattuk,  majd  egyhangúan 

(papírcetlis szavazás útján) megválasztottuk. Koppány megkapta a honlaphoz a jogosultságot, 

reméljük beindul a business. 

Az  oktatói  mentorrendszer  hosszabb  beszélgetést  eredményezett.  Mivel  ez  sok 

szakterületen nincs, ha érdekelnek a tapasztalatok keress  meg. 

Érdeklődési körös klub egyelőre csak egy van a szakterületen. Jezsó Bálint elmondta a 

tapasztalatait, volt aki kedvet kapott egy újabb klub beindítására jövőre. 

ÖsszTéTéKás Halloween 
október 27 

Az eseményt sok mindenkivel karöltve szerveztük meg. A  jelmez verseny nagyon  jól 

sült el, szinte mindenki beöltözött. Már érkezett is igény egy februári farsangolásra.  

 
 

  Kedden  hattól  zh‐t  írok,  így  nem  leszek  ott  a  beszámolóm  tárgyalásakor,  ha  bármi 

kérdésed van, kérlek előre tedd fel személyesen vagy elektronikusan! 

Köszönöm, hogy elolvastad! 

Farkas Sophie Zoe 

Biológia Szakterületi Koordinátor 

Lőportárdűlő, 2017. 11. 11. 



2017.05.12. – 2017.11.11.
Végül ez a pillanat is eljött - az utolsó beszámolóm nektek.

FŐSZERKESZTŐI  ZÁRÓBESZÁMOLÓ

Gólyatáborok

Lent voltam az összes nyári gólyák számá-
ra rendezett táborban (Természetgyógyász 
gólyatábor, Bódvarákó, Tanári napok), 
amikről fel is kerültek azóta a videók.

ELTE Press

Sajnos volt egy kis kavarodás nyáron az 
ELTE-s sajtóval kapcsolatban. Nem is volt 
szekciónk a vezetőképzőn, mivel az akkori 
főszerkesztő elutazott, a következőnek meg 
nem szavazott bizalmat a küldöttgyűlés. 
Végül az EHÖK elnök megbízta Neszvecs-
kó Annát, hogy legyen ő a főszerkesztő. 
Szeptember 19-én megvolt az első ELTE 
Presses meeting, ahol beszélgettünk egy 
sort a nyomdáról, majd kidolgoztunk egy 
rendszert arra, hogy mindig legyen fotós 
és/vagy videós egy eseményen. Anna tervei 
szerint minden hónap elején tartanánk egy 
találkozót, ahol megbeszélnénk az élet nagy 
dolgait (ELTE Press Akadémia, presscard, 
csapatépítés).
Azóta még nem történt túl sok dolog ezen a 
fronton, kitöltöttem az első időpont egyezte-
tős táblázatot, de nem sikerült dűlőre jutni, 
hogy mikor is legyenek a rendszeres üléseink. 
Ezen a héten Anna megint kirakott egy ilyet, 
de azt már nem töltöttem ki – hiszen majd az 
új főszerkesztőnek kell ezekre eljárnia.

Utánpótlás

A Nyúznál lezajlott a toborzás, ami idén 
szuperül ment, minden posztra volt jelent-

kező. Megérdeklődtem, hogy ki honnan 
hallott a Nyúzról, és ami igazán szívet me-
lengető volt, hogy volt értelme lemenni a 
gólyatáborokba, mivel jöttek olyanok, akik 
onnan hallottak rólunk! Így már normális 
létszámúra gyarapodott/gyarapodik a szer-
kesztőségünk.

Nyúzos meeting

Október 19-én tartottunk egy kis találko-
zót, ahol összeismerkedtünk az új tagokkal, 
megkérdeztem mindenkit, hogy akarnak-e 
esetleg a főszerkesztői tisztségre pályázni, 
illetve milyen elképzeléseik vannak az új-
sággal kapcsolatban. A képzés menetét is 
átbeszéltük.

Tervek

Vasárnap (11.12.) tartom a „kiképzést”, 
ekkor egy szerkesztést szimulálunk, ahol 
a főszerkesztői tisztségre jelentkező a 
képzése részeként végigkövetheti az új-
ság készítésének folyamatát, az olvasó-
szerkesztők és a tördelőszerkesztők pedig 
megismerkedhetnek a programokkal, és 
a gördülékeny közös munka kezdetét is 
veheti.
A mostani lapszámot kicsit elcsúsztatom 
(mint anno ahogy azt az az én megválasz-
tásomnál Ákos is megtette). Így nem lesz 
olyan faramuci helyzet, hogy új főszer-
kesztő tisztségbe kerül, és másnap az én 
nevemmel és arcommal ellátott újság kerül 
ki az egyetemen.
Ezenkívül kedden kipakolom a cuccaim a 

HÖOK 
Jövőkép fórum

május 17.

Mentortábor június 22-24.
Természetgyógyász 
gólyatábor

augusztus 16-17.

Bódvarákó augusztus 23-25.
Gólyaszám 
szerkesztés

augusztus-szep -
tember

Tanári napok szeptember 7.
Gólyaszám 
megjelenés

szeptember 11.

Überfúzió szeptember 15.
55. félévfolyam 1. 
szám szerkesztése

szeptember 15-17

55. félévfolyam 1. 
szám megjelenése

szeptember 20.

5vös5 szeptember 20.
Gólyahajó szeptember 22.
55. félévfolyam 2. 
szám szerkesztése

szeptember 29-ok-
tóber1.

55. félévfolyam 2. 
szám megjelenése

október 4.

55. félévfolyam 3. 
szám szerkesztése

október 13-15.

55. félévfolyam 3. 
szám megjelenése

október 18.

Nyúzos meeting október 19.
Halloween október 27.
55. félévfolyam 4. 
szám szerkesztése

november 3-6.

55. félévfolyam 4. 
szám megjelenése

november 10.

IDŐRENDI BONTÁS

haliból, hogy ez már ne a következő főszer-
kesztőt terhelje.

Szentimentalizmus

Köszönöm a képviselőknek a bizalmat, a 
tisztségviselőknek a jó csapatot. Nagyon 
élveztem a közös munkát, illetve rengeteget 
tanultam. Hiányozni fogtok :3

II. Liftbeszéd Fesztivál
KAMÉLEONOK

INGYENES

Vérünkben a fiatalság

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI  KAR HETIL APJA

NYUZ.ELTE.HU

Még a szemük sem áll jól
15. oldal

12. oldal

14. oldal

L I I .  F É L É V F O LYA M  5 .  S Z Á M2 0 1 6 .  M Á R C I U S  1 6 .

Lively City or Lovely City?

MEGMÉRTÉK,  AMIT 

MÉG SENKI

INGYENES

Ki fogja naggyá tenni Amerikát?

A TTK HÖK HETIL APJA

NYUZ.ELTE.HU

Atacama-expedíció II. rész
9. oldal

8. oldal

12 –13. oldal

L I I .  F É L É V F O LYA M  7 .  S Z Á M2 0 1 6 .  Á P R I L I S  6 .

Vitézy – Budapest közlekedése

KERÉKPÁRRAL AZ EL CAMINON

INGYENES

Az ételek cirkusza

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI  KAR HETIL APJA

NYUZ.ELTE.HU

A Vitéz Kürtős Team spanyolországi  kalandjai 

12 – 13. oldal

9. oldal

8. oldal

L I I .  F É L É V F O LYA M  9 .  S Z Á M2 0 1 6 .  Á P R I L I S  2 0 .

EMBO kurzus
KORALLCSODA

INGYENES

Interjú Hoksza Zsolttal

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI  KAR HETIL APJA

NYUZ.ELTE.HU

Korallzátony az Amazonas torkolatánál
13. oldal

14. oldal

6. oldal

L I I .  F É L É V F O LYA M  1 3 .  S Z Á M2 0 1 6 .  M Á J U S  1 9 .

szakterületi bemutatkozások
HASZNOS INFORMÁCIÓK

INGYENES

kisokos

NYUZ.ELTE.HU

4–17. oldal

18–31. oldal

32–47. oldal

2 0 1 6 .  AU G U S Z T U S

A TTK HÖK GÓLYASZÁMA

L I I I .  F É L É V F O LYA M  G Ó LYA S Z Á M

INGYENES

A TTK HÖK HETIL APJA

NYUZ.ELTE.HU

L I I I .  F É L É V F O LYA M  1 .  S Z Á M2 0 1 6 .  S Z E P T E M B E R  1 4 .

Interjú a gólyatáborokról

AZ AGYKÉREG  

SZERKEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

Az autizmus

12. oldal

8. oldal

14. oldal
Precíziós onkológia

A KOOPERÁCIÓ 

 TERMÉSZETE

INGYENES

Jót, s jól az M5 segítségével

A TTK HÖK HETIL APJA

NYUZ.ELTE.HU

Mérő László előadása a Corvinuson
8. oldal

13. oldal

6. oldal

L I I I .  F É L É V F O LYA M  3 .  S Z Á M2 0 1 6 .  S Z E P T E M B E R  2 8 .

Critical thinking
PÁLYÁRA ÁLLVA

INGYENES

A tehetség is deviancia

A TTK HÖK HETIL APJA

NYUZ.ELTE.HU

Célegyenesben az ExoMars1
13. oldal

12. oldal

8. oldal

L I I I .  F É L É V F O LYA M  4 .  S Z Á M2 0 1 6 .  O K TÓ B E R  5 .

Két Kékes a fejük felett
CSODASZER?

INGYENES

Ismerd meg az ELTE Vitaklubot!

A TTK HÖK HETIL APJA

NYUZ.ELTE.HU

3D noymtatással az orvvadászat ellen
13. oldal

15. oldal

8–9. oldal

L I I I .  F É L É V F O LYA M  7 .  S Z Á M2 0 1 6 .  O K TÓ B E R  2 6 .

Kölcsönkérjük a természet tervrajzát I.TUDOMÁNY ÉS HATALOM

INGYENES

Budapest Science Meetup

A TTK HÖK HETIL APJA

NYUZ.ELTE.HU

Amikor a politka belefűződik a science fiction-be
6–7. oldal

8–9. oldal

14–15. oldal

L I I I .  F É L É V F O LYA M  9 .  S Z Á M2 0 1 6 .  N O V E M B E R  1 6 .

Kölcsönkérjük a természet tervrajzát II.VULKÁN, JÉG, VÍZESÉS

INGYENES

Őssejtek a kardiális kutatásban és terápiában

A TTK HÖK HETIL APJA

NYUZ.ELTE.HU

Izlandon jártam
16. oldal

8–9. oldal

12–13. oldal

L I I I .  F É L É V F O LYA M  1 1 .  S Z Á M2 0 1 6 .  N O V E M B E R  3 0 .

Könyvtárosok a háttérben
OKTATÁS ÉS IPAR

INGYENES

Az öregedés

A TTK HÖK HETIL APJA

NYUZ.ELTE.HU

Biotechnológia az ELTE Lágymányosi Campusán
8–9. oldal

6–7. oldal

14–15. oldal

L I V.  F É L É V F O LYA M  1 .  S Z Á M2 0 1 7 .  F E B R UÁ R  2 2 .

Kétarcú rendszerÉRDEKKÉPVISELETI KÖRKÉP

INGYENES

MArie Curie

A TTK HÖK HETIL APJA

NYUZ.ELTE.HU

Interjú Hoksza Zsolttal, az ELTE TTK HÖK elnökével
4–5. oldal

12. oldal

14–15. oldal

L I V.  F É L É V F O LYA M  1 .  S Z Á M2 0 1 7 .  F E B R UÁ R  2 2 .

Egyetemi kétpercesek

JÁTÉKOS VISELKEDÉS  

AZ ÁLLATOKNÁL

INGYENES

Mit kíván a rohanó világ?

A TTK HÖK HETIL APJA

NYUZ.ELTE.HU

Tudósítás az Agykutatás hetéről
14. oldal

12–13. oldal

8. oldal

L I V.  F É L É V F O LYA M  3 .  S Z Á M2 0 1 7 .  M Á R C I U S  2 2 .

Biomimetika
ELNÖKVÁLASZTÁS

INGYENES

Érdekességek a  

légiközlekedés világából

A TTK HÖK HETIL APJA

NYUZ.ELTE.HU

A jelöltek programja
4. oldal

14–15. oldal

12. oldal

L I V.  F É L É V F O LYA M  4 .  S Z Á M2 0 1 7 .  Á P R I L I S  5 .

Biztos (H)AlapA SPENÓT JÓ (A) SZÍVNEK

INGYENES

A vastagbélrák kialakulása és prgoressziója

A TTK HÖK HETIL APJA

NYUZ.ELTE.HU

Amire Popeye nem is gondolt

14–15. oldal

8–9. oldal

12–13. oldal

L I V.  F É L É V F O LYA M  5 .  S Z Á M2 0 1 7 .  Á P R I L I S  2 0 .

Elnöki zárszóMESTERSÉGES MÉHLEPÉNY

INGYENES

A fehérjetudomány izgalmas eredményei

A TTK HÖK HETIL APJA

NYUZ.ELTE.HU

Avagy a zsákba baba
7. oldal

4–5. oldal

12–14. oldal

L I V.  F É L É V F O LYA M  6 .  S Z Á M2 0 1 7 .  M Á J U S  6 .

Ki kicsoda?
MIT HOZ A JÖVŐ?

INGYENES

SHERLOCK

A TTK HÖK HETIL APJA

NYUZ.ELTE.HU

Interjú Horváth Lucával, az új HÖK elnökkel
4. oldal

6–8. oldal

14–15. oldal

L I V.  F É L É V F O LYA M  7 .  S Z Á M2 0 1 7 .  M Á J U S  1 7 .

BEMUTATKOZÁSOK

INGYENES

Civil szervezetek

NYUZ.ELTE.HU

4–24. oldal

25–28. oldal

2 0 1 7 .  S Z E P T E M B E R

A TTK HÖK GÓLYASZÁMA

LV.  F É L É V F O LYA M  G Ó LYA S Z Á M

kisokos
29–39. oldal

Molecular frontiers

TETOVÁLÁS  

CUKORBETEGEKNEK

INGYENES

Interjú a gólyatáborokról

A TTK HÖK HETIL APJA

NYUZ.ELTE.HU

Nem csak szép, de hasznos is
9. oldal

12–13. oldal

4–5. oldal

LV.  F É L É V F O LYA M  1 .  S Z Á M2 0 1 7 .  S Z E P T E M B E R  2 0 .

Végveszélyben?
ZŰR AZ ŰR UTÁN

INGYENES

Az agresszió háttere

A TTK HÖK HETIL APJA

NYUZ.ELTE.HU

A rövidlátó űrhajósok
14. oldal

8. oldal

9. oldal

LV.  F É L É V F O LYA M  2 .  S Z Á M2 0 1 7 .  O K TÓ B E R  4 .

Budapest Science MeetupQUO VADIS CATALUNYA?

INGYENES

Calcium imaging

A TTK HÖK HETIL APJA

NYUZ.ELTE.HU

Mi lesz veled, Katalónia?
14. oldal

12–13. oldal

15. oldal

LV.  F É L É V F O LYA M  3 .  S Z Á M2 0 1 7 .  O K TÓ B E R  1 8 .

Lumberjack PoutineireZÖLDGÖMB FESZTIVÁL

INGYENES

Hogyan jut el hozzám az ösztöndíjam? II.

A TTK HÖK HETIL APJA

NYUZ.ELTE.HU

A fenntartható, zöld bolygóért
15. oldal

18. oldal

4–5. oldal

LV.  F É L É V F O LYA M  3 .  S Z Á M2 0 1 7 .  N O V E M B E R  8 .



Lakhatási, esélyegyenlőségi és társadalmi kapcsolatok referens 

 

Megválasztásomkor már zajlott az EHÖK Esélyegyenlőségi Bizottságának az Esélytelen?  

című előadássorozatának szervezése, így ennek belecsöppentem a közepébe. Október 11-én 

volt az ESB ülés, ahol Farkas Fanni az EHÖK Esélyegyenlőségi referense ismertette a 

részletes programot. Még ezen a napon meg is született a Facebook esemény, amit valamilyen 

probléma folytán az EHÖK Facebook oldal nem vett át és nem ő volt a szervező. Később ezt 

jeleztem Fanni felé is, hogy nem szerencsés egy ilyen rendezvény kommunikációjában, hogy 

magánszemélyek a főszervezők, sajnos a probléma megoldása nem rajta múlt. A következő 

előadás remélhetőleg már nem így fog menni. Az előadás-sorozat első eleme az LMBTQI 

témával foglalkozott. Az eseményre október 18-án került sor és a vártnál többen érdeklődtek 

iránta. A TTK-ról is jó páran részt vettek nagy örömömre. Az előadások érdekesek voltak és 

azt hiszem mondhatom, hogy minden különösebb probléma nélkül lezajlottak. Egészséges 

vita többször is kialakult, de szerencsére mindent sikerült értelmes, gyűlöletmentes keretek 

között tartani.  

Október 12-én részt vettem a Jegyzetbizottság ülésén. 

Október 13-án a KÖB ülésen vettem részt. 

A Fogyatékosügyi Központ is tartott egy megbeszélést október 24-én, amin sajnos nem 

tudtam részt venni, de nagyjából az hangzott el, ami az EHÖK Vezetőképzőn. 

Október második felében a Halloweeni buli megszervezése töltötte ki főleg az időm nagy 

részét, ami ugyan nem a tisztséghez tartozik, de szívesen csináltam. A bulika szerintem jól 

sikerült. Jövőre folyt. köv.  

A következő ESB ülés pont a KGy előtt lesz, így majd szóban beszámolok róla. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

 

Ha kérdésed van nyugodtan keress meg! 

 

Vigh Patricia 

esely@ttkhok.elte.hu 

lakhatas@ttkhok.elte.hu 

+3620/9780926 

mailto:esely@ttkhok.elte.hu
mailto:lakhatas@ttkhok.elte.hu


 

Az ELTE TTK HÖK 

elnökhelyettesének 

beszámolója  

  

  

Küldöttgyűlés időpontja: 2017. 11. 14. 18 óra 

Időszak: 2017. 10. 03. – 2017. 11. 14.  

  

  

  

 



Időrendi bontás: 

 

2017. 10. 02. – Tisztségviselői ülés 

2017. 10. 09. – Tisztségviselői ülés 

2017. 10. 16. – Választmány 

2017. 10. 16. – Tisztségviselői ülés 

2017. 10. 26. – Tisztségviselői ülés 

2017. 11. ??. – Tisztségviselői ülés 

  

Szöveges beszámoló  
 

Az elmúlt küldöttgyűlés óta számos Tisztségviselői ülést tartottunk, több témát körüljárva. Az 

egyik legfontosabb a tisztségviselői kommunikáció témaköre volt, melynek elősegítésére 

október közepe óta egy új felület, a Slack nyújt nagy segítséget.  

 Adminisztratív teendők: 

A befutó kéréseknek eleget tettem, a Déli kulcsfelvétellel akadt nemrég egy kis gond, de 

reméljük ez is megoldódott.  

Képzés: 

A Tisztségviselői hétvégével kapcsolatban az a döntés született, hogy a Campuson, 

Tisztségviselői délutánként valósul meg, december 2-án. A programelemek kidolgozása 

folyamatban van. 

Amennyiben kérdésetek, kérésetek, javaslatotok, észrevételetek van, keressetek bátran!  

Köszönöm, hogy figyelmet szenteltetek a beszámolómra!  

  

Budapest, 2017. 09. 29.  

  

Lukács Márton  

elnökhelyettes  

70/415-48-98  

elnokhelyettes@ttkhok.elte.hu  



Beszámoló 
2017. október 3. – november 14. 

Időrendi bontás: 

 2017. október 4. ELTE HÖK Elnökségi ülés 

 2017. október 9. ELTE TTK Tanulmányi Csoport ülés 

 2017. október 9. ELTE TTK Tisztségviselői ülés 

 2017. október 11. ELTE HÖK Elnökségi ülés 

 2017. október 12. ELTE TTK Jegyzetbizottsági ülés 

 2017. október 12. Egyeztetés Török Gabriella Tanulmányi Hivatalvezető Asszonnyal és 

Prátpál Mirtyllel 

 2017. október 13 ELTEfeszt 

 2017. október 16. ELTE TTK Választmány 

 2017. október 16. ELTE TTK Tisztségviselői ülés 

 2017. október 18. ELTE HÖK Elnökségi ülés 

 2017. október 19. Egyeztetés Surján Péter dékán úrral és Rácz Gergellyel 

 2017. október 20. Gólyabál egyeztetés 

 2017. október 25. Dékáni Tanács 

 2017. október 25. ELTE TTK Kari Tanács 

 2017. október 25. ELTE HÖK Elnökségi ülés 

 2017. október 25. ELTE HÖK Küldöttgyűlés 

 2017. október 25. Földes SzaCs 

 2017. október 26. ELTE TTK Tisztségviselői ülés 

 2017. november 2. ELTE HÖK Tanulmányi Bizottság ülés 

 2017. november 6. Egyeztetés Horváth Erzsébet oktatási dékánhelyettes asszonnyal 

 2017. november 7. Egyeztetés Surján Péter dékán úrral és Égerházi Bálinttal 

 2017. november 8. ELTE HÖK elnökségi ülés  

 2017. november 9. OHÜB ülés 

 2017. november 9. Tanári SzaCs 

 2017. november 10. Gólyabál egyeztetés  

 2017. november 13. ELTE Szenátus 

 2017. november 14. ELTE TTK Küldöttgyűlés 

Sajnos a felsoroltak nem fedik le maximálisan a valóságot, mert részt vettem még több 

személyes egyeztetésen is, de ezekről nem találtam meg minden információt. 

Állandó ülések: 

 Elnökségi ülések: 

2017. október 4. ELTE HÖK Elnökségi ülés  
Elnökségi ülés fő témája a szolnoki gólyatáborok anyagi vonzatta volt, mert kaptunk egy 3,5 
milliós számlát a BME-től a szállás kiegészítésre, a mai napig nem tudjuk, hogy ez milyen 



eloszlásban lesz a TTK, TáTK és a PPK között. Az egyebekben értékeltük az októberi 
szenátusi ülést, amiről az előző ülésen szóban beszámoltam. 
2017. október 11. ELTE HÖK Elnökségi ülés 
A fő téma a rektori és kancellári közös utasítás volt a gólyatáborokról, idén lehetőség van ennek 
a felülvizsgálatára, ezt egy választmányi ülés keretén belül tárgyalta a TTK HÖK. Az elnökség 
részéről nem fogalmazódott meg tényleges módosítási javaslat. Egy Winston Churchill 
idézettel tudnám leírni leginkább a véleményeket: „A demokrácia a legrosszabb kormányzási 
forma - nem számítva az összes többit, amellyel az emberiség időről időre megpróbálkozik.”. 
Az elnökségi ülések állandó témája az ELTE HÖK gazdasági helyzete, ami nem túl fényes. 
Ezen az ülésen elnök úr beszámolt, hogy plusz fél millió forintba fog kerülni a HÖOK tavaszi 
közgyűlése, mert egy szerződés nem került időben aláírásra. Az elnökség témája volt még a 
közös beszerzési kiírások véleményezése különösen az idei gólyabálé. 
2017. október 18. ELTE HÖK Elnökségi ülés 
Az Elnökség vendége volt Babos János, akivel megvitattuk az ELTE HÖK gazdasági helyzetét, 
és ismertette, hogy miként kell a részönkormányzatoknak jelezni a költéseiket. Egy TTK HÖK-
ös költést visszadobtak, ez a leltárfelelős bérét érinti (100000 Ft), még nem sikerült feloldani az 
ezzel kapcsolatos problémát. 
2017. október 25. ELTE HÖK Elnökségi ülés 
Az október 25-ei küldöttgyűlési ülés anyagait tárgyalta az Elnökség. Kiemelt szerepet kapott az 
ELTE HÖK Alapszabály módosítási tervezete. Két pontban lett nagyobb változtatás, az egyik, 
hogy a szociális alelnöki pozíció két részre lett bontva, a másik az ELTE HÖK Ellenőrző 
Bizottság felépítésének megváltoztatása. A tervezet szerint ELTE HÖK EB hasonló lenne, 
mint a többi ELTE HÖK-ös Bizottság, a TTK HÖK részéről Papp Tamás EB elnök úr látná 
el a feladatokat. Erről már korábban is írtam. Az ülés vendége volt Babos János, aki ismertette 
az Egyetem toborzási terveit, amihez az ELTE HÖK segítségét is kérte. 
2017. november 8. ELTE HÖK Elnökségi ülés 
Az Elnökség vendége volt Kancellár úr. A következő évi költségvetésről és a folyamatban lévő 
projektekről érkeztek kérdések. Egy nagyon felszabadult beszélgetés volt. Kancellár úr 
felajánlotta a segítségét a terepgyakorlatokkal kapcsolatosan, ha a TTK HÖK összeszedi, hogy 
milyen terepgyakorlatok vannak a tanév során és mekkora költségvonzattal járnak. A következő 
időszak nagy projektje a TTK HÖK számára. 
Kari Tanács: 
2017. október 25. ELTE TTK Kari Tanács 
Leginkább kinevezések voltak a terítéken. Nem volt a Hallgatói Önkormányzatot komolyan 
érintő anyag. 
Szenátus: 
2017. november 13. ELTE Szenátus. 
Szóban fogok beszámolni a történésekről. 

 ELTE HÖK Küldöttgyűlés: 

2017.október 25. ELTE HÖK Küldöttgyűlés 

A korábban említett Alapszabály módosítás került elfogadásra, és az ELTE HÖK kabinetje 

számolt be az elmúlt időszakban végzett munkájáról. 

 OHÜB: 

2017. november 9. OHÜB 

Egy 73. § HKr. módosítást kapott korábban a Hallgatói Önkormányzat véleményezésre, 

ezért a Tanulmányi Bizottság november 2-án tartott egy ülést, ahol vendégül látta Cseszregi 

Tamást és Papp Lajost. Számos kérdést és pontosítást kért a HÖK, amit az előterhesztő 

nagyrészt befogadott. Jelenleg a kodifikált szöveg a 9. verziónál tart. OHÜB ülésen nem a 

kodifikált anyag került megtárgyalásra, hanem csak a koncepció. A HKr. módosítás lényege 

az egységesítés, hogy az eljárások minden karon hasonlóan történjenek és mindent lehessen 



elektronikusan végezni, ez különösen a SEK miatt van szükség. A terv szerint már a 

következő félévre megtörténtek volna a változtatások, de végül a Bizottság úgy döntött, 

hogy eltolja februári Szenátusig a kodifikált előterjesztés, hogy minél jobb és minden Kar 

számára elfogadható anyag jöjjön létre. A következő Kari Tanácsra, ezért csak a koncepció 

fog szerepelni. Ez egy 4,5 órás ülés eredménye, úgy gondolom, hogy a TTK és a TTK HÖK 

megfelelően tudta érvényesíteni érdekeit. 

A megbeszéltek szerint a módosításokkal kapcsolatban folyamatos egyeztetésbe maradunk 

Horváth Erzsébettel Mirtyllel.  

Itt is szeretném megköszönni meglátásokat! 

Gólyabál: 

Idén a BTK és BGGyK HÖK-kel közösen kerül megrendezésre. Sajnos számos kommunikációs 

hibát elkövettünk, ezért nem lehet, hogy a mentorok gólyajeggyel tudjanak részt venni az 

eseményen. Ennek kompenzálása érdekében kitaláltuk, hogy a tanévben a mentorok ingyen 

vehetnek részt a Hallgatói Alapítvány által szervezett rendezvényeken.  

A szervezés flottul megy, a cég intéz mindent, viszont 10 emberre szükség lesz majd a 

dekorációhoz, akit érdekel, kérem jelezze! 

Már lezajlott két karnak a gólyabálja nagyobb gond nélkül magas részvétellel, ezért bizakodóak 

vagyunk a sajátunkkal kapcsolatban is. 

Terepgyakorlatok: 

A szerződés első része elkészült, viszont még nem került aláírásra. Rátértünk a második szakaszra, 

hogy összeszedjük, hogy milyen terepgyakorlatokat tartanak a következő félévben, hogy tudjunk 

majd árajánlatokat bekérni. Ezzel kapcsolatban egyeztettünk Bálinttal és Dékán úrral is, 

visszajelzésre várunk. Ennek elkészítése komoly energiákat fog majd igényelni részünkről. 

Egyebek: 

A HÖOK őszi vezetőképzőjén nem képviselteti magát a TTK HÖK, mert 45 ezer forint a 

részvételi díj, és döntésem szerint, ezzel nem kellene a költségvetésünket terhelni. 

Az elmúlt időszakban rengeteg sajtó megkeresés érkezett, ezeknek a TTK HÖK mind eleget tett, 

eddig még egyik témáról sem került megjelenésre cikk.  

Az előző beszámolómban írt fegyelmi ügy véget ért, a jegyzőkönyvet és határozatot is megkaptam. 

Ezzel kapcsolatosan írtam a Fegyelmi Bizottság elnökének, mert számomra nem derült ki minden 

egyértelműen a kapott dokumentumokból. 

Papír alapú ösztöndíj pályázatokat megszeretnék semmisíteni, mivel elmúlt a megőrzési idő, ezzel 

kapcsolatosan írtam mailt Rikker Emíliának, de még nem válaszolt, hogy milyen dokumentáció 

mellett tudjuk ezt megtenni, remélhetőleg a keddi ülésen erről már részletesebben fogok tudni írni. 

A Kar és az Egyetem is több népszerűsítési programot is indított, hogy minél többen válasszák az 

ELTE-t. Több terv is még kidolgozás alatt áll. 

Elnézést kérek beszámolóm rövidségéért, sajnos nagyon nehéz írásban összefoglalni az elmúlt 

időszak munkáját, mert nagyrészt telefonos és írásos egyeztetésekkel telt. 

 

Mozgalmas és nehéz időszakon vagyunk túl, szeretném mindenkinek megköszönni a munkáját és 

segítségét. 



Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

A beszámolómmal kapcsolatos bármilyen kérdést, észrévételt szívesen fogadok, keressetek bátran 

az alábbi elérhetőségeken! 

 

Budapest, 2017. november 11. 

 

 

Horváth Luca 

s. k.  

ELTE TTK HÖK 

elnok@ttkhok.elte.hu 

20/259-9364 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           

 

Beszámoló 

Környezettudományi Szakterületi Koordinátor 

Pánczél Balázs 

2017.10.03.-2017.11.14. 

„Van valami újság, Bernardo? -Semmi, uram! -Semmi hír, az jó hír, mondta ő. 

 -És ő aztán biztosan jól tudta!”  

         Nincs kettő négy nélkül

  

 

Flagelláció  

 Fergeteges izgalmakat nem hozott az október a szakterület életébe, aminek részben az 

oka én vagyok. Sajnos több szakterületi eseményt is elhalasztottunk a kései egyeztetések miatt. 

Gondolok itt üzemlátogatásokra és a tudományos biztossal közösen szervezett előadásokra. 

 

KTC 

Az októberi ülésen többek között szó volt a szak népszerűsítéséről, mivel a felvételiző 

diákok száma egyre kevesebb. Téma volt még a mesterszakos képzés tartalmi átgondolása, amit 

jó volna az idei évben megvalósítani. 

 



 

Tervek 

 Ámokfutásom a hanyagság terén azt eredményezte, hogy jóval kevesebb eseményt 

tudunk megvalósítani már idén, ám egy-kettő még belefér. Az utóbbi idő sivárságában burjánzó 

oázis lesz a november 22-én megvalósuló előadás, melyre Holló-Szabó Ferenc tanár urat 

kértem fel.  

Egyeztetések zajlanak a Dél-pesti Szennyvíztisztító Teleppel üzemlátogatás ügyében, 

lehetőség szerint még novemberben ellátogatunk hozzájuk, bár pontos időpont még nincs.  

Ki kell használni, hogy az idei gólyák relatíve aktívak, remélhetőleg egy bevonó után 

éppúgy érdekli őket a képviselőség, mint egy random tündézés. Ezt jövő csütörtökre tervezem 

rakni.  

 

Zárszó 

 Lazább programtábla ide, elcsúszott programok oda, igyekeztem az általános teendőket 

elvégezni, a hallgatókat informálni, a mentorokat noszogatni. Elnézést a silányabb időszakért. 

Köszönöm, ha elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdésed van, keress bizalommal! 

 

Budapest, 2017.11.11. 

Pánczél Balázs 

Környezettudományi Szakterületi Koordinátor 

 

 

 

 



Eötvös Loránd Tudományegyetem  

Természettudományi Kar   

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT   

  

Szombathely 

  

1. oldal 

 

Természettudományi Kar – Savaria Egyetemi Központ 

Beszámoló 

2017. október 1. – 2017. november 7. 

HALLGATÓI KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÁS 

A hallgatói kérdések gyorsabb és hatékonyabb orvoslása érdekében bevezettük a bejelentő lapot, 

melyet a hallgatók a HÖK irodában tölthetnek ki, anonim jelleggel. Így összesítve tudjuk eljuttatni az 

észrevételt, problémát, megoldási javaslatot az adott személy(ek)hez, gyorsítva az eljárást. 

A legtöbb problémát a kérvények elbírálása jelenti szerintük, mert van, amit Szombathelyen kell leadni 

még papír alapon, s úgy jut fel Budapestre, ami hosszadalmas folyamat és az elbírálásra is várni kell (pl.: 

képzés kompenzációja). 

 

SZOMBATHELYI ÜGYEKÉRT FELELŐS ALELNÖK BETÖLTÉSE 

Megválasztásra került Hajas Ádám, a TÓK HÖK részéről szombathelyi ügyekért felelős alelnöknek, 

ezzel minden pozíciót betöltve a szombathelyi ügyekért felelős bizottságban. A munkánk ezáltal 

könnyebb lett, mert mindenki a saját karával tud maximálisan foglalkozni és a hallgatók is megfelelő 

képviselésben részesülnek.  

Az új képviselő könnyen összeszokott a csapattal és gördülékenyen át tudta venni a feladatait, a 

hallgatók irányából is pozitív visszajelzés érkezett a betöltött pozícióra. 

 

OSZTATLAN TANÁRI TÁJÉKOZTATÓ 

Október 24-én az SRPSZKK-val együttműködve megtartottuk a még NymE rendszerbe felvett 

hallgatók számára az osztatlan tanári tájékoztatót (az ELTE rendszerbe beiratkozott Gólyák már korábban 

megkapták papíralapon a rájuk vonatkozó információkat). Ezen a fórumon elhangzott minden lényeges 

információ a képzéssel, követelményeivel, kimenetellel kapcsolatban. A felmerülő kérdéseket sikerült 
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megbeszélni, értelmezni a leírtak, s további tájékoztatókat is tervezünk, a képzése előre haladtával, ezt 

már évfolyamokra lebontva, specializálva. 

Az érdeklődés maximális volt, minden érintett jelen volt. Az SRPSZKK által készített összefoglaló 

prezentációt minden értintett hallgatóhoz eljuttattuk, ezáltal könnyítve a rájuk zúduló információkat. 

 

GÓLYABÁL 

November 17-én kerül megrendezésre a Gólyabál Szombathelyen, melyre már zajlik a jegyárusítás. Az 

eddig megszokottak szerint nagy az érdeklődés, sok elsőéves jelentkezik Gólyabál király és királynő 

címre, melynek egyik nyereménye egy-egy görögországi nyaralás. 

Emellett számos tombolát sikerült felajánlásként gyűjteni a Szombathely és környéki cégektől, 

magánszemélyektől.  

 

ÜLÉSEK 

Ideje: 2017. október 2. hétfő 18:00 

Napirend: 

 ELTE SEK Gólyahét kiértékelés 

 ELTE SEK Gólyabál programjának átbeszélése 

 Egyéb napirendi pontok 

Megbeszélésre került a Gólyahét, pozitív és negatív tapasztalatai, a hallgatók kérdőíves visszajelzései, 

mely szerint meg voltak elégedve a programokkal, még akkor is, ha szoros volt a kötelező tájékoztatók 

sora. 

Érintőlegesen szóba került a Gólyabál, milyen keretek között képzeljük el, kinek milyen ötlete, javaslata 

van a fejlesztésére, jobbá tételére a korábbi évekhez képest. 

 

 

Ideje: 2017. október 9. hétfő 19:30 

Napirend: 

 Beszámoló a héten történt eseményekről 

 ELTE SEK Gólyabál programjának átbeszélése/fixálása 

 Egyéb napirendi pontok 
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A legfőbb kérdés a Gólyabál volt, felosztottuk, ki mely cégeket keresi fel tombolafelajánlásokért, s 

ezeket milyen formában mutatjuk majd be a hallgatóknak. A műsort is megbeszéltük, mely szerint 

vacsorával kezdődik, aztán megérkezik mindenki, aki vacsorát nem igényelt, utána a Gólyák a 

Gólyahéten megtanult Gólyatánccal nyitják meg a bált, majd kisebb produkciók a hallgatók részéről, DJ 

következik, közben lehet tombolát vásárolni, szavazni a királyra és a királynőre. A hely kivetítőin a 

támogatók logója fut az est elején, majd a jelentkezők fényképe és sorszáma. Bemutatkozásukat 

november 10-e után tesszük közé az esemény facebook oldalán. 

Egyéb napi rendi pont volt az osztatlan tanár szakos hallgatók tájékoztatója, a kimenetelük feltételei és 

könnyebb kommunikációs csatorna kialakítása a hallgatók és a tanulmányi hivatal/neptun között. 

 

2017. október 17. kedd 18:00 

Napirend: 

 Az elmúlt időszak áttekintése, értékelése. Vendégünk: Dr. Németh István rektorhelyettes 

 ELTE SEK Gólyabállal kapcsolatos felvetések 

 Egyéb napirendi pontok 

Rektorhelyettes úrral átbeszéltük az előző év tapasztalatait, a Gólyahetet és célokat tűztünk ki az 

elkövetkezendő évre, többek között a jelenlegi diákpolgármester bevonásával a középiskolások elérését 

az egyetemi jelentkezéssel kapcsolatban. 

A Gólyabállal kapcsolatban szóba került a Gólyakirály- és királynő megválasztásának mikéntje, mely 

végül helyszíni, urnás szavazás lett, s a tombolák kihúzása is (az ottani személyzet fogja végezni). 

Megbeszéltük a meghívottakat, s meghívtuk Dr. Németh Istvánt is. 

Egyéb napirendi pontként a kitűzött célok megbeszélése, pontosítása szerepelt, s az elkövetkezendő 

programok felosztása (beiskolázás, nyíltnap, karácsony). 

 

Szombathely, 2017. november 6. 

Szabó Christopher Bence 

szombathelyi ügyekért felelős referens 



ELTE TTK HÖK Arculat pályázat – Beérkezett pályázatok 

A beérkezett pályázatok közzétételi sorrendje a beérkezési sorrenddel azonos. A felbontás és 

minőség érdekében minden beérkezett anyagból az eredetit használtam fel a dokumentum 

elkészítésekor (még méretváltoztatás se történt), emiatt minden logó új oldalon jelenik meg. 

1. pályázat: 

Leírás: Karunk 8 szakja, betűtípus: Agency 

Képi anyag: 







2. pályázat: 

Leírás: Általános tudnivalók: 

A kép egyszerű eszközkészlettel készült, Paint és Windows-képvarázsló programmal. A "képi 

anyag I." fül alatt az árnyalatokkal/képi mélységgel ellátott munkám, míg a "képi anyag II." 

fülnél a nyersanyagként szolgáló, egyszerűsített változat található meg. Ez utóbbi alkalmas a 

fekete-fehér színárnyalatos felhasználáshoz. Ebben a verzióban megjelenő három szín 

színkódja (Paint program szerint): élénkpiros - vörös:217, zöld:28, kék:6 (fény:105, 

telítettség:227, árnyalat:4); világoskék - vörös:176, zöld:191, kék:227 (fény:190, 

telítettség:114, árnyalat:148); kék alapszín - vörös:36, zöld:43, kék:133 (fény:80, 

telítettség:138, árnyalat:157). Betűtípus: Word 2013-as, félkövér Georgia, színe: fehér. 

Mit ábrázol? 

Az ISS National Lab Program által ihletve, a NASA logójának mintájára készítettem el a képet. 

A glóbuszra utaló alapmintán a "tétékások" számára mindennapos szimbólumok jelennek meg 

fehéren (az eredeti logó csillagai helyett), míg a vörössel színezett minta az Északi- és Déli-

tömböt összekötő utakat jeleníti meg (a NASA vörös hullámmintájára alapozva). A két, 

látszólag kereszteződő orbitot díszítésnek szántam, de utalhat a két, a természettudományos 

épületekbe befogadott Informatikai, és Társadalomtudományi karra is. 

Köszönöm, ha megtekintik az elkészült képet! 

Képi anyag: 







3. pályázat: 

Leírás: MAGYARÁZAT: A logó elsősorban egy atomot ábrázol (s- és p-pályákkal), ebben 

elrejtettem a Napot, és egy liliomféle virágját is, utalva a különféle természettudományokra. A 

p-pályák egymás felé forduló, karjukat kinyújtó emberek felülnézetből, ezzel az önkormányzat 

munkáját szeretném jelképezni. 

 

BETŰTÍPUS: Corbel, betűméret: 155, félkövér 

 

SZÍNKÓDOK:  

-ALAPSZÍNEK: p-pályák távolabb eső részei: 4b21e5; p-pályák közelebb eső részei: ac99f3; 

s-pálya: f4b777 (átlátszóság: 50%); atommag: 863f06 

-KÖRVONALAK: p-pályák körvonala: 1f0667; atommag körvonala: f49c54 

-ÁRNYÉKOLÁS: p-pályák közelebb eső részei: d0efef; p-pályák távolabb eső részei: 19667a 

-FELIRAT: 000000 

 

HASZNÁLT PROGRAM: GIMP 2 

Képi anyag: 
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Az ELTE TTK HÖK 2017. év II. negyedéves gazdasági beszámolója 

 

Időszak: 2017. április 1. – 2017. június 31. 

 
 

 

Kiadások költségvetési soronként (felhasználás célja szerint): 

 

 

 

Költségvetési sor Felhasználható (éves) Felhasznált 

Személyi kiadások 100.000 0 

Irodafenntartás 400.000 0 

Fejlesztések 2.500.000 22.899 

Rendezvények 4.700.001 0 

Képzések 3.500.000 0 

Érdekképviselet 200.000 180.000 

Nyomdai költségek 0 0 

PR 0 0 

Egyéb 7.000.000 0 

Tartalék 534.426 41.910 

Összesen 18.935.427 244.809 
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Költségtípusok részletes kifejtése: 

 

3. költségvetési sor – Fejlesztések: 

(Érintett költségvetési tétel: „Irodabútor”- 500.000 Ft) 

Az északi Hallgatói Irodánkba egy kisteljesítményű hűtőgép került beszerzése 

tavasszal. Áprilisi költésként került könyvelésre. 

6. költségvetési sor – Érdekképviselet: 

(Érintett költségvetési tétel: „HÖOK költségek” – 200.000 Ft) 

Ez a költés a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) által 

áprilisban szervezett „Vezetőképző” rendezvényen megjelent 4 tisztségviselőnk részvételi 

díját tartalmazza. Júniusi költésként került könyvelésre. 

 

10. költségvetési sor – Tartalék: 

 

(Érintett költségvetési tétel: „Vésztartalék” – 534.426 Ft) 

 

A kar vezetésével való egyezségünk alapján a TTK HÖK anyagilag is hozzájárult a 

kari Eötvös-napi rendezvényhez, a logisztikai költségek vállalásával. Ez egész pontosan a 

bútorok és berendezések előkészítésének/felállításának munkaköltségét jelentette. Májusi 

költésként került könyvelésre. 

 

Budapest, 2017. október 30. 

 

 

Égerházi Bálint 

Gazdasági és adminisztrációs  

ügyekért felelős referens 

ELTE TTK HÖK 

s.k. 
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Az ELTE TTK HÖK 2017. év III. negyedéves gazdasági beszámolója 

 

Időszak: 2017. július 1. – 2017. szeptember 31. 

 
 

 

Kiadások költségvetési soronként (felhasználás célja szerint): 

 

 

 

Költségvetési sor Felhasználható (éves) Felhasznált (időszakban) 

Személyi kiadások 100.000 0 

Irodafenntartás 400.000 153.906 

Fejlesztések 2.500.000 0 

Rendezvények 4.700.001 110.000* 

Képzések 3.500.000 1.972.011 

Érdekképviselet 200.000 0 

Nyomdai költségek 0 0 

PR 0 0 

Egyéb 7.000.000 0 

Tartalék 534.426 0 

Összesen 18.935.427 2.235.917 
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Költségtípusok részletes kifejtése: 

 

2. költségvetési sor – Irodafenntartás: 

(Érintett költségvetési tétel: „Telefon, posta” – 200.000 Ft) 

A felhasznált összeg az elsőéveseket köszöntő személyes levelek postai kézbesítési díja. 

Szeptemberi költésként könyvelve. 

4. költségvetési sor – Rendezvények: 

(Érintett költségvetési tétel: „Gólyatáborok” – 3.000.000 Ft) 

A felhasznált összeg a Tanári Napokra, Szolnokra érkező résztvevők helyszíni szállításához 

rendelt autóbusz szolgáltatás díja. Szeptemberi költésként könyvelve. 

 

*Ezen költésen felül természetesen még szerepelnie kellene az időszakban a gólyatáborainkra 

fordított pénzből, azonban pontos elszámolást a beszámoló készítésének napjáig nem kaptunk. 

A következő negyedéves beszámolóban lesz megtalálható a fennmaradt elszámolás, 

megjelölve, hogy a költés az előző negyedévre számítandó.   

 

5. költségvetési sor – Képzések: 

 

(Érintett költségvetési tétel: „Mentorrendszer” – 2.000.000 Ft) 

 

A Mentorrendszer képzési eseményeire fordított teljes összeg látható a táblázatban, ennek 

részletesebb felosztása az alábbi: 

 

1. Mentorhétvége 

 

- Szállás: 288.000 Ft 

- Étkezés: 495.358 Ft (melyből 150.545 Ft reprezentációs adó) 

- Terembérlés: 80.000 Ft 

 

Összesen: 863.358 Ft 

 

A szállás és a terembérlés júliusi költésként lett könyvelve, míg az étkezés részben 

augusztusi, részben szeptemberi költésként. 
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2. Mentortábor 

 

- Szállás: 385.593 Ft 

- Étkezés: 723.060 Ft (melyből 198653 reprezentációs adó) 

 

Összesen: 1.108.653 Ft 

 

A szállás augusztusi költésként lett könyvelve, míg az étkezés részben augusztusi, 

részben szeptemberi költésként. 

 

 

 

Budapest, 2017. október 30. 

 

 

Égerházi Bálint 

Gazdasági és adminisztrációs  

ügyekért felelős referens 

ELTE TTK HÖK 

s.k. 

 



Fizika SZACS összefoglaló 

2017.10.26. 

Az ülés fő célja a gólyatábori kérdések átbeszélése és a tapasztalatok összegyűjtése 

volt. Ezeket megelőzően beszéltünk a FizKém karaoke buliról, akadozott a szervezése, 

a SZACS óta rendeződött a helyzet, már csak hirdetni kell. 

A Gólyabál közösen lesz november 24-én a Bárczival és BTK-val. A bál elé szakos 

alapozást tervezünk, akár közösen felsőbbévesekkel. A részleteket az eseménynél 

lehet megnézni. (kapunyitás stb…) 

Kaptunk egy megkeresést a TÓK felől, hogy szeretnénk-e egy TÓK-Fizika közös bulit. A 

társaság támogatta az ötletet, tematikának Mikulást bulit gondoltunk. Az időpontot 

december 7-re tervezzük. (update: nem jó a mikulás buli és a dátum sem, mert ütni 

fogja az összELTE Mikulásbulit. helyette tematikakeresés folyamatban, új időpont 

november 30.) 

Na és akkor GÓLYATÁBOR: 

Fő cél az volt, hogy minden lehetőségre felkészüljünk, minden opciót átbeszéljük. Az 

elején az idei és a tavalyi konstrukciókat beszéltük át, mi volt jó és mi volt rossz a két 

verzióban.  

TGy visszajelzések:  

 nagyon kevés szakterületi program, minden színes alapon ment, ami nem 

segítette az évfolyam összehozását;  

 rossz volt a színes keverés a sok kis egység miatt;  

 a bárczi jelenléte nem feltétlen indokolt, mivel teljesen máshonnan jönnek, nem 

találkozunk velük többször és a csapatokban túl nagy aránnyal voltak; 

hasonlat: nagy pohár víz (bárczi), benne só, cukor, ecet (fizika, kémia, matek); 

nem zavarnak, de hozzá se tesznek sokat, ezért indokolatlan a bárczi jelenléte 

=> fizika részről nincs igény a bárczi részvételére 

 első nekifutás volt, rengeteg hibával sok felesleges dologgal és szerencsétlen 

körülménnyel; 

 több szabad program kéne és nem ennyire feszített tempó; 

 nagyobb szabadság a résztvevőknek; 

 a nagy tempó miatt esetleg +1 nap?; 

 este párhuzamosan lehetne két program ekkora létszámnál (pl buli és társas); 

 az esti buliban rossz volt a DJ (ez többször különböző megfogalmazásban is 

elhangzott); 

Ez után különböző forgatókönyvekre készültünk fel. A TermészetGyógyász 

egybenmaradása esetén mit szeretnénk (többiek nem akarnak kiszállni) és ha valaki 

kiszáll, akkor mit szeretnénk. Mivel a matek esetén kizártnak tartjuk, hogy a bárczit 

elengednék, ezért a kémia kiszállásától tettük függővé a dolgokat. A lehetséges 

felállások, főbb szempontokkal: 

 

 

https://www.facebook.com/events/1528588683891140/


Saját gólyatábor 

Pro 

 Szakos identitás erősítése 

 Családia hangulat 

 nem kell másokhoz igazodni 

 Tábortűz 

 Fizikus közeg megismerése 

közelebbről 

Kontra 

 Kis munkaerőforrás 

 Kis létszám, bulihoz kevés 

 Kari egység nem erősödik 

 

 

 

FizKém GT 

Pro 

 Szakos identitás erősítése 

 Családia hangulat 

 Könnyű szervezés 

 Tábortűz 

 Fizikus közeg megismerése 

közelebbről 

Kontra 

 Kis létszám, bulihoz kevés 

 Esetleges széthúzás a 

szakterületek között 

 

 

MatFizBárczi GT 

Pro 

 Nagy munkaerőforrás 

 Tavaly ilyesmiről beszéltünk a 

legelején 

Kontra 

 GyógyMatekba csapna át a 

dolog 

 Kilógnánk a közegből 

 Nem tudnánk érvényesíteni 

azokat a dolgokat, amiket 

szeretnénk 

 Még nagyobb arányt tenne ki a 

létszámból a Bárczi

 

TTK-s MatFizKém GT 

Pro 

 Kari identitás erősítése 

 Könnyű szervezés 

 Kari programokhoz jó alap a 

közös gólyatábor 

 Szakmai programra jó 

lehetőségek 

Kontra 

 Kevesebb lány 

 (A Bárczi hiánya miatt a matek 

se menne bele)

 



TermészetGyógyász GT 

Pro 

 Nagy létszám 

 Kari identitás segítése 

 Későbbi rendezvényekhez jó 

alap 

 Nagy munkaerőforrás 

Kontra 

 Nagyon sérül a szakos indentitás 

 Nehéz szervezés 

 Nehéz a két kar érdekeit 

összeegyeztetni 

 Felületes ismeretségek 

 Kevés szakos program 

 Későbbi programok során rossz, 

hogy választani kell a színek és a 

szakok között

(note: Csak a szervezés javítása és kommunikáció erősítése esetén működhet a TGy!) 

A két különböző forgatókönyv esetén a szavazás a következőképpen alakult: 

Kémia marad 

Saját GT: 6 

TTK-s MatFizKém GT: 7(2) 

TermészetGyógyász: 7(6) 

Kémia kiszáll 

Saját GT: 7 

FizKém GT: 8 

MatFizBárczi GT: 4

Az ülésen a Bódvarákóhoz csatlakozásról is beszéltünk, ezt hamar elvetettük, a végső 

szavazásnál 0 szavazat érkezett rá. 

Ez alapján a szakterület a TGy együtt maradásától (a kémia kiválásától) függően a 

TermészetGyógyász GT újra megrendezését vagy egy FizKém GT szervezését 

támogatja. 

Köszi mindenkinek aki eljött és időt szánt a dologra, egy kb. egy órás ülésen sikerült 

végigpörgetni a fontos dolgokat, szóval… 

Pacsi! 

Geri 

(természetesen ha kérdés, észrevétel, óhaj-sóhaj, akkor keresni ér ;) ) 



 

Pályázat mentorkoordinátori tisztségre 

 

 

 
Herendi Zsolt  



 

Bemutatkozás: 

Herendi Zsolt vagyok, idén harmadik éve matematika BSc szakos hallgató, elméleti 

matematikus szakirányon. Debreceni vagyok, ott születtem, ott éltem, ott jártam iskolába. Van két 

nővérem, egyikőjük a családi feketebárány, aki fizika tanárszakot végzett, és ezen kívül semmilyen 

formában nem foglalkozik matematikával. 2015-ben érettségiztem, ugyanebben az évben kezdtem 

meg a tanulmányaimat is szakomon. Jelenleg a Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégiumban lakom. 

Előzmények és tapasztalatok: 

Mikor ide kerültem, nem ismertem senkit sem a szakon. Mielőtt azonban az elveszettség 

érzete kialakulhatott volna bennem, egészen konkrétan gólyatáborba érkezésem legelső 

másodpercekor mentoraimnak hála már bele is csöppentem egy közösségbe, amit eleinte 

távolabbról, majd egyre közelebb és közelebb merészkedve szemléltem és egyre inkább a 

magaménak éreztem. Így történt, hogy egy kemény első félév után kevés nógatásra leadtam a 

mentorjelentkezésemet, és úgy döntöttem, hogy belepillantok milyen is ez az egész. 

A képzést az első perctől kezdve élveztem, fokozatosan növő tendenciával, semmissé téve 

ezzel korábbi aggályaimat. A mentorsággal egy olyan szerepkörbe, közegbe kerültem, olyan 

társaság részese lettem ahol úgy éreztem, és a mai napig úgy érzem, hogy ki tudok bontakozni. 

Második mentorságomat egy évnyi tapasztalattal, az élményektől fűtve kezdtem meg. Mivel 

már ismerős terepen jártam, sokkal kényelmesebben tudtam szemlélődni, véleményt formálni a 

mentorrendszerről, akarva-akaratlanul is összehasonlítottam a két rendszert, és rendre járt az 

agyam azon, hogy mik voltak nagyon jók egyikben vagy másikban, illetve mik voltak azok, amikre 

szántam volna még néhány gondolatot. 

Úgy tartom, hogy mentorkoordinátornak lenni sok mindenben más, mint mentorként 

tevékenykedni. Éppen ezért gondolom, hogy az, hogy két különböző mentorrendszerből is 

gyűjtöttem tapasztalatokat sokkal többet jelent, mint az, hogy mentor voltam. 

Mindezek mellett idősebb szaktársaimnak, ismerőseimnek köszönhetően sokat hallottam a 

korábbi mentorrendszerekről is, ami által szintén gazdagodtam új ötletekkel. 

Motiváció: 

Ahogyan fentebb részleteztem, olyan élményekkel gazdagodtam a mentorrendszernek hála, 

amilyenekben kevésszer részesültem. Érthető, hogy a sorsa emiatt igen közel áll hozzám. 

Mindenképpen meg akarom őrizni a mentorrendszer színvonalát, vagy lehetőség szerint még 

magasabbra emelni, ezáltal biztosítani a leendő mentoroknak, és rajtuk keresztül a gólyáknak 

mindazt, amit én kaptam tőle. 

Amire még feltétlenül törekedni akarok, az a szakterületek közötti feszültségek, a másikról 

kialakult sztereotípiák elhalványítása.  



 

Tervek: 

Mindenképpen szeretnék nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy a mentorok minél jobban 

megismerkedjenek egymással, kiemelten szakterületen belül, és azoknak a szakterületeknek a 

mentoraival, akikkel a gólyatábort közösen fogják tartani. Törekedni akarok arra is, hogy a 

mentorok csapatépítő és közösségfejlesztő készségeit lehető legjobban fejlesszem. 

Munkám során együtt kívánok működni a TTK HÖK elnökével, a szakterületi koordinátorokkal, 

egyéb érintett önkormányzati tisztségviselőkkel és az Alapítvánnyal. 

Kiemelném a fentiek közül a tanári szakterület felelősét és koordinátorát, hiszen fontosnak 

érzem, hogy a tanárszakos mentorok jó kapcsolatot ápoljanak alapszakjuk/alapszakjaik 

mentoraival, és ha más szakterületen is mentori tevékenységet folytatnak, legyen lehetőségük 

mindegyik képzésén részt venni. 

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar seniorrendszerével közös események szervezését és 

lebonyolítását a seniorkoordinátorral közösen szeretném csinálni.  

Török Matyival való beszélgetésem során felmerült a költségek témaköre, aminek 

következtében többedjére is átgondoltam a költséghatékonyság kérdését. Konkrét tervem például 

a mentorhétvégén a vacsorát egy bográcsozás formájában megoldani. Amellett, hogy ezzel 

csökkenteni lehet a kiadásokat, egy nagyon jó kötetlenebb közös programnak tartom. 

Promóció és bevonó nap: 

A képzést hirdetni legkönnyebben közösségi fórumokon keresztül lehet, úgy mint a 

Facebookon idei gólyacsoportokban és szakos évfolyamcsoportokban, vagy Tétékás Nyúzban 

megjelenő cikkekkel. Természetesen a személyes úton történő reklámozásra is megkérném a 

mentorokat, szakterületi koordinátorokat. 

Egy másik jó promóciós eszköz a bevonó nap. Ezzel a korábbiakban hasznosnak bizonyult 

programmal az érdeklődők kaphatnak egy képet arról, hogy hogyan néz ki a képzés, mire 

számítsanak, ha mentornak jelentkeznek. 

Tartanék az eddigiekhez hasonlóan egy rövid előadást, ahol nagy vonalakban ismertetem 

magát a mentorrendszert és a mentorok feladatát, a programokat, és vázolom, hogy mi is az, amit 

a mentorrendszer egy mentornak nyújtani tud. Ez utóbbinál kitérnék az élményekre is, hiszen a 

bevonó nap célja a kedvcsinálás. 

Nagyon hasznosnak találtam azt is, hogy ezután az egyes szakterület érdeklődői félrevonultak 

a felelőssel és a szakterületi koordinátorral, ahol velük megismerkedhetnek, és egy-két korábbi 

mentor társaságában mesélni tudnak arról, hogy milyen is a szakterület mentorának lenni. 

  



 

Előadások: 

Felkérnék önkormányzati tisztségviselőket arra, hogy egy rövid előadás keretei között 

ismertessék a feladatkörüknek azt a részét, amit úgy gondolunk, hogy egy mentornak tudnia kell. 

Mivel a korábbi évek tapasztalatai azt sugallják, hogy az előadások több mentor esetében nem 

érték el a kívánt hatást, ennek a programnak a második felét interaktív, játékos formában 

tartanám meg egy csoportos kvízzel vagy feleletválasztós teszttel, így az elhangzottakat a 

mentorjelöltek könnyebben tudnák memorizálni. 

Az előadásokat 2x2-es formátumban tartanám meg, két különböző előadáson a részvétel 

kötelező. 

Számonkérés: 

A mentortesztet szokásokhoz híven 3 részből állítanám össze.  

A teszt megírására két időpont lenne kitűzve, akinek elsőre nem sikerült teljesíteni minden 

részből az elvártakat, szintén két időpont közül választhat majd, hogy mikor menjen utóvizsgázni. 

A tesztben szituációs és lexikális tudást számonkérő kérdések is lennének. 

Mentorkirándulás: 

Egy nagyon fontos része a képzésnek, hiszen a jelöltek egy fél napot egymás társaságában 

töltenek el, ami nagyon sokat segít abban, hogy a szakterületen belül megismerkedjenek 

egymással. Legalább ennyire fontos, ha nem fontosabb, hogy a felelősöknek és a szakterületi 

koordinátoroknak egy remek lehetőség, hogy jobban megismerjék a jelöltjeiket, így a szóbeli 

elbeszélgetéskor könnyebben és jobb döntéseket tudnak hozni a jelöltek sorsáról. 

Úgy képzelem el, hogy minden szakterület reprezentálja magát egy-egy állomáson, és 

valamilyen, (nem túl szorosan) a szakhoz kötődő feladattal várja a mentorjelölteket. Szeretnék arra 

törekedni, hogy a csapatok egyszerre végezzenek az állomásaikkal. 

 Játéknap:

Szóbeli elbeszélgetés előtt mindenképp szeretném, hogy a felelősök és a szakterületi 

koordinátorok kaphassanak egy képet a jelöltek csapatépítő és játékvezetői készségeiről. 

Szükségtelennek érzem, hogy más szakterület jelöltjeit is megfigyeljék, ezért szakterületi 

programként lenne meghirdetve, nem pedig közös programként. 

Ezen kívül szeretnék megtartani egy közös játéknapot is a mentorhétvége és a mentortábor 

között, ahol a szakterületek egymással versenyeznének különböző formákban. Olyan feladatok 

lennének, mint például játéktartó verseny előre megadott eszközökből vagy érvelési verseny. A 

program végén pedig eredményhirdetés után közös csapatépítő játékok lennének. 

 Szóbeli:

Minden szakterület szóbeli vizsgáján szeretnék jelen lenni, így én is személyesen 

meghallgathatok, megismerhetek minden mentorjelöltet, illetve ha egy-egy jelölt sorsa kérdéses, 

akkor tudok segíteni a felelősnek és a szakterületi koordinátornak a döntésben.  



 

 Mentorhétvége és –tábor:

A mentortáborban íratnék egy tesztet, ezzel elősegítve azt, hogy a mentorok tudása ne kopjon 

el. 

Patricia ötletéhez hasonlóan a mentorhétvégén és a mentortáborban az állomásos 

vetélkedőkön a csapatok keverednének, nem pedig szakonként mennének együtt, tovább erősítve 

így a szakterületek közötti kötelékeket. 

Mindenképpen akarok hagyni az események programtervében legalább egy-két óra 

üresjáratot. Ekkor a mentorok kötetlen beszélgetés vagy vezetett csapatépítő jellegű játékok 

keretei között tudnak ismerkedni a saját szakjuk mentoraival, azokkal a mentorokkal, akikkel a 

gólyatábort közösen fogják tartani, tanár szakos mentorok esetében pedig a szakpárjuknak 

megfelelő alapszakos társaikkal. 

Ahogy fentebb részleteztem, a hétvégén a vacsorára egy bográcsozást tervezek, amit szintén 

egy nagyon jó közös programnak gondolok, azon felül, hogy csökkenti a kiadásokat. 

A mentortábor és a mentorhétvége programjai egyébként a korábbi évekhez hasonlóak 

lennének, az állomásos vetélkedő, a showhajtás, az inverz túra és a színdarabkészítés olyan 

programok, amiket semmiképpen sem hagynék el. 

Egyéb tervek és gondolatok:  

A képzés tavaszi részében mindenképpen szeretném, hogy minden szaknak legyen 2-3 

kötelező programja, és minden szaknak legalább egy programján szeretnék én is megjelenni. 

A felelősöket megkérném arra, hogy egyeztessék a szakos programjaik időpontját, ezzel 

lehetőséget biztosítani arra, hogy a tanári szakterület jelöltjei alapszakjuk programjain is meg 

tudjanak jelenni. 

Szeretnék szervezni a mentoroknak kötetlen ismerkedős esteket, újabb lehetőséget kínálva 

ezzel a szakterületek közötti ismeretségek elmélyítésére, a fennálló sztereotípiák lerombolására. 

A mentortábor, a mentorhétvége és a mentorkirándulás közül kettőn a megjelenés kötelező 

lenne. 

Szeretném elérni, hogy a mentorok azon kívül, hogy a szükséges tudással és ismeretséggel 

rendelkeznek, a csapatépítő és csapatvezetői készségeiket is olyan szintre tudják fejleszteni, hogy 

bármilyen szituációban meg tudják állni a helyüket. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat!  

 

 Elérhetőségek:

E-mail: herendi105@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/herendi.zsolt.7 

Telefon: 30/281-8292 

Budapest, 2017.11.09. 

Herendi Zsolt 

mailto:herendi105@gmail.com
https://www.facebook.com/herendi.zsolt.7
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Bemutatkozás 

Benkovits Ádámnak hívnak. 1995. november 16-án Győrben születtem. Az ELTE előtt a győri 

Kazinczy Ferenc Gimnáziumba jártam és 2016-ban felvételt nyertem az ELTE TTK biológus 

képzésére. Jelenleg másodéves biológus hallgató vagyok, emellett mentorkodom és képviselői 

póttagként a KGY-kon is részt veszek. 

Tapasztalatok 

Már a saját gólyatáboromban arra buzdítottak a csapvezeim, hogy amint tehetem jelentkezzek 

mentornak, mert meg van bennem hozzá a potenciál. Alapjáraton egy nagyon kedves és 

segítőkész ember vagyok, és ha csinálok valamit, akkor azt lelkiismeretesen, szívvel és lélekkel 

teszem, ezt nem csak a barátaim, de szerintem szeretett szakterületem is alá tudja támasztani. 

Azzal, hogy bekerültem a Mentorrendszerbe újabb kapuk nyíltak meg előttem, hogy 

embereknek tudjak segíteni.  A mentortábor alatt eldőlt, hogy annak ellenére, hogy először 

vagyok mentor, a gólyatábor során nem lesz hivatalosan mentortársam. Ez kicsit ijesztő volt 

ugyan, de mégis büszkeséggel töltött el, hogy ekkora bizalmat szavaztak nekem. Eddigi 

mentorságom alatt próbáltam kihozni mindenből a maximumot, ami remélhetőleg látszott is. 

Ennek eredményeként nem csak az alám beosztott gólyák, de a szakterület bármely új 

hallgatója bátran fordul hozzám. 

Tervek a jövőre 
Ha megválasztanak a tisztségre, akkor mondhatom, hogy már egy biztos alapokon álló 

rendszert veszek át, amely alapokra számtalan lehetőség épülhet, melyeket lentebb ki is 

fejtek. Szándékomban áll végig szoros kapcsolatot ápolni az önkormányzati tisztségviselőkkel, 

a szakterületi koordinátorokkal, a mentorfelelősökkel, az Alapítvány munkatársaival és a HÖK 

elnökkel is. Célom, hogy minél költséghatékonyabban olyan mentorokat képezzünk ki, akik 

méltón öregbítik egyetemünk hírnevét és teljes mértékben képesek ellátni feladataikat. A 

mentorfelelősökkel egyfajta kreatív csapatot szándékozom alkotni, akik segítik a munkámat 

azzal, hogy tanácsokkal látnak el az egyes programok szervezésénél. Mindenképpen szeretnék 

MMGV-t és MMSZV-t, mivel ezzel kapunk teljes reflektálást magára a Mentorrendszerre.  

Előpromó 

Terveim közt szerepel a Nyúzzal való kooperáció, amelyben esetleg egy rövidebb cikk berkein 

belül azokhoz is jobban eljut maga a Mentorrendszer és ennek az utódképzése, akik nem 

voltak a táborokban. A digitális hirdetés is nagyon sokat dobhat a jelentkezők számán. Ehhez 

szeretném kérni a HÖK-ös illetve a szakos facebookoldalak üzemeltetőinek a segítségét és 

mind ezek mellett a jelenlegi mentoroknak is nagyon hálás lennék, ha promóznák az 

utódképzést az aktuális gólyacsoportokban. 

Bevonó nap 

A legtöbb embert talán ezzel lehet megfogni, hiszen a cikkektől és plakátoktól eltérően ez 

személyhez szóló és itt szembesülnek vele először, hogy maga a mentorrendszer miből is áll 



össze. Mindenképpen minden szakterületről hívnék mentort, hogy saját tapasztalataikat 

elmondják, ezzel is fellelkesítsék a leendő mentornövendékeket. Az ideális mentorszám 

elérése véleményem szerint minden szakterületre az idei felvett és be is iratkozott hallgatók 

száma per húsz, mert az az, amivel egy mentor egyedül még biztosan és kényelmesen meg tud 

birkózni egyedül, akár táborban, akár táboron kívül. 

Előadások 

Minden előadást kötelezővé tennék, hiszen ez az ő érdekeiket szolgálják, vagyis azt, hogy jó 

mentor váljon belőlük. A tavalyi előadásokból nekem nagyon tetszett maga az érzékenyítéses 

rész, de véleményem szerint talán lehetne kicsit hosszabb vagy még átfogóbb. Tavalyról 

megtartanám a „Milyen a jó mentor?” előadást, ahol egy képzett előadó elmondaná, hogy mik 

is egy jó mentor ismérvei. Egy ehhez hasonló feladat lenne a mentoroknak, ahol a 

szakterületek lebontva valamilyen kreatív módon bemutatják, hogy véleményük szerint, 

milyen is egy jó mentor. 

Mentorteszt+Mentorkisokos 

Szerintem maga a mentorkisokos jó, ahogy van, csak egy-két dolog van, ami tavaly óta 

változott és ezeket kellene felfrissíteni. Mindenképpen szeretnék benne egy új oldalt az idén 

kialakult tankörökről. A mentorteszt a tavalyi mintáján idén is a kisokosból elsajátított tudást 

tükrözné gyakorlati példákon keresztül. Aki mindhárom részen megbukik, az nem vehet részt 

az UV-n. Aki nem éri el második alkalommal sem a kellő ponthatárt attól búcsút kell vennünk. 

Szakos programok 

Szándékomban áll ezt a szakos mentorfelelősökre bízni és a program előtt szeretnék 

egyeztetni velük magáról az eseményről, hogy mit is terveztek. A félév során szeretném, ha a 

mentorfelelősök legalább három ilyen találkozót szerveznének mentoraiknak és örülnék, ha 

ezeken az eseményeken a szakterület koordinátorok is részt vennének. Szeretnék én is minél 

több ilyen foglalkozáson megjelenni, ha időm is úgy engedi, akkor így is teszek. 

Mentor+ 

 A mentorképzésbe beiktatnék egy kulturális városnézést, ez később a gólyákkal még jól jöhet 

a mentornak; nem egy gólya van, aki nem fogyaszt alkoholt, nem szereti az éjszakai életet, 

vagy életében először van Budapesten (például a gólya-mentor találkozók során). Hiszen 

amellett, hogy segítjük őket tanulmányaik megkezdésében, mentorként egy rövid 

szocializációs folyamatot is be kell indítanunk, amely később majd szabadon kibontakozhat. 

 

Mentorkirándulás 

A tudás elsajátításán kívül fontosnak érzem magát a csapatépítést és azt is, hogy jól érezzék 

magukat a mentorok. Egy állomásokkal egybekötött kirándulás nem is lehetne ennél jobb, 



ahol kreatívabbnál kreatívabb feladatok megoldása közepette összekovácsolódnak a 

mentorok. Ezeknél az állomásoknál ők is elsajátíthatnak olyan játékokat, amelyeket később a 

gólyáikkal játszhatnak majd. 

Játéknap 

A tavalyihoz hasonlóan szándékozom én is egy játéknapot megtartani, ahol kiélhetik a 

mentorok a kreativitásukat. Itt már össze lehetne keverni a szakterületeket. A tavalyihoz 

képest csak annyit változtatnék az eseményen, hogy a szakterületek mentorait 

összepárosítanám előre véletlenszerűen és közösen kellene játékokat kitalálniuk a 

foglalkozásra. Az, hogy közben a mentorfelelőseik nézik kommunikációs és vezetői 

képességeiket, az továbbra is megmaradna. 

Szóbeli vizsga 

A vizsgát a mentorfelelős vezetné, emellett a szakterületikoordinátor és jómagam, a 

mentorkoordinátor felügyelné. Azok, akik először jelentkeztek mentornak, róluk a saját 

mentoraiktól kérnék egy rövid jellemzést, hogy szerintük mennyire alkalmas az illető, mert 

mégiscsak ők töltöttek velük fél évet. Mindenképpen fontosnak tartom, hogy felkészüljünk 

bármilyen eshetőségre, ezért a mentorok szűrésénél fent kell tartanunk pár pótmentor helyet. 

Mentorhétvége + Mentortábor 

A mentorhétvégével kapcsolatban, ha ÖSSZTÉTÉKÁS gólyatábort szervezünk, akkor nagyon 

örülnék neki, ha megoldható lenne, hogy a mentorhétvégére ott kerüljön sor, ahol később a 

gólyatábort is fogjuk tartani, már csak azért is, hogy a mentorok megismerhessék a későbbi, 

gólyatábori helyszínt. Azért tartom jó ötletnek, hogy erre inkább tavasszal kerüljön sor, mert 

könnyebb összeszedni a mentornövendékeket, mint egy nyári szünet alatt. Ha bármilyen más 

gólyatábor koncepció lesz megszavazva, akkor mindenképpen valami Budapest környéki 

szállást tervezek, ami otthont ad a mentorhétvégének. Egy pénteki indulással tervezem, úgy, 

hogy vasárnap délelőtt érjen véget. Már itt is terveznék valamiféle érzékenyítéses programot. 

 A mentortábort három napos eseménynek képzelem el, ami az ideihez hasonlóan 

vetélkedőkkel, csapatversenyekkel, előadásokkal, egy átfogóbb érzékenyítéssel és egy kis 

emlékezetfelfrissítéssel telne. Az első nap szakonként lennének beosztva csapatba, a második 

nap pedig a mentorpárok lesznek véletlenszerűen csoportokba beosztva. A harmadik nap 

inkább már csak arról szólna, hogy jól érezzék magukat. Természetesen minden este lenne 

nekik valami buli, ahol kiengedhetik a fáradt gőzt.  

Mentorképzést az MSc-re! 

A mentorkoncepció szerint az MSc-sek is mentorok hatásköre alá tartoznak, de ezzel szemben 

sokszor előfordul, hogy nem fordulnak hozzájuk, ami nem meglepő, hiszen nincsenek is 

beosztva mentorokhoz. Ennek kiküszöbölése érdekében szorgalmaznék egy bővítést a 

mentorkisokosban, hogy az MSc-sek segítéséhez szükséges információkat is tartalmazza és a 



beiratkozó MSc-seket is hozzárendelném a mentorokhoz, persze csak ha igénylik, mert nem 

egy MSc-s hallgató van, aki korábbi tanulmányait az ELTÉN végezte. 

Augusztus-Szeptember és utána 

Bár tudom, hogy egyes szakterületeken a Gólya-Mentor találkozóknak nincs hagyománya, én 

mégis szorgalmaznám. A mentorok, mentorfelelősök és szakterületi koordinátorok 

felelősségének tartom, hogy tábor előtt legalább két Gólya-Mentor Talit szervezzenek 

szakterületenként, ezzel is kapcsolatot kiépítve a gólyákkal. A szakos Gólya-Mentor Taliknak a 

tanáris mentorok és gólyáik is szerves részét képeznék. Mindenképpen szorgalmaznék egy 

ÖSSZTÉTÉKÁS Gólya-Mentor Talit is, ha esetleg a közös gólyatábor lesz megszavazva, mert 

ezzel sokkal könnyebb feloldani azt, amit például egy Überfúzióval akarunk. 

Örülök, hogy lassan, de biztosan minden szakterület oktatójában tudatosul, hogy igen, van egy 

mentorrendszer, amely a hallgatók egyetemi életbe való asszimilációját szorgalmazza. 

Véleményem szerint az elsőféléves tárgyak oktatóival valamilyen úton-módon mindenképpen 

meg kell ismertetnünk a Mentorrendszert és még évkezdés előtt magukat, a mentorokat is, 

hiszen a mentorok azok, akik hidat képeznek az oktatók és a hallgatók között. Ezzel mindkét 

fél életét meg lehetne könnyíteni. A mentoroknak pár eseményt kötelezővé tennék, ilyenek 

például, amik már vizsgaidőszakra esnek, de mégis nagyon fontosak, a nyíltnapok, hiszen a 

mentoroknál jobban senki sincs felkészülve azokra a kérdésekre, amik ott elhangzanak. 

TO 

Mindenképpen szándékozom valahogy kapcsolatba lépni a TO munkatársaival, hogy az év eleji 

beiratkozások gördülékenyebben menjenek az ideiekhez képest. Szeretnék részt venni a 

beiratkozásokon, hogy a felmerülő problémákat egyből el tudjuk hárítani, és ha bármilyen 

problémájuk van, azt velem közöljék és ne a mentorokkal. 

Tankörök 

Örülnék, ha következő évben minden tervezett szakterületen sikerülne kialakítani tanköröket 

a hallgatói és oktatói mentorok segítségével, mert véleményem szerint, ez nagyban hozzátesz 

a gólyák tanulmányaihoz. Rengeteg olyan tudást sajátítanak el ezeken a foglalkozásokon, 

amelyek később sokban segítik elkezdeni a kutatásaikat. Személyes véleményem szerint a 

mentorok is jól járnak ezekkel a mentorációs alkalmakkal, mert ők is sok érdekességet 

hallhatnak ezek során. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat! 

Minden kérdésre szívesen válaszolok e-mailben, telefonon vagy személyesen! 

Tel: 20/232-3356 

E-mail: adam95hun@gmail.com 
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Pályázat az ELTE TTK HÖK 
Mentorkoordinátori tisztségére 

 

Halász Péter 

 
„Minden, még a siker is úgy érkezik, hogy árcédula lóg rajta.” 

/Sandra Brown/ 
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Bemutatkozás	
	 Halász	Péter	vagyok,	harmadéves	kémia	BSc	szakos	hallgató.	1996.	augusztus	31-én	
születtem	 Budapest	 mellett,	 Kistarcsán.	 12	 évig	 az	 ELTE	 Radnóti	 Miklós	 Gyakorlóiskolába	
jártam.	Nagyon	szeretek	gokartozni,	2011	és	2014	között	részt	vettem	az	Országos	Amatőr	
Gokart	Bajnokságban,	ahol	2013-ban	összetett	2.	helyezést	értem	el.	Sajnos	manapság	már	
nem	versenyzem,	mivel	a	tanulás	és	az	egyetemi	programok	mellett	nem	marad	elég	időm	a	
felkészülésre.	
	 Az	 egyetemi	 tanulmányaim	 kezdete	 óta	 részt	 veszek	 a	 kémiás	 közéletben.	 Tavaly	
mint	állomásvezető	voltam	jelen	a	Kémia	Gólyatáborban,	idén	már	mint	mentor	segítem	az	
elsőévesek	beilleszkedését.	A	célom	az,	hogy	egyre	nagyobb	szerepet	töltsek	be,	nemcsak	a	
kémiás,	hanem	az	egész	TTK-s	hallgatói	közösségben.	
	
Motivációk	
A	mentorkoordinátori	tisztségre	való	pályázásomban	több	dolog	motivált.	

- Tapasztalataim	szerint	egy	mentorjelölt	akkor	 lesz	 jó	mentor,	ha	össze	tudja	fogni	a	
gólyáit	és	egy	összetartó	csapatot	tud	építeni.	Megszervezi	a	programokat	és	bevonja	
őket	a	szakos,	illetve	TTK-s	közéletbe.	Ezek	mellett	a	tanulmányokban	való	segítséget	
is	 fontosnak	 tartom.	 A	 gimnázium	 után	 az	 egyetemi	 váltás	 sok	 elsőévesnek	
nehézséget	 okoz.	 Nagyobb	 a	 tananyag,	 ezért	 másképp	 kell	 tanulni,	 mint	 a	
gimnáziumban.	 Erre	minden	mentornak	 időben	 figyelmeztetnie	 kell	 a	 gólyáit,	 ezzel	
csökkenthetők	 lennének	 az	 első	 félév	 végi	 bukások.	 Az	 első	 szemeszter	 minden	
szakon	 nehézkes,	 ezért	 olyan	 mentorokat	 keresnék,	 akik	 ezeken	 a	 területeken	
képesek	megállni	a	helyüket.	
	

- Mentorságom	 kapcsán	 megtapasztaltam,	 hogy	 milyen	 felelősséget	 vállani	 egy	 kis	
létszámú	csoportért,	közösségi	programokat	szervezni	nekik,	illetve	segíteni	intézni	a	
hivatalos	 ügyeiket.	 Úgy	 gondolom,	 hogy	 ezt	 a	 feladatot	 jól	 végzem.	 A	
mentorkoordinátori	 tisztségre	való	pályázásommal	új	 kihívást,	nagyobb	 felelősséget	
keresek.	Fontos	a	 feladata,	ugyanis	ő	 felel	azokért	a	mentorokért,	akik	a	következő	
generáció	 integrálásáért	 felelnek,	 hiszen	 ő	 szervezi	 meg	 a	 képzésüket	 és	 segít	 a	
kiválasztásukban.	

	
- Tekintettel	 arra,	 hogy	 az	 ELTE	 Magyarország	 egyik	 legnagyobb	 egyeteme,	 és	 az	

utóbbi	 években	 fokozott	 figyelmet	 kap	 a	 médiában,	 a	 Mentorrendszer	 sebezhető	
pontnak	 számít	 az	 egyetem	hírnevének	 kapcsán.	 A	Mentorrendszer	 vezetője	 képes	
kell	legyen	az	erkölcsi	normák	betartására	és	betartatására,	így	bármikor	megfelelően	
tudja	képviselni	nem	csak	a	Mentorrendszert,	hanem	akár	az	egész	egyetemet	is.	
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Tervek	
	 A	 megválasztásom	 esetén	 együttműködök	 a	 Hallgatói	 Önkormányzat	 elnökével,	
elnökhelyettesével,	 tisztségviselőivel,	 illetve	 a	 Mentorrendszer	 további	 irányítóival,	 a	
mentorfelelősökkel	 és	 a	 Bárczi	 Gusztáv	 Gyógypedagógiai	 Kar	 Hallgatói	 Önkormányzatának	
seniorkoordinátorával.	 A	 programok	 szervezése	 során	 kiemelt	 figyelmet	 fordítok	 a	
költséghatékonyságra.	

1)	Promóció	
	 A	 jelentkezést	 a	 szakos	 Facebook	 csoportokban,	 a	 ttkhok.elte.hu	 –n	 és	 a	 Tétékás	
Nyúzban	fogom	hirdetni.	Fontosnak	tartom,	hogy	a	jelentkezés	ideje	alatt	többször	jelenjen	
meg	cikk	a	Mentorrendszerrel	kapcsolatban,	továbbá	a	„Faliújság”	rovatban	is	mindig	legyen	
kint	 a	 jelentkezési	 felület	 címe.	A	 szakterületi	 koordinátorokon	és	 a	mentorokon	 keresztül	
juttatnám	el	a	jelentkezési	felületet	a	szakos	Facebook	csoportokba.	

2)	Bevonó	nap	
	 A	bevonó	nap	két	részből	fog	állni.	Az	elején	én	fogom	ismertetni	a	Mentorrendszer	
felépítését,	programjait,	majd	a	 szakterületi	 koordinátorok	külön	 szakos	előadást	 tartanak,	
ahol	a	korábbi	mentorok	is	részt	vesznek	és	megosztják	az	élményeiket.	

3)	Előadások	
Visszahozom	a	három	előadásos	rendszert.		

	 1.	előadás:	Tanulmányi	ügyek	(30	perc)	+	Külügy	(15	perc)	
	 2.	előadás:	Ösztöndíjak	(30	perc)	+	Sport,	Kulturális	események	(15	perc)	
	 3.	előadás:	Esélyegyenlőség,	kollégiumi	ügyek	(15	perc)	+	Tanárképzés	(15	perc)	
	
Az	 előadásoknak	 nem	 az	 a	 célja,	 hogy	 megtanítsa	 a	 mentorjelölteknek	 a	 témakörökhöz	
kapcsolódó	 teljes	 anyagot,	 hanem	 csak	 a	 fontosabb,	 újabb	 információk	 ismertetése.	
Mindhárom	előadáson	kötelező	a	részvétel.	
	
4)	Mentorteszt	
	 A	Mentorkisokost	 aktualizálom,	 amit	 az	 előadások	 időpontjainak	 környékén	meg	 is	
osztok	a	jelöltekkel.	A	mentorteszt	felépítését	meg	akarom	változtatni.	Úgy	tervezem,	hogy	
két	részből	fog	állni.	Az	első	részben	30	kérdésre	kell	válaszoljanak	a	jelöltek	(10	tanulmányi	
+	10	ösztöndíjas	+	5	esélyegyenlőségi,	 kollégiumi,	 sport	+	5	 szakos	kérdés).	A	 teljesítéshez	
80%-ot	kell	elérni	ebből	a	részből.	A	második	rész	3-4	esszéből	fog	állni.	Nem	kell	összefüggő	
szöveget	 írni,	 elég	 csak	 vázlatpontokban	kifejteni	 a	 témát.	 (Példák	a	 témákra:	 „Egy	erdélyi	
hallgató,	hogy	tud	beiratkozni,	ha	csak	külföldi	papírjai	vannak?	Mi	a	teendő?”	vagy	„Hogyan	
kell	 diákigazolványt	 igényelni?”	 illetve	 ezekhez	 hasonló	 gyakorlati	 kérdések.)	 Az	 esszék	
javításánál	 nem	 lesznek	 részpontok.	 A	 kifejtés	 logikája	 a	 lényeg,	 hogy	 a	 leírás	 szerint	
megoldódik-e	a	probléma	vagy	sem.	Természetesen	az	esszé	részből	is	lesz	UV.	
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5)	Mentorfelelősök	
	 A	 mentorfelelősök	 a	 SZACS-okon	 lesznek	 kiválasztva.	 A	 szakterületi	 csapatoknak	 a	
mentorfelelős	a	vezetője,	az	ő	munkáját	a	szakterületi	koordinátor	és	a	mentorkoordinátor	
ellenőrzi.	 Feladata	 az,	 hogy	 összetartsa	 a	 csapatot,	 továbbá	 segít	 a	 szervezésben	 és	
koordinálásban.	

6)	Mentorkirándulás	
	 A	 mentorkirándulás	 megmaradna	 a	 jelenlegi	 formájában,	 vagyis	 állomásos	
kirándulás,	 szakterületi	 csapatokkal.	 A	 hangsúly	 azon	 lesz,	 hogy	 megteremtsük	 azokat	 a	
körülményeket,	amik	ahhoz	kellenek,	hogy	létrejöjjenek	a	csapategységek	minden	szakon.		

7)	Mentorhétvége	
	 A	mentorhétvégét	 2	 naposra,	 Budapest	 környékére	 tervezem.	 A	mentorjelöltek	 itt	
már	szakmai	előadásokon	 is	részt	vesznek.	Ezenkívül	 lesz	egy	állomásos	túra,	ahol	a	szakos	
csapatok	kommunikációs	feladatokat	oldanak	meg.	

8)	Mentortábor	
	 Bízom	benne,	hogy	 itt	már	biztosan	 ismerni	 fogjuk	a	gólyatáborok	felosztását,	ezért	
olyan	 feladatokra	 teszem	 a	 hangsúlyt,	 amik	 elősegítik	 a	 gördülékenyebb	 csapatmunkát	 a	
különböző	 szakról	 jövő	 mentorok	 közt.	 Fontosnak	 tartom,	 hogy	 a	 mentorok	 ismeretet	
szerezzenek	 más	 szakterületekről,	 pl.	 miért	 jó	 oda	 tartozni,	 milyen	 szakos	 programok	
vannak,	milyen	nehézségek	vannak,	mik	a	nehéz	 tárgyak,	 stb.	 Ezt	 az	 információ	 cserét	 kis,	
vegyes	 csapatokban	 tervezem	 úgy,	 hogy	 mindenhol	 legyen	 1-2	 mentor	 az	 egyes	
szakterületekről.	
	 A	 tanárisokkal	 való	beszélgetést	meg	 szeretném	 tartani,	hiszen	 fontos,	hogy	az	egy	
szakhoz	tartozó	BSc-s	és	tanáris	mentorok	is	ismerjék	egymást,	továbbá	a	BSc-s	mentorok	is	
kapjanak	információt	a	tanárképzéssel	kapcsolatban.	
	
Záró	gondolatok	

Szeretnék	 köszönetet	 mondani	 Vigh	 Patriciának,	 Török	 Mátyásnak	 és	 Vajda	
Leventének,	hogy	nagyon	sok	jó	tanáccsal	és	ötlettel	segítették	a	felkészülésemet.	Köszönöm	
Égerházi	 Bálintnak	 és	 a	 szakterületi	 koordinátoroknak,	 hogy	 időt	 szakítottak	 rám	 és	
megosztották	velem	a	Mentorrendszerrel	kapcsolatos	meglátásaikat.	

	
Köszönöm,	hogy	elolvastad	a	pályázatom!	

	
			Halász	Péter	
			Kémia	BSc	
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Eredeti Változtatás Indoklás 
(5) g) személyi kérdés: a tisztségviselők, delegáltak és 
megválasztásával és  visszahívásával kapcsolatos 
kérdés, melyről titkosan kell szavazni; 

(5) g) személyi kérdés: a tisztségviselők, delegáltak 
és ügyvívők megválasztásával és  visszahívásával 
kapcsolatos kérdés, melyről titkosan kell szavazni; 

 

 

6. § (1) Az Önkormányzat tagjainak 
érdekképviseletét és érdekvédelmét látja el, 
gyakorolja a Magyarország jogszabályaiban, valamint 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
(továbbiakban: Egyetem) és a Természettudományi 
Kar (továbbiakban: Kar) szabályzataiban a kari 
hallgatói önkormányzatra ruházott döntési, 
javaslattételi, véleményezési és ellenőrzési 
jogköröket. 
 

6. § (1) Az Önkormányzat tagjainak 
érdekképviseletét és érdekvédelmét látja el, 
gyakorolja a Magyarország jogszabályaiban, valamint 
az Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem 
(továbbiakban: Egyetem) és a Kar 
Természettudományi Kar (továbbiakban: Kar) 
szabályzataiban a kari hallgatói önkormányzatra 
ruházott döntési, javaslattételi, véleményezési és 
ellenőrzési jogköröket. 
 

Preambulumban már megtörtént definiálása. 

10. § (1) A Küldöttgyűlés kizárólagos döntési 
jogkörrel dönt 

d) az Önkormányzat költségvetésének 
elfogadásáról; 

(2) A Küldöttgyűlés kizárólagos döntési jogkörrel, 
kétharmados többséggel dönt 
 

10. § (1) A Küldöttgyűlés kizárólagos döntési 
jogkörrel dönt 
d) az Önkormányzat költségvetésének elfogadásáról; 
10. § (2) A Küldöttgyűlés kizárólagos döntési 
jogkörrel, kétharmados többséggel dönt 
e) Az Önkormányzat költségvetésének elfogadásáról; 
 

Az Önkormányzat döntéshozatalában fontos 
szerepet játszik a költségvetési terv, ezért hangsúlyos, 
hogy az elfogadását kétharmadhoz legyen kötve. 

17. § (2) A Küldöttgyűlésről írásos emlékeztetőt kell 
készíteni, amelyet a levezető elnök hitelesít. 

17. § (2) A Küldöttgyűlési ülésről írásos, vázlatos 
emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a levezető elnök, 
és egy az ülésen felkért személy hitelesít.  
 

 

 27.§ (8) Amennyiben a mandátumkiosztási eljárás 
során több jelölt között sorrendet kellene 
meghatározni az (5) vagy (7) bekezdés értelmében, 
viszont ez az adott szavazatarányok alapján nem  
egyértelmű, úgy ezen a jelöltek között a sorrendet 
sorsolással kell megállapítani.  
  

Gyakorlati probléma feloldása. 
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30. § A Választmány szavazati jogú tagjai az elnök, 
az elnökhelyettes, valamint az Önkormányzat tagjai 
közül szakterületenkénti további egy-egy tag, a 
Küldöttgyűlés által választva. 
 

30. § A Választmány szavazati jogú tagjai az elnök, 
az elnökhelyettes és a szakterületi koordinátorok. 

 

35. §  (1) A Választmány üléseiről írásos 
emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a levezető elnök 
hitelesít. Az emlékeztetőknek tartalmaznia kell az 
ülés időpontját, és az összes elhangzott felszólalást 
és a megvitatott kérdésekben hozott határozatokat. 
(2) A Választmány ülései, a benyújtott 
előterjesztések és az ülésekről készült emlékeztetők 
nyilvánosak. 
 
 

35. § (1) A Választmány üléseiről hangfelvételt kell 
készíteni; ez egyben jegyzőkönyvként is szolgál. A 
hangfelvételnek tartalmaznia kell az ülés időpontját, 
és az összes, a Választmányon elhangzott 
felszólalást, a megvitatott kérdésekben hozott 
határozatokat. 
(2) A Választmányról írásos emlékeztetőt kell 
készíteni, amelyet a levezető elnök és egy az ülésen 
felkért személy hitelesít. 
(3) A Választmány ülései, a benyújtott 
előterjesztések, az ülésekről készült jegyzőkönyvek 
és emlékeztetők nyilvánosak. 
 

Küldöttgyűléshez hasonlóan, egységesítés. 

55. § (2) Az elnök általános utasításai joggal 
rendelkezik az – az Ellenőrző Bizottság tagjait 
leszámítva – az Önkormányzat tisztségviselői 
tekintetében. 
 

55. § (2) Az elnök általános utasítási joggal 
rendelkezik az – az Ellenőrző Bizottság tagjait 
leszámítva – az Önkormányzat tisztségviselői 
tekintetében. 

Nyelvtani hiba javítása. 

56. § (2) Az elnök tisztsége alapján tagja 
f) az Alapítvány Felügyelőbizottságának; 

 
. 
. 
. 
. 
 
(5) Az elnök megbízatása megszűnik: 
 

56. § (2) Az elnök tisztsége alapján tagja 
f) az Alapítvány Felügyelőbizottságának; 

g) az Önkormányzat Választmányának;  
. 
. 
. 
(5) Az elnök megbízatása megszűnik: 
 e) visszahívással. 
(6) A lemondást a Küldöttgyűlés számára szóban 
vagy saját kezűleg aláírt írásos nyilatkozattal kell 
megerősíteni. 

Kimaradt. 
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(6) A lemondást a Küldöttgyűlés számára szóban 
vagy saját kezűleg aláírt írásos nyilatkozattal kell 
megerősíteni. 
 

(6) Az elnököt akadályoztatása esetén az 
elnökhelyettes helyettesíti, amennyiben jogszabály 
vagy egyéb egyetemi szabályzat ettől eltérően nem 
rendelkezik. 
(7) A lemondást a Küldöttgyűlés számára szóban 
vagy saját kezűleg aláírt írásos nyilatkozattal kell 
megerősíteni. 
 

58. § (1) Az elnökhelyettest az elnök nevezi ki.  
 

58. § (1) Az elnökhelyettest az elnök nevezi ki. 
Amennyiben az elnökhelyettes személye változik, az 
elnöki ciklus közben az elnökhelyettes személyét jóvá 
kell hagynia a Küldöttgyűlésnek kétharmados 
többséggel. 
 

Demokratikusabb megoldás, mivel az ciklus kezdete 
előtt döntenek a hallgatók az elnök személyéről és 
tájékoztatva vannak az elnökhelyettes személyéről is, 
itt nincs lehetőségük, ezért fontos, hogy legalább a 
Küldöttgyűlés véleményt formáljon. 

 
  A szakterületi koordinátorok 

65. § (1) A szakterületeken folyó munka 
koordinálására az adott szakterületi koordinátorokat 
választ. 
(2) A szakterületi koordinátorok feladata: 

a) a szakterületükhöz tartozó hallgatók 
tájékoztatása az őket érintő kérdésekről, 
tudnivalókról; 
b) a szakterületükhöz tartozó hallgatók 
érdekképviselete az érintett szakokért felelős 
szervezeti egységeknél; 
d) a szakterület képviselőinek és 
delegáltjainak munkája során szerzett 
információk összegyűjtése, és ezekről az 
illetékes testület(ek), tisztségviselő(k) 
tájékoztatása; 
e) a Választmánnyal együttműködve az 
Önkormányzat napi működésének segítése; 

Demokratikusabb. Erősíti a szakterületi 
összetartozást és autonómiát. Magukénak érezhetik a 
hallgatók. Így a szakterületi koordinátor személye 
ismert(ebb), akkor a bizalmi pozíció is erősebb, 
hallgatók nagyobb eséllyel fordulnak majd hozzá, 
láthatóbb lesz a munkája. Ezáltal a szakterület 
irányítása és képviseletének effektív részébe is 
érdeklődéssel fordulhatnak és eredményét is látják.  
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f) az érintett tisztségviselőkkel közösen a 
szakterület hallgatóinak bevonása a 
tisztségviselőket segítő csoportokba; 
g) a mentorrendszer keretében a szakterület 
mentorjelöltjeinek toborzása, a szakterületi 
mentorok képzésének és munkájának 
segítése; 
h) szükség szerint az Önkormányzat 
feladatainak ellátásához szükséges számú 
szakterületi hallgató bevonása az 
Önkormányzat munkájába. 

(3) A szakterületi koordinátor beszámolójában 
részletezi a szakterületi delegáltak tevékenységét. 
(4) A szakterületi koordinátorok munkáját 
szakterületi csoportok segítik. 

Az szakterületi koordinátor választása 

66. § (1) A Választási Bizottság a pályázat kiírása 
előtt megállapítja a szakterületen a szavazásra 
jogosultak számát, a Tanulmányi Hivatal adatai 
alapján. 
(2) Pályázatot a szakterületi koordinátor tisztség 
betöltésére a Választási Bizottság ír ki. A kiírásnak 
tartalmaznia kell 

a ) a pályázat benyújtásának módját és 
határidejét,  
b) a szavazás módját és idejét, 
c) a szakterületi koordinátori pályázatra 
vonatkozó – a Választási Bizottság által 
meghatározott – formai követelményeket; 
d) a jelöltséghez szükséges hallgatói aláírások 
számát. 

(3) A pályázatot a Választási Bizottságnak kell 
kiírnia  
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a) a képviselő-választással egyidőben; 
b) az adott szakterületen 5 munkanapon 
belül, amennyiben a szakterületi koordinátori 
tisztség valamilyen okból betöltetlenné válik; 
c) az adott szakterületen 5 munkanapon 
belül, amennyiben a szakterületi koordinátor  
bejelenti lemondását. 

(4) A pályázási időszak a választás kiírásakor 
kezdődik. 
(5) A választási kiírást közölni kell az 
Önkormányzat lapjában és meg kell jelentetni az 
Önkormányzat honlapján. 
(6) Szakterületi koordinátori tisztségre az adott 
szakterület bármely tagja pályázhat, aki pályázatának 
benyújtásáig összegyűjtötte a Választási Bizottság 
által előzetesen rendelkezésre bocsájtott hitelesített 
aláírásgyűjtő íveken legalább a szavazásra jogosult 
hallgatók két százalékának támogató aláírását. 
(7) Az indulási szándékot a szakterületi koordinátori 
pályázat Önkormányzat honlapjára - a Választási 
Bizottság által kiírt módon és határidővel - való 
feltöltésével lehet jelezni. 
(8) Az érvényes pályázatnak tartalmaznia kell: 

a) a jelölt nevét, szakját és tanulmányai 
megkezdésének dátumát; 
b) a jelölt bemutatkozását; 
c) a jelölt szakterületi koordinátori 
programját; 
 

(9) A pályázatok benyújtására legalább 10, de 
legfeljebb 14 napot kell biztosítani, melynek végétől 
legfeljebb 7 nap múlva el kell kezdeni a szavazást. A 
szavazásra legalább 7, legfeljebb 14 napot kell 
biztosítani, amelyet egy alkalommal, legfeljebb 14 
nappal meghosszabbítható. 



ELTE TTK HÖK Alapszabály módosítás 
2017. november 14. 

 
 
67. § (1) Szavazásra az adott szakterület valamennyi 
aktív státuszú tagja jogosult. 
(2) A szavazás a Választási Bizottság által elkészített 
elektronikus, vagy a technikai feltételek hiányában 
papír alapú szavazólapokon történik. A 
szavazólapokon fel kell tüntetni a jelölt(ek) nevét 
(betűrendben), illetve amennyiben a jelölt 
hozzájárul, legfeljebb igazolványkép méretű fotóját 
és lehetővé kell tenni, hogy a szavazók a támogatni 
kívánt jelöltet egyértelműen megjelölhessék. 
(3) Minden választásra jogosult hallgató legfeljebb 
egy jelöltre adhatja le a szavazatát. 
A szavazás titkos. A szavazatokat a választók a 
Választási Bizottság által felügyelt szavazóurnák 
használatával, vagy a szintén a Választási Bizottság 
által hitelesnek ítélt elektronikus felületen adják le. 
 
68. § (1) A választás érvényes, ha azon az adott 
szakterület teljes idejű nappali képzésben részt vevő, 
aktív státuszú hallgatóinak legalább huszonöt 
százaléka igazoltan részt vett. 
(2) A Választási Bizottság a szavazási időszak vége 
után legkésőbb 3 munkanappal megállapítja és 
nyilvánosságra hozza a szavazás végeredményét. A 
választás eredményét meg kell jelentetni az 
Önkormányzat honlapján és lapjában. 
(3) A szakterületi koordinátor jelöltek közül 
megválasztásra kerül az adott szakterületen, aki a 
leadott szavazatok több mint felét kapja.  
(4) Amennyiben egy jelölt sem kapja meg a 
szavazatok több mint felét a választási időszak 
végéig, úgy következő szavazási fordulót kell tartani 
a választási kiírásnak megfelelően, amelyben a két 
legtöbb támogató szavazatot kapó jelölt vesz csak 
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részt. Kivételt képez ez alól, ha kettő vagy több 
jelölt esetén áll fenn szavazategyenlőség az első 
helyen, úgy ők vesznek részt a következő 
fordulóban, illetve, ha kettő vagy több jelölt esetén 
áll fenn szavazategyenlőség a második helyen, 
viszont az első helyen nem, ekkor a legtöbb 
szavazatot szerző jelölttel együtt valamennyien részt 
vesznek a következő fordulóban.  
(5) Összesen legfeljebb három szavazási fordulót 
lehet tartani. 
(6) Ha a harmadik forduló is eredménytelen, úgy a 
Választási Bizottságnak új választást kell kiírnia. 
(7) A megválasztott szakterületi koordinátor 
mandátuma a hivatalban lévő szakterületi 
koordinátor mandátumának lejártakor keletkezik. 
Amennyiben az szakterületi koordinátori tisztség 
betöltetlen a megválasztott szakterületi koordinátor 
megbízatása az eredmény kihirdetésével veszi 
kezdetét. 

A szakterületi koordinátor visszahívása 

69. § (1) Amennyiben a Küldöttgyűlés kétharmados 
határozatot hoz a visszahívásról szóló szavazásról, 
vagy az adott szakterület bármely tagjának 
kezdeményezésére a jelen § (10)-(20) bekezdései 
alapján eredményes aláírásgyűjtés történik, úgy a 
Választási Bizottság 10 napon belül köteles 
szavazást kiírni a visszahívásról. 
(2) Az Ellenőrző Bizottság a szakterületi 
koordinátor visszahívását kezdeményező 
küldöttgyűlési határozatról 3 munkanapon belül 
köteles írásban értesíteni a Választási Bizottságot. 
(3) A szavazás kiírásának meg kell jelennie az 
Önkormányzat honlapján és lapjában. 
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(4) A Választási Bizottság a szavazás megkezdése 
előtt megállapítja az adott szakterületen szavazásra 
jogosultak számát, a Tanulmányi Hivatal adatai 
alapján. 
(5) Szavazásra az adott szakterület valamennyi aktív 
státuszú tagja jogosult. 
(6) A szavazásra 14 napot kell biztosítani. 
(7) A szavazás titkos, a Választási Bizottság által 
elkészített szavazólapokon történik. 
(8) A szavazás eredményes, amennyiben az adott 
szakterület tagjainak legalább egynegyede leadja a 
szavazatát, és a leadott szavazatok több, mint fele a 
visszahívási indítvánnyal egyetértő. 
(9) A szavazás eredményét a Választási Bizottság 
hirdeti ki, eredményes visszahívás esetén a 
szakterületi koordinátor megbízatása az eredmény 
kihirdetésével megszűnik.  
(10) Küldöttgyűlés által kezdeményezett visszahívás 
esetén a szavazás eredményének kihirdetéséig nem 
kezdeményezhető újabb visszahívás.  
(11) Az adott szakterület bármely tagja 
kezdeményezheti a szakterületi koordinátor 
visszahívásáról történő szavazás kiírását az 
Ellenőrző Bizottság felé írásban jelezve a szándékát. 
A kezdeményező hallgatónak közölnie kell a nevét, 
szakját, Neptun-kódját az Ellenőrző Bizottsággal. 
(12) A visszahívásról szóló szavazás elrendelésére 
irányuló hallgatói kezdeményezést a Választási 
Bizottság által hitelesített aláírásgyűjtő íveken 
támogathatják aláírásukkal az adott szakterület 
tagjai. A támogató aláírás nem visszavonható. A 
szavazás kiírásra kerül, amennyiben az indítványt az 
adott szakterület tagjainak legalább két százaléka 
támogatta. 
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(13) A megfelelő számú aláírásgyűjtő ívet a 
Választási Bizottság köteles a szavazást 
kezdeményező hallgató rendelkezésére bocsátani. 
(14) Saját kezű aláírás mellett – az aláírás 
hitelességének ellenőrzése céljából – fel kell tüntetni 
a nyilatkozó hallgató teljes nevét, illetve Neptun-
kódját, olvasható formában. 
(15) Aláírást az egyetemi polgárok zavarása nélkül 
az Egyetem területén lehet gyűjteni, nem 
akadályozva ezzel az oktatási és tudományos 
munkát. 
(16) Az aláírásért az aláíró hallgatót bárminemű 
előnyben részesíteni vagy erre vonatkozó ígéretet 
tenni tilos. Az aláíró hallgató az aláírásért nem 
kérheti és nem is fogadhatja el, hogy bármiféle 
előnyben részesítsék. 
(17) A szabálytalanul szerzett aláírás érvénytelennek 
minősül. 
(18) Az aláírásgyűjtő íveket, azok átvételét követő 
30 napon belül, egy alkalommal nyújthatja be a 
szavazást kezdeményező hallgató vagy annak 
meghatalmazottja a Választási Bizottságnak, melyek 
átvételéről jegyzőkönyv készül. 
(19) Az aláírásgyűjtő ívek hitelességének 
ellenőrzését a Választási Bizottság végzi a 
Tanulmányi Hivatal adatai alapján. 
(20) Késedelmesen, valamint nem a kezdeményező 
hallgató vagy meghatalmazottja által benyújtott 
aláírásgyűjtő íven szereplő aláírás érvénytelen. 
(21) Az aláírások ellenőrzését a Választási 
Bizottságnak a benyújtást követő 15 munkanapon 
belül el kell végeznie és eredményes aláírásgyűjtés 
esetén ki kell írnia a szavazást. 
 

 Ügyvivő szakterületi koordinátor  
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70. § (1) Ha a szakterületi koordinátori tisztség 
betöltetlen, annak betöltéséig a Küldöttgyűlés az 
adott szakterület képviselőinek legalább 
kétharmados írásban történő jelölése esetén ügyvivő 
szakterületi koordinátort választhat egyszerű 
többséggel a szakterületi koordinátori feladatok 
ellátására. Az ügyvivő szakterületi koordinátor nem 
minősül tisztségviselőnek. 
(2) Az ügyvivő szakterületi koordinátor tagja a 
Választmánynak. 
(3) Az ügyvivő szakterületi koordinátor mandátuma 
megszűnik:  
a) Küldöttgyűlés általi visszahívással; 
b) önkormányzati tagság megszűnése esetén;  
c) lemondással;  
d) az önkormányzati ciklus végeztével;  
e) ha jogszabályban, jelen Alapszabályban vagy egyéb 
egyetemi szabályzatban foglalt összeférhetetlenség 
megszüntetésére rendelkezésre álló időn belül nem 
szünteti meg az összeférhetetlenség okát; 
f) szakterületi koordinátori tisztség betöltésével; 
g) megbízása után 3 hónappal. 
(4) A lemondást a Küldöttgyűlés számára szóban 
vagy saját kezűleg aláírt írásos nyilatkozattal kell 
megerősíteni. 
 

 Minden szakasz számozása öttel csúszik. 
Nincs mindegyik itt felvezetve. 

 

66. § (1) Tisztségviselő megválasztására – az elnök és 
az elnökhelyettes kivételével – a Küldöttgyűlés 
jogosult. 
 

66. §  71. § (1) Tisztségviselő megválasztására - az 
elnök, elnökhelyettes és a szakterületi koordinátorok 
kivételével - a Küldöttgyűlés jogosult. 
(2) 
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69. § (1) Az elnökre és elnökhelyettesre nem 
vonatkoznak a 69. § és 70. § rendelkezései. 
. 
. 
. 
 

69. § 74. §  (1) Az elnökre, elnökhelyettesre és a 
szakterületi koordinátorokra nem vonatkoznak a 69. 
§ 75. § és a 70. § 76. § rendelkezései. 
. 
 

Anomália feloldása. 

71.§ (5) Jelen szakasz rendelkezései nem 
vonatkoznak az Önkormányzat elnökére és 
elnökhelyettesére.  
 

71. § 77. § (5) Jelen szakasz rendelkezései nem 
vonatkoznak az Önkormányzat elnökére, 
elnökhelyettesére és szakterületi koordinátoraira.  
 
 
 

 

75. §(2) Az ösztöndíj havi összege legfeljebb az egy 
főre jutó éves hallgatói normatíva meghatározott 
százaléka, mely az alábbiak szerint kerül kiutalásra: 

a) az elnöknek: 70%; 
b) az elnökhelyettesnek: 55%; 
c) a főszerkesztőnek: 40%; 
d) a szakterületi koordinátoroknak: 25%; 
e) az Ellenőrző Bizottság elnökének: 20%; 
f) az Ellenőrző Bizottság tagjainak: 15%. 

 

75. § 81. § (2) Az ösztöndíj havi összege legfeljebb 
az egy főre jutó éves hallgatói normatíva 
meghatározott százaléka, mely az alábbiak szerint 
kerül kiutalásra: 

a) az elnöknek: 55%; 

b) az elnökhelyettesnek: 30%; 

c) a főszerkesztőnek: 40%; 

d) a szakterületi koordinátoroknak: 20%; 

e) az Ellenőrző Bizottság elnökének: 20%; 

f) az Ellenőrző Bizottság tagjainak: 15%. 

 

Jelenlegi helyzet. 

 83.§ (5) A delegáltak megbízatása megszűnik: 
a) önkormányzati tagságának megszűnése 
esetén; 
b) lemondással; 
c) az önkormányzati ciklus végeztével; 
d) ha jogszabályban, jelen Alapszabályban 
vagy egyéb egyetemi szabályzatban foglalt 
összeférhetetlenség megszüntetésére 
rendelkezésre álló időn belül nem szünteti 
meg az összeférhetetlenség okát; 
e) visszahívással. 

Pontosítás. 
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81. § (1) Ezen Alapszabály az ELTE TTK HÖK 
Küldöttgyűlésének 2017. január 5-én hozott 
határozata alapján a Szenátus jóváhagyásának napján, 
2017. január 16-án, a jóváhagyást követően azonnal 
hatályba lép. 
(2) Jelen Alapszabály hatályba lépésével nem szűnnek 
meg a hatályba lépés pillanatakor fennálló 
tisztségviselői megbízások. Az Alapszabály további 
rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni ezzel a 
kitétellel. 

81. §  88. § (1) Ezen Alapszabály az ELTE TTK 
HÖK Küldöttgyűlésének 2017. november 14-én 
hozott határozata alapján a Szenátus jóváhagyásának 
napján, 2017. december 11-én, a jóváhagyást 
követően azonnal hatályba lép. 
(2) Jelen Alapszabály hatályba lépésével nem szűnnek 
meg a hatályba lépés pillanatakor fennálló 
tisztségviselői megbízások. Az Alapszabály további 
rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni ezzel a 
kitétellel. 

 

 











EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT  

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 

Telefon/fax: 372-2654 

 

ELTE TTK HÖK GÓLYATÁBOR - BÓDVARÁKÓ 

Előkészítésben közreműködő: Égerházi Bálint, Kovács Dániel 

I. ÖSSZEFOGLALÁS 

Az ELTE TTK HÖK-nek 2018 augusztusában mindenképp összkari gólyatábort kellene tartania, ennek 

megvalósítása legegyszerűbb és leggazdaságosabb Bódvarákón, a valaha volt Geo-Bio Gólyatábor 

helyszínén lenne, ennek okait alább részletezzük. Az egyesítést több fontos szempont is indokolja, pl.: 
 egységes, szervezett fellépés és kiállás az igények mellett 

 költséghatékony tervezés és lebonyolítás 

 a szakterületi szegregáltságok megszűntetése, nevetséges tévhitek és előítéletek leküzdése, 

aktív TTK-s közösség kiépítésének kezdete 

 

II. ELŐNYÖK 

 Sokkal modernebb infrastruktúrát lehetne létrehozni és sokkal gazdagabb programot nyújtani 

ekkora részvétellel. Lehetne ténylegesen olyan, mint egy fesztivál, de mégis több annál, mert 

természet(tudomány) közeli. 

 A lehető leggazdaságosabban megvalósítható gólyatábor, mivel a táborhely (“sportpálya”) 

bérlése fix költség, amely nem függ a létszámtól. Virtuális befogadóképessége ~ 1000 fő, az 

infrastruktúra jelentős részének felépítésén pedig minden évben szervezett önkéntesek 

dolgoznak. A saját infrastruktúrán túl saját forrásokkal is rendelkezik, hisz az Egyesült 

Biológus Hallgatók Szövetsége évek óta rengeteg pályázati pénzt fektetett a táborba és 

szívesen tenné eztán is. 

 A résztvevők oldaláról is a lehető legolcsóbb konstrukció ár-érték arányban, a már említett okok 

miatt is, és mivel gyakorlatilag nagyrészt csupán az étkezésüket és az utazásukat kell megfizetni 

a részvétellel. 

 Amellett, hogy a legrégebbi hagyományra visszatekintő ELTE-s Gólyatábor, bebizonyítottuk, 

hogy lehetséges sikeresen integrálni egy olyan szakot is, ami elméletileg "teljesen idegen" 

kellene, hogy legyen a "nomád" tábortól. 

 Az ország egyik legcsodálatosabb tája és természeti örökségei (terepgyakorlatnak beillő 

környezet). 

 Külföldi kirándulás lehetősége. 

 Tapasztalt főszervezői gárda, akik nyitottak minden szakterület bevonására. 
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 Jó szeparációs lehetőség (amennyiben különböző programokat akar adott szakterület adott 

napon), illetve az eddigi szervezők teljesen nyitottak bármilyen szakos sajátság megőrzésére, a 

szakerületek hozzáadhatnak/elvehetnek a programokból, hisz itt is érvényesül a “semmi nem 

kötelező” elv. 

 Tematikus programok, bulik végeláthatatlan lehetősége igény és ízlés alapján. 

 Jó kari identitás építési lehetőség. 

 Hosszú gólyatábor. 

 Egy hét elszakadás a civilizációtól (ezt leginkább csak átérezve lehet értékelni). 

 Szocreál üdülő teljes hiánya. Nem is nagyon lenne az országban ekkora méretre üdülős 

táborhely, pláne ha szempontként tekintünk a költségvetésünkre is. 

 

 

 

III. HÁTRÁNYOK 

 Nagy napi hőingás (éjszakai hideg), felkészülten kell érkezni. 

 “Geo-Bio” fölény a szervezésben, nem feltétlen fogja minden szakterület magáénak érezni, ezt 

összehangolt, jól tervezett szervezéssel lehet orvosolni. 

 Távolság Budapesttől. 

 Nomád infrastruktúra, (hideg, nappal langyos víz, fa- és mobil WC). 

 Lehetséges, hogy a BGGyK nem venne részt ebben a konstrukcióban a gólyatáborban. 

 Egyetem vezetés hozzállása (bár ez leginkább általános). 

 Hosszú gólyatábor. 

 Hanyatló részvételi arány, amely igaz valamennyi kari gólyatáborra/rendezvényre, 

egyértelműen javítani kell a kommunikációs stratégiánkon. 

 
 
 

Budapest, 2017. november 6. 

 
 
 

 



Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 

1990. november 20-án kelt Alapító Okirata 

a 2016. május 19-én2017 november 14-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben 

Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv 74/A-F.§. alapján jogi személyként működő 

alapítványt hoznak létre az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara (a 

továbbiakban: ELTE TTK) hallgatóinak szakmai és egyéb közösségi tevékenységének támogatására. 

1. Az alapítók neve és székhelye, vagyoni hozzájárulása: 

1.1 az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzata (a továbbiakban: HÖK), székhelye 1117 Budapest, Pázmány 

Péter sétány 1/A, valamint 

1.2 az ELTE Demokratikus Diákszövetség (a továbbiakban: DDSZ), székhelye 1088 Budapest, Múzeum 

körút 6-8., Gólyavár. 

1.3. Az Alapítvány alapítói vagyona 200.000 Ft, amelyben a HÖK hozzájárulása 100.000 Ft (50%), a 

DDSZ hozzájárulása 100.000 Ft (50%). 

2. Az Alapítvány adatai: 

2.1. Az alapítvány elnevezése: ELTE TTK Hallgatói Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) 

2.2. Az Alapítvány székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C 

2.3. Az Alapítvány rövidített neve: ELTE TTK HA 

2.4. Az Alapítvány honlapjának címe: alapitvany.elte.hu 

3. Az alapítvány célja és tevékenysége: 

3.1. Az Alapítvány célja az ELTE Lágymányosi Kampuszára járó hallgatóinak szakmai és egyéb 

közösségi tevékenységének támogatása. 

3.2. Ezen célok megvalósítása érdekében a Kuratórium, pályázati kiírás alapján, támogatást nyújt az 

ELTE TTK hallgatósága körében. 

3.3. Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az alábbi, további tevékenységeket folytatja: 

a) szociális tevékenység, 

b) tudományos tevékenység, kutatás, 

c) oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

d) környezetvédelem, 

e) sport, 

f) kulturális tevékenység, 

A továbbiakban együttesen: az Alapítvány alapcél szerinti tevékenységei. 

3.4. Az Alapítvány közhasznú tevékenysége az Alapítvány céljával összhangban végzett oktatási, 

tudományos kutatási és művészeti alkotótevékenység, valamint kulturális és sport tevékenység. Az 

Alapítvány közhasznú tevékenységét a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2. § (1) 

bekezdése valamint a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 7. és 15. 

pontjai alapján látja el. 



3.5. Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi céloknak megfelelően bárki részesülhet. 

3.6. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

4. Az alapítványi vagyon felhasználása: 

4.1. Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok 

megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik. 

4.2. Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az 

alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány 

fordítható. 

4.3. Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott 

pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt. 

4.4. Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése 

érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik. 

4.5. Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban 

meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet. 

4.6. Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban 

meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

5. A kuratórium 

5.1. Az Alapítvány kezelő szerve az öt tagú kuratórium, amelynek tagjait: az elnökét, a titkárát és további 

három tagját az alapítók választják. A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi 

tagokat az alapító jelöli ki, a tisztség annak elfogadásával jön létre. 

5.2. A kuratóriumi tagság megszűnik: 

a) a tag halálával, 

b) lemondásával, 

c) ha az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok 

gyakorlója visszahívja, 

d) az Alapító Okiratban vagy törvényben foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével. 

5.3. A kuratóriumi tagok feladataikat személyesen kötelesek ellátni. 

5.4. Az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli. A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának 

terjedelme és gyakorlásának módja: általános és önálló. 

5.5. A kuratórium elnökét akadályoztatása esetén a kuratórium titkára képviseli. 

5.5. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. 

5.6. A kuratórium ülését az elnök hívja össze. A meghívóban szerepel az ülés helye, ideje, a 

megtárgyalandó napirend. A meghívót olyan időben kell megküldeni a kurátoroknak, hogy a kézhezvétel 

és az ülés időpontja között legalább 8 nap időköz legyen. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány 

nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a 

kuratóriumi tagoknak írásban igazolt módon kell megküldeni Írásbeli igazolható módon történő 



kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus 

levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus 

tértivevény). A kuratórium elnöke mindezeken felül gondoskodik arról, hogy a meghívót az alapítvány 

honlapján, az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat hírlapjában illetőleg az alapítvány székhelyén 

elhelyezett hirdetőtáblára kifüggessze. 

5.7. A kuratórium ülései nyilvánosak. 

5.8. A kuratórium határozatképességéhez legalább három tag jelenléte szükséges. Határozatát három tag 

jelenléte esetén egyhangúlag, egyébként egyszerű szótöbbséggel hozza. 

5.9. A kuratóriumnak az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg kell a közhasznúsági mellékletet is 

elfogadnia. Az éves beszámoló jóváhagyását és a közhasznúsági melléklet elfogadását megelőzően a 

Felügyelő Bizottság megtárgyalja és írásban véleményezi azokat. Az éves beszámoló és a közhasznúsági 

melléklet elfogadása az általános szabályok szerint történik. Elfogadását követően egy - egy példányt az 

Alapítvány székhelyén is letétbe kell helyezni. Az alapítvány éves közhasznúsági mellékletébe - a 

titkárral történő előzetes időpont egyeztetés után - bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére 

másolatot készíthet. 

5.10. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyv készül. A kuratórium annak érdekében, hogy a döntések 

tartalma, időpontja, hatálya, a határozatok végrehajtásáért felelős személy, a döntést támogatók és 

ellenzők aránya (ha lehetséges, személye) könnyen megállapítható és visszakereshető legyen, határozatok 

könyvét vezet. 

5.11. A kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban, ajánlott küldemény formájában közli. Nagyobb kört 

vagy előre meg nem határozható személyeket érintő döntéseit az Alapítvány az egyetem intézményeiben 

elhelyezett hirdetményein vagy az egyetemi sajtó útján teszi közzé. 

5.12. A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére 

igényt tarthatnak. 

5.13. A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a 

szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve, 

visszautasításáról. 

5.14 Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja. 

6. Az Alapítvány működésének nyilvánossága: 

6.1. Az Alapítvány működéséről, pályázatairól, szolgáltatásairól, annak igénybevételének módjáról 

ugyancsak az egyetem intézményeiben elhelyezett hirdetményeken vagy az egyetemi sajtó útján 

tájékoztatják az egyetemi hallgatóságot. 

6.2. Az érdeklődők a munka indokolatlan zavarása nélkül megtekinthetik az Alapítvány keretei között 

folyó tevékenységet, és a működésről részletes felvilágosítást kérhetnek. A beszámolón és a 

közhasznúsági jelentésen túl, személyazonosságának igazolását követően, - a személyiségi és más 

alkotmányos jogok tiszteletben tartásával, előzetes egyeztetés alapján bárki betekinthet az Alapítvány 

működésével kapcsolatos iratokba, aki az ehhez fűződő jogi érdekét valószínűsíti. Az iratbetekintést a 

kuratórium elnöke vagy az általa kijelölt kuratóriumi tag az igény bejelentését követő 8 napon belül az 

alapítvány székhelyén biztosítja. 

6.3. A kuratórium az Alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait minden év 



június 30. napjáig közzéteszi honlapján és az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat hírlapjában. 

7. Összeférhetetlenségi rendelkezések: 

7.1. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

7.2. A kuratóriumi határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta 

előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;  

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

7.3. Nem lehet a kuratórium vagy a felügyelő bizottság tagja az a személy, aki: 

a) nem nagykorú személy, vagy akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben korlátozták; 

b) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a 

büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült; 

c) akit vezető tisztségviselő foglalkozástól jogerősen eltiltottak, illetve olyan személy sem, akit az 

Alapítvány megjelölt tevékenységei közé sorolható valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel 

eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt; 

d) aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll; 

e) akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó határozatban megszabott 

időtartamig. 

7.4. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az alapítvány kuratóriumi vagy 

felügyelő bizottsági tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője 

volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 

vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette vagy törölte. 



A kuratórium vagy felügyelő bizottság tagja, illetve ennek jelölt személy köteles az Alapítványt és 

valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 

más közhasznú szervezetnél is betölt. 

7.5. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. 

7.6. Az alapító, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a 

kuratóriumban. 

8. A Felügyelő Bizottság. 

8.1. Az alapítvány működését és gazdálkodását a Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A felügyelő bizottság 

három tagból áll, tagjait az alapítói jogok gyakorlója jelöli ki. A felügyelő bizottság elnöke az ELTE TTK 

HÖK elnökeét szintén az alapítói jogok gyakorlója jelöli ki, egyebekben a felügyelő bizottsági tagság 

keletkezésére és megszűnésére a kuratóriumi tagokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

8.2. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 

a) a kuratórium elnöke vagy tagja, 

b) az alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló egyéb jogviszonyban 

áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik. 

c) Az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 

vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, illetve  

d) Az a)- c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

8.3. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. A Felügyelő Bizottság 

határozatképességéhez legalább két tag jelenléte szükséges. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt 

szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Felügyelő Bizottság 

működésének részletes szabályait tartalmazó ügyrendjét maga állapítja meg, amely nem lehet ellentétes 

az Alapító Okirattal. 

8.4. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a kuratórium 

elnökétől és tagjaitól jelentést, a munkavállalóktól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá 

az alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az éves beszámoló jóváhagyása 

és a közhasznúsági jelentés elfogadása előtt a Felügyelő Bizottság erre vonatkozó véleményéről írásban 

tájékoztatja a kuratóriumot. 

8.5. A Felügyelő Bizottság tagjai a kuratórium üléseire meghívást kapnak, az üléseken tanácskozási 

joggal részt vehetnek. 

8.6. A Felügyelő Bizottság köteles az alapítvány kuratóriumát tájékoztatni és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy az alapítvány érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, 

illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, 

b) a kuratórium valamely tagjának felelősségét megalapozó tény merült fel. 

8.7. A kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - 

össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság 

is jogosult. 



8.8. Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi 

meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

9. Záró és vegyes rendelkezések 

9.1. Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító. 

9.2. Az Alapítvány megszűnése esetén a hitelezők kielégítését követően megmaradt vagyona az ELTE 

Természettudományi Karát illeti. 

9.3. Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármilyen hazai és külföldi jogi és természetes személy bármikor az 

Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a 

csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az 

a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan. 

9.4. Az alapítók tudomásul veszik, hogy az Alapítvány érvényességéhez az alapító okirat bírósági 

nyilvántartásba vétele szükséges. Az Alapítvány jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel 

nyeri el. 

9.5. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók. 

Budapest, 2017. november 14. 

Hoksza Zsolt 

az ELTE TTK HÖK elnöke 

Előttük, mint tanúk előtt: 

név név 

aláírás aláírás 

lakcím lakcím 

 

Az Alapszabály mellékletei: 

1. sz. melléklet: A kuratóriumi tagok neve és lakcíme 

2. sz. melléklet: A felügyelő bizottsági tagok neve és lakcíme 

 



Kémia szakterület - GT koncepciók 

 

1. Fizkém GT 

 

A Szacs egyetértett abban, hogy ez az elsődleges koncepció. A létszám miatt (kb. 200 fő) ez 

egy könnyebben kezelhető (helyszín, utazás, stb.) tábor lenne. Az utaztatás már csak a 

létszám csökkenése miatt is egyszerűbb lenne, másrészt ilyen méretű táborból több is 

található Bp-től nem nagyon messze. A csapatok beosztása megegyezés alapján születne 

meg (minden közös vs. külön programok) - ezen belül mi egy átmenetet szeretnénk 

megvalósítani. A programbontásban szerepelnének “kiscsapatos” foglalkozások, amely a 

mostani GT-ből sajnos hiányzott, illetve az egész társaságot érintő események (kvíz, BEAC, 

stb). Ami miatt ez előnyösebb lenne a “TGY”-nél az az, hogy a gólyáknak nagyobb eséllyel 

sikerülne megismerkedniük a saját szaktársaikkal, illetve a fizikusokkal. Sajnos egy olyan 

nagy tábor esetében még 110%-kos szervezési hatékonysággal sem lehet egyértelműen azt 

biztosítani, hogy a szakos kis csapatok és mentoraik egy kis közösséget alkossanak - így 

segítve egymást az előrejutásban. Ez meglehetősen látszódik az idei kémiás 

gólyaévfolyamon - 1-2 kivételtől eltekintve teljes az inaktivitás, nincs “csapat”, nem járnak el 

csapatépítő és egyéb programokra sem. Ez nagyon is kiütközött a gólyaavatónkon. Úgy 

gondoljuk, hogyha teret adunk, ami egy kisebb GT esetén jobban megvalósítható, akkor 

nem okoz majd jövőre gondot a csapategység kialakítása. 

Ezen kívül szeretnénk visszahozni az álgólyarendszert, illetve a felsőbbévesek részvételétől 

sem zárkózunk el (amennyiben részt vállalnak a tábort érintő kisebb feladatokban és van 

szabad hely a táborban!) 

 

2. TGY - szakos identitás előtérbe helyezése 

 

A pénzügyi dolgok mellett (ennyi emberre szűkülő kínálat, nehézkes utazás), több probléma 

is előjött az ülésen, amit az előző pontban is megfogalmaztunk. Egy idei állomásvezető 

megfogalmazta az alapvető problémát: teljesen mások a szakok jellemei, nehéz őket teljes 

összhangba hozni. Alapvető gondok: a nagy színes csapatlétszámok miatt sok az inaktív 

gólya (míg egy kisebb csapat esetében többen is kivették volna a részüket a feladatokból), 

nehezen ismerkedtek (a saját szakjukról is, pláne a többiről), felmerült ennek a 

létjogosultsága is egy gólya szájából. A színes csapatok sok esetben azért nem voltak 

“hatékonyak” csapatépítés szempontjából, mivel 6 mentornak (ha a csapatvezetőket 

számoljuk, akkor) 8 embernek kellett volna nem csak a GT-ben, hanem utána is 

egyetértésre jutni. Ez több esetben sajnos nem valósult meg (nincs mindenki véleménye 

kikérve, egyoldalú döntések sorozata). Több esetben “átérződtek” a más szak hagyományai 

és azok a többiek ötletei/hagyományai rovására mentek. Nehézkes egyezkedés már a 

koncepció kidolgozása során. Ennek fényében mi nem szeretnénk “TGY” esetén a színes 

csapatok alapértelmezettnek vételét, hanem a szakos önállóság felé tolódnánk el. Ez nem 

jelenti azt, hogy nincsenek közös programok, hanem a saját fontossága szerint vannak 

elosztva. Pl.: közös programok közé sorolható az esti buli, egy nagyobb kvíz vagy BEAC - 

ahol szabadon ismerkedhetnek és kötetlenebb jellege van. Így elérhető az, hogy aki 

ismerkedni akar, annak megvan rá a lehetősége, aki viszont a saját társaságával lenne, az 

is ezek szerint tudja csinálni a programokat. Esetleges állomásos túrákat, ismerkedéseket 

és tipikusan 15-20 fő összerázódására kitalált programokat viszont a szakok kis csapatai 

között rendeznénk meg, ahol érvényesülhetnek a látszólag kevésbé aktív emberek és 

jobban előjönnek az egyes emberek készségei.  
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Előterjesztés 
az ELTE SZMSZ II. kötet, a Hallgatói követelményrendszer átfogó módosítására 

v. 0.4 
 
 
 

HATÁSKÖR 
139. § 
(1) Az Egyetemen hallgatói ügyekben első fokon a dékán és a dékánhelyettes, a TH vezetője, 
továbbá a jelen Szabályzatban meghatározott személyek, testületek és szervezeti egységek járnak el, 
így különösen: 
a) a TH, 
b) a tanulmányi bizottság, 
c) az Egyetemi Szociális és Ösztöndíj Bizottság albizottságai, 
d) az Egyetemi Kreditátviteli Bizottság albizottságai 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek összetételéről az Egyetem Szervezeti és 
Működési Szabályzat I. kötet 1011. § és 124–125–126. §-ok alapján az Egyetem Szervezeti és 
Működési Szabályzat I. kötete mellékletét képező kari szabályzatokban kell rendelkezni. 
(3) Egyes jogköreit a dékán saját hatáskörben az oktatási ügyekért felelős dékánhelyettesre, a 
kari tanulmányi bizottság, valamint a kari kreditátviteli bizottság az ügyrendjében az oktatási 
ügyekért felelős dékánhelyettesre, illetőleg a TH vezetőjére átruházhatja. 
 
 
 

ÁTVÉTEL 
32. §  
(1) A hallgatói jogviszony az Egyetem és a valamely szakon (ideértve a felsőoktatási 
szakképzést és a részismereti képzést is) tanulmányokat folytató hallgató között létrejövő jogi 
kapcsolat, melyben az Egyetemet és a hallgatót kölcsönösen jogok illetik meg, és kötelezettségek 
terhelik a jogszabályokban és az Egyetem szabályzataiban meghatározottak szerint. 
(2) A hallgatói jogviszony alapján a hallgató jogosult az adott szakon (ideértve a felsőoktatási 
szakképzést és a részismereti képzést is) a jogszabályok, az Egyetem szabályzatai, így különösen a 
jelen Szabályzat, valamint a szak tantervének keretei között tanulmányokat folytatni. 
(3) A hallgatói jogviszony alapján a hallgató köteles a jogszabályok, az Egyetem szabályzatai, 
így különösen a jelen Szabályzat, valamint a szak (ideértve a felsőoktatási szakképzést is) 
tantervének keretei között tanulmányait megtervezni és a tanulmányi kötelezettségeknek eleget 
tenni. Ennek során a hallgató köteles használni az Elektronikus Tanulmányi Rendszert és – 
jogviszonyának aktív vagy passzív mivoltára tekintet nélkül – folyamatosan figyelemmel kísérni az 
abban általában, illetve kifejezetten részére címzetten közzétett egyetemi információkat, 
közleményeket. 
 
34. § 
(1) A más felsőoktatási intézményben már hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy kérheti 
átvételét az Egyetemre.  
(2) A kérelmező – a képzési és létszámkapacitásokra, valamint a szakazonosságra is 
figyelemmel – egy/két [tisztázandó a finanszírozás megléte] lezárt félévet követően vehető át, az 
alábbi feltételekkel: 
a) egy lezárt félévet követően abban az esetben vehető át, amennyiben a kérelemmel érintett 
képzést gondozó karra vonatkozó különös részi rendelkezésekben meghatározott átvételi 
feltételeknek megfelel hallgatói jogviszonya elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem 
szűnt meg, illetőleg vele szemben a kötelező elbocsátás vagy kizárás feltételei nem állnak fenn; 
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b) az átadó intézményben az adott szakon folytatott tanulmányaival nem haladta meg a képzési 
és kimeneti követelményben meghatározott képzési időt; 
c) legalább két félév teljesítése esetén az utolsó két félév mindegyikében a fogadó szak 
mintatantervi kreditjeinek legalább 50%-át teljesítette, és 4,00 (jó) súlyozott tanulmányi átlagot ért 
el; 
d)  az átadó felsőoktatási intézményben teljesített felvételi eredményei alapján felvételének 
évében felvételt nyerhetett volna az átvételben érintett képzésre, beleértve a szakirányt, 
munkarendet is; 
e) az átvételt kérelmező hallgató számára felvételi, alkalmassági, illetve különbözeti vizsga 
írható elő. A vizsgát az (5) bekezdés szerinti, döntési határidőt megelőzően kell teljesíteni. 
(3) Részlegesen mentesülhet az (1) bekezdésben meghatározott feltételek alól az élsportoló, 
valamint a külföldi felsőoktatási intézményből való átvételét kérő hallgató.  
b(4) aA beiratkozás félévében akkor vehető át a kérelmező, ha a másik felsőoktatási 
intézményben teljesített felvételi eredményei alapján felvételének évében az Egyetem kérelemmel 
érintett képzésére felvételt nyerhetett volna, és ha eztaz átvételt a kérelemmel érintett képzést 
gondozó karra vonatkozó különös – elsősorban finanszírozási – érdekei indokoljákrészi 
rendelkezések lehetővé teszik. 
(35) Az átvételi kérelmek elbírálása tárgyában első fokon a dékán vagy a dékán jogkörében az 
oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes jár el. A dékán döntésének előkészítéséhez az átvételi 
kérelmet a kari tanulmányi bizottság és/vagy más kari fórum – pl. kreditátviteli bizottság, 
szakfelelős – véleményezi. 
(6) Az átvételi kérelmek benyújtásának jogvesztő határideje július 1., illetőleg február 1. A kérelmet 
a dékánnak címezve mellékleteivel együtt az illetékes kar TH-jába kell benyújtani. Hiányos kérelem 
esetén hiánypótlásra nincs lehetőség. Az átvételi kérelemre a határozatot a regisztrációs időszak 
végéig kell meghozni. 
(47) A hallgatónak a következő, az átadó felsőoktatási intézmény által kiállított 
dokumentumokat kell csatolnia az átvételi kérelemhez: 
a) igazolást az érvényes hallgatói jogviszonyról és – államilag támogatott/magyar állami 
(rész)ösztöndíjas képzésre történő átvétel kérelmezése esetén – a már elvégzett államilag támogatott 
és magyar állami (rész)ösztöndíjas félévek számáról, 
b) a leckekönyv hitelesített másolatátkreditigazolást az elvégzett tanulmányairól, ennek 
hiányában törzslapkivonatot és a teljesített tárgyak leírását, 
c) az adott szak(ok)ra (ideértve a felsőoktatási szakképzést is) vonatkozó tantervi hálót vagy 
tanegységlistát, továbbá a teljesített tanegységek leírását, 
d) azon okmányok másolatát, amelyeket a felvételihez be kellett nyújtaniaző hallgatóknak kell 
leadniuk (érettségi bizonyítvány, oklevél, nyelvvizsga-bizonyítvány stb.). 
(58) Átvétel esetén a hallgató hallgatói jogviszonya a korábbi felsőoktatási intézménnyel 
megszűnik. Az átvételről hozott határozatban rendelkezni kell arról, hogy az átvett hallgató mely 
képzésen, – ilyen képzési elem esetén – melyik szakirányon/specializáción, milyen munkarendben 
ésa képzés finanszírozási formábanának kérdéséről folytathatja a tanulmányait. Az átvételi 
határozatot postai úton vagy személyes átvétellel is kézbesíteni kell. 
(69) A kreditátviteli eljárásban teljesítettként elismert tanulmányi egységek együttes kreditértéke 
– a jelen Szabályzat 51. § (6) bekezdésében megfogalmazottakat kivéve – nem lehet több az adott 
szak (ideértve a felsőoktatási szakképzést is) képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott, 
a diploma megszerzéséhez szükséges összkreditérték 50%-nál. Ettől szakterületi azonosság esetén 
a dékán egyetértésével el lehet térni, azzal a megkötéssel, hogy a hallgató az adott képzésben a 
végbizonyítvány megszerzéséhez az Egyetemen legalább a képzés kreditértékének harmadát köteles 
teljesíteni. 
(10) Az átvett hallgató a korábban teljesített kurzusainak elfogadására rendkívüli (nem az 
Elektronikus Tanulmányi Rendszerben benyújtott) kreditátviteli eljárást kezdeményez az illetékes 
TH-ban az átvételi kérelemmel együtt benyújtott kreditigazolás (tárgytematikák) alapján. A 
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rendkívüli kreditátvételi kérelem benyújtásának határideje a szorgalmi időszak harmadik napja, a 
határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs, azonban rendes kreditátviteli 
kérelmet a későbbiekben bármikor benyújthat. 
(711) A bármely okból lefolytatott kreditátviteli eljárás során a munkatapasztalattal megszerzett 
ismeret igazolására a kari kreditátviteli bizottság – a szakfelelős véleményének figyelembevételével 
– követelményeket (pl. kritériumfeltétel teljesítése) fogalmazhat meg. 
 
34/A. § 
(4) Más felsőoktatási intézményben osztatlan tanárképzésen tanulmányokat folytató hallgató 
az alábbi feltételek fennállása esetén kérheti átvételét az Egyetem azonos osztatlan tanárképzésére: 
a) az osztatlan tanárképzésen rendelkezik legalább két lezárt félévvel, 
b) tanulmányai során félévente legalább 15 kreditet teljesített 
c) a korábbi felsőoktatási intézményben nem állnak fenn az elbocsátás feltételei, 
d) átvételét tanulmányi és személyi körülményei indokolttá teszik. 
 
37. § 
(6) Az Ftv. szerinti, kifutó tanári mesterképzési szakra vonatkozóan a Tanárképzési és Tanár-
továbbképzési Tanács, az Nftv. hatálya alá tartozó tanárszakokra vonatkozóan – a (8) bekezdésben 
foglalt kivétellel – 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) felvétel, átvétel, munkarendváltás, 
 
ÁJK 
219. § 
ad 34. § 
(1) Belföldi egyetem azon hallgatója vehető át, 
a) aki a kérelemmel érintett képzés mintatanterve szerint az első és a második szemeszterben 
előirányzott kötelező kurzusokat eredményesen teljesítette (a Tanulmányi Bizottság 
szemeszterenként két vizsga erejéig e követelménytől eltekinthet); 
b) akinek hallgatói jogviszonya elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt meg, 
illetőleg akivel szemben a kötelező elbocsátás vagy kizárás feltételei nem állnak fenn; 
c) aki nappali tagozatra való átvételi kérelem esetén az utolsó két félév mindegyikében legalább 27 
kreditpontot gyűjtött és 4,00 (jó) tanulmányi eredményt (ösztöndíjindexet) ért el, levelező tagozatra 
való átvételi kérelem esetén pedig az utolsó két félév mindegyikében legalább 20 kreditpontot 
gyűjtött és 3,51 (jó) tanulmányi eredményt (ösztöndíjindexet) ért el a Kar az átvétellel érintett 
képzésének tanterve és az átlagszámításra vonatkozó szabályai alapján;  
d) legalább egy komplex [„C”] típusú középfokú (B2) állami vagy államilag elismert nyelvvizsgával 
rendelkezik. 
(2) Az átvételt kimondó határozatban rendelkezni kell arról, hogy az átvett hallgató mely képzésen 
és tagozaton folytathatja a tanulmányait.  
(3) Amennyiben az átvételt kérő költségtérítéses/önköltséges típusú formában folytatta korábbi 
tanulmányait, átvétele is csak költségtérítéses/önköltséges képzésre lehetséges. 
(4) Amennyiben az átvételt kérő államilag támogatott formában kívánja folytatni tanulmányait, 
ennek engedélyezéséről az átvételről szóló határozatban rendelkezni kell.  
(5) Az átvett hallgató a korábban teljesített kurzusainak elfogadására kreditátviteli eljárást indít. 
 
220. § 
(1) Az átvételre vonatkozó kérelmet a dékánnak címezve a Tanulmányi Bizottsághoz az átvétel 
félévét megelőző vizsgaidőszak első napjáig, a félév eredményes lezárását igazoló leckekönyvi 
kivonatot pedig a vizsgaidőszak utolsó napjáig kell benyújtani. 
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(2) Átvétel esetén az elismertetni kívánt korábbi tanulmányokra vonatkozó kreditelismertetési 
kérelmeket tanszéki véleménnyel a Tanulmányi Hivatal által meghatározott időpontig kell 
benyújtani. A határidők elmulasztása esetén igazolási kérelemnek helye nincs. 
 
254. § 
(2) Dékáni méltányosság átvétel, regisztráció és záróvizsgára jelentkezés engedélyezése esetén csak 
a szorgalmi időszak második hetének végéig, kivételes tanulmányi rend és utólagos tárgyfelvétel 
iránti kérelem esetén a szorgalmi időszak negyedik hetének végéig engedélyezhető. Az itt 
szabályozott határidők elmulasztása esetén méltányosságnak és igazolási kérelem előterjesztésének 
helye nincs. 
 
BGGYK 
288. § 
ad. 34. § 
(1) Az átvételi kérelmet – a 34. § (4) bekezdésében feltüntetett dokumentumokat és a felvételi 
pontszámról kiállított igazolást (felvételi határozatot) csatolva – a kari Hallgatói ügyek ügyrendjének 
melléklete szerinti formanyomtatványon a kari dékánnak címezve a Tanulmányi Hivatalba kell 
benyújtani. A dékáni döntést a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottsága készíti elő. 
(2) Az átvételi kérelem beérkezésének határideje a következő félévre történő beiratkozást 
megelőzően augusztus 20., illetve január 20. 
(3) Az a hallgató vehető át: 
a) aki legalább egy érvényesen lezárt félévvel rendelkezik, 
b) akinél a kötelező elbocsátás vagy kizárás feltételei nem állnak fenn, 
c) akinek felvételi pontszáma a Kar azonos felvételi évében és képzési formájában megállapított 
felvételi ponthatár legalább 80%-a, 
d) akinek súlyozott tanulmányi átlaga a megelőző egy félévben 3.91 vagy ennél magasabb volt, és 
aki átlag 20 kredit értékben teljesített kurzusokat a lezárt féléveiben.. 
(5) Az átvétel azonos képzési ciklusra és már választott szakirány esetén a gyógypedagógia 
alapképzési szak azonos szakirányára történhet.  
(6) Az átvételi kérelmet benyújtó hallgató kérelme részeként a 290. §-ban foglaltak betartásával 
szakirányváltási kérelmet is benyújthat. 
(7) Ha az átvételi vagy annak részeként a szakirányváltási kérelem a gyógypedagógia alapképzési 
szakon belül a hallássérültek pedagógiája, illetve a logopédia szakirányra történik, úgy az eljárás 
során a 146. § (1) bekezdése szerinti eljárási határidőn belül le kell folytatni az alkalmassági 
vizsgálatot is. 
(8)  
 
288/A. § 
ad 34/B. §  
A képzési helyszín megváltoztatása iránti kérelemre a 288. § rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel 
kell alkalmazni: 
a) a kérelem benyújtására – a regisztrációs hét végéig – a beiratkozás félévében is lehetőség van,  
b) képzési helyszín váltásra csak a kérelmezett képzési helyszínen rendelkezésre álló létszámkeret 
erejéig van lehetőség. A létszámkeretet meghaladó kérelem esetén az átjelentkezni kívánó hallgatók 
rangsorolása a felvételi pontszám alapján történik. 
 
BTK 
320. § 
ad 34. § (5) 
(1) Belföldi felsőoktatási intézmény azon hallgatója vehető át,  
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a) aki a kérelmezett szak mintatanterve szerint az első két szemeszterben előírt kötelező 
kurzusokból 15-15 kreditet eredményesen teljesített 
b) aki az átvételt megelőző utolsó két félév mindegyikében legalább 4,01 súlyozott tanulmányi 
átlagot ért el. 
(2) Az átvételi határozatban rendelkezni kell arról, hogy az átvett hallgató mely képzésen és 
munkarendben folytathatja a tanulmányait.  
(3) Amennyiben az átvételt kérő költségtérítéses/önköltséges típusú formában folytatta 
korábbi tanulmányait, átvétele is csak költségtérítéses/önköltséges képzésre lehetséges.  
(4) Amennyiben az átvételt kérő államilag támogatott/állami ösztöndíjas formában kívánja 
folytatni tanulmányait, ennek engedélyezéséről az átvételről szóló határozatban rendelkezni kell.  
(5) Az átvett hallgató a korábban teljesített kurzusainak elfogadására kreditátviteli eljárást indít. 
(6) Az átvételre vonatkozó kérelmet a dékánnak címezve a Tanulmányi Hivatalhoz az átvétel 
félévét megelőző vizsgaidőszak első napjáig, a félév eredményes lezárását igazoló leckekönyvi 
kivonatot pedig a vizsgaidőszak utolsó napjáig kell benyújtani. 
Az átvételről az illetékes oktatási szervezeti egység javaslatára a dékán dönt. 
321. § 
Átvétel magyar nyelven folyó képzésre külföldi intézményből nem engedélyezhető. 
 
IK 
367. § 
(1) A szabályzat 34. § szerinti átvétel feltétele az Informatikai Karon, hogy a hallgató korábbi 
tanulmányai legalább 20 szakmai kredit értékben elismerhetők legyenek új szakján. 
(2) Az átvételről, beleértve a finanszírozás módját is, a dékán a Kari Kreditátviteli Bizottság 
véleményének kikérésével hozza meg elsőfokú döntését. 
 
PPK 
404. § 
(1) A 34. § szerinti átvételre csak az alábbi feltételeknek való együttes megfelelés esetén kerülhet 
sor: 
a) azonos szakon folytatott tanulmányok,  
b) legalább két sikeresen lezárt félév,  
c) a hallgató minden korábbi félévében legalább 23 kreditet és legalább 4,00-es hagyományos 
tanulmányi átlagot teljesített, 
d) a korábbi felsőoktatási intézményben a kötelező elbocsátás feltételei nem állnak fenn,  
e) a másik felsőoktatási intézményben teljesített felvételi eredményei alapján felvételének évében 
felvételt nyerhetett volna a PPK azonos szakjára/tagozatára,  
f) a szakfelelős igazolja, hogy a hallgató fogadására a szak rendelkezik a szükséges kapacitással. 
(2) Mentesülhet 
a) az (1) bekezdésben meghatározott feltételek alól az élsportoló hallgató, 
b) az (1) bekezdés c) pontban meghatározott mértékű kredit teljesítésének feltétele alól a 
fogyatékkal élő hallgató. 
 
419. § 
(4) A TH a TB határozatait az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben elektronikusan közli. A 
hallgatói jogviszonyt érintő (átvétel, tagozatváltás) határozatokat postai úton is megküldi.  
 
TáTK 
447. § 
ad 34. § 
(1) Az átvételi kérelmeket a Tanulmányi Bizottság bírálja el. A kérvényeket a regisztrációs időszak 
első napjáig kell benyújtani a Tanulmányi Hivatalnál minden igazolással együtt. 
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(2) A Kar alapképzéseire más magyarországi felsőoktatási intézmény ugyanazon alapképzéséről, 
valamint szociális munka alapképzésre szociálpedagógia alapképzésről is, az alábbi feltételekkel 
vehető át hallgató: 
a) az első lezárt félév után úgy, hogy teljesített legalább 20 kreditet, tanulmányi átlaga legalább 4,20 
és felvételi pontszáma elérte az ELTE TáTK adott évi felvételi ponthatárát a megjelölt szakon 
b) a második lezárt félév után úgy, hogy a két félévben egyenként teljesített legalább 20-20 kreditet, 
és mindkét félévben a tanulmányi átlaga legalább 4,20. 
(3) A Kar mesterképzési szakára más magyarországi felsőoktatási intézmény ugyanazon 
mesterképzési szakáról az alábbi feltételekkel vehető át hallgató: az első lezárt félév után úgy, hogy 
teljesített legalább 20 kreditet és tanulmányi átlaga legalább 4,20. 
(4) Az (2) és (3) bekezdés szerinti átvételkor a hallgató finanszírozási formája megegyezik az átvétel 
előttivel, kivéve, ha nincs szabad államilag támogatott hely, amelyre a hallgató átvehető lenne. A 
képzés munkarendje (tagozata) erre vonatkozó kérelem alapján megváltoztatható, feltéve, hogy az 
adott félévben a szakon folyik a kérelmezett tagozaton képzés. 
(5) Nem magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója a Kar alapképzési és mesterképzési 
szakára elsődlegesen az (1)-(4) bekezdésben meghatározott feltételek alapján kérelmezheti átvételét, 
amelyek alól a Tanulmányi Bizottság a szakigazgatóval konzultálva adhat engedményeket. Nem 
magyarországi intézményből csak költségtérítéses helyre vehető át hallgató. 
(6) A Kar szakirányú továbbképzési szakjaira nem lehet átvételt kérni. 
 
TÓK 
476. § 
ad 34. § 
(1) Az átvételi kérelemnek az őszi félévre július 20-ig, a tavaszi félévre vonatkozóan január 20-ig 
kell beérkeznie a Tanító- és Óvóképző Kar Tanulmányi Hivatalba (a továbbiakban: TÓK TH), 
csatolva a szabályzat 34. § (4) bekezdésében felsorolt dokumentumokat. 
(2) A Karra az a jelentkező vehető át, aki 
a) azonos szakra nyert felvételt, 
b) 
c) nincs olyan, a Kar adott szakjának képzési tervében szereplő tanegysége, melyet háromszori 
felvétel után sem teljesített, 
d) nincs olyan, a Kar adott szakjának képzési tervében szereplő tanegysége, melyet 4 
érdemjegyszerzési kísérlettel sem teljesített, 
e) legalább 25 kreditet teljesített félévente, és kreditindexe legalább 4,00, 
f) kötelező elbocsátásának vagy kizárásának feltételei nem állnak fenn, 
g) nem áll fegyelmi eljárás/büntetés alatt, 
h) nem haladta meg a képzési és kimeneti követelményben meghatározott képzési időt. 
(3) Az átvételről az oktatási dékánhelyettes dönt. 
(4) A megadott határidők és dokumentumok beadásának elmulasztása jogvesztő, a hiányos vagy 
határidőn túl benyújtott kérelmeket a TÓK TH érdemi elbírálás nélkül elutasítja. 
(5) Amennyiben az átvételt kérő hallgató költségtérítéses/önköltséges formában folytatta korábbi 
tanulmányait, az adott tanévre csak költségtérítéses/önköltséges képzésre vehető át. 
 
TTK 
528. § 
ad 34. § 
(1) Az átvételi kérelemről (jelen szakasz tekintetében beleértve a szakváltást is) az illetékes intézetek 
javaslatára a dékán dönt, aki ezt a jogkörét átruházhatja az oktatási dékánhelyettesre. Az átvételt 
kérelmező hallgató számára felvételi, illetve különbözeti vizsga írható elő. Az átvett hallgató a 
kredit-egyenértékűségre vonatkozó szabályok szerint tantárgy-beszámítási kérelemmel élhet. 
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(2) Az átvételi kérelmet az oktatási dékánhelyetteshez kell benyújtani. A kérelmek beérkezési 
határideje az őszi félévre vonatkozóan július 31., a tavaszi félévre vonatkozóan pedig január 31.  
(3) Közös képzés esetén a jelen szakasz (1) és (2) bekezdésében meghatározott hatásköröket a 
közös képzésben résztvevő intézmények egyenlő számú képviselőjéből álló külön bizottság 
gyakorolja. 
(4) Az a hallgató vehető át, 
a) aki minimum egy lezárt félévvel rendelkezik, 
b) lezárt féléveinek mindegyikében legalább 20 kreditpontot szerzett, és kreditekkel súlyozott 
tanulmányi átlaga legalább 3,80, 
c) akinek hallgatói jogviszonya elbocsátás vagy fegyelmi úton történő kizárás miatt nem szűnt meg, 
illetőleg akivel szemben az elbocsátás vagy kizárás feltételei nem állnak fenn, 
d) a fenti feltételek alól kivételt lehet tenni azzal, akinek átvételét személyes körülményei (betegség, 
fogyatékosság, családi helyzet megváltozása) átlagon felüli módon indokolttá teszi. 
(5) Alapképzésben egy lezárt félév után történő átjelentkezés esetén a (4) bekezdésben foglaltakon 
túl további feltétel, hogy a kérelmező a felvételi pontszáma alapján a felvételének évében felvételt 
nyerhetett volna a kérelemben megjelölt szakra.  
(6). 
(7)  
 
 
 

VENDÉGHALLGATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS 
 
4. § (2) A jelen Szabályzat alkalmazásában: 
113. vendéghallgatói jogviszony: amelynek keretében a hallgató másik felsőoktatási intézményben a 
tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányokat folytat; 
 
42. § 
(1) Az Egyetem hozzájárul ahhoz, hogy a hallgató más – hazai vagy külföldi – felsőoktatási 
intézményben vendéghallgatói jogviszonyban folytasson résztanulmányokat, ha ezt számára a 
fogadó intézmény lehetővé teszi.  
(2) Az Egyetem – az intézményközi megállapodás kivételével – a résztanulmányok költségeit 
nem téríti meg. 
(3) A hallgató más felsőoktatási intézményben, vendéghallgatói jogviszonyban szerzett kreditjei 
a fogadó intézmény által kiállított igazolás alapján a kreditátviteli szabályok szerint ismerhetők el. 
Az alapvizsgával, szigorlattal záródó kurzusok és a záróvizsga tárgycsoportokhoz tartozó kurzusok 
vendéghallgatói jogviszonyban, más felsőoktatási intézményben nem teljesíthetők. 
(4) Külföldi felsőoktatási intézményben résztanulmányokat folytató hallgató esetében – a 
tanulmányokra vonatkozó megállapodás vagy program rendelkezése alapján – a kurzusok 
elvégzéséért járó kreditek, amennyiben a kiutazás előtt megkötött tanulmányi szerződés a 
teljesítendő krediteket tartalmazza, teljes mértékben beszámításra kerülnek a hallgató itthoni 
tanulmányi kötelezettségébe. A kredit-egyenértékűségre vonatkozó vizsgálat ilyen esetben a 
résztanulmányok megkezdése, illetőleg az azokra vonatkozó tanulmányi szerződés véglegesítése 
előtt történik meg. 
 
43. §  
(1) Az Egyetem hozzájárul, hogy más – hazai vagy külföldi – felsőoktatási intézmény hallgatója 
tanulmányokat folytasson vendéghallgatói jogviszony keretében. A vendéghallgató legfeljebb a 
Karon oktatott, a vendéghallgatói kérelemmel érintett képzés képzési és kimeneti 
követelményeiben előírt összkreditpont 10%-ának megfelelő kurzust vehet fel. 
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(2) A vendéghallgató bekerül az Elektronikus Tanulmányi Rendszerbe, és rá az Egyetemen 
folytatott tanulmányai idejére az Egyetem vonatkozó szabályzatainak hatálya értelemszerűen terjed 
ki. 
(3) A vendéghallgató a felvett tárgyai után kreditenkénti önköltséget fizet, melyet az 
anyaintézménye az Egyetemmel kötött szerződés vagy kötelezettségvállalási nyilatkozat keretében 
magára vállalhat. 
 
44. § 
(1) A vendéghallgatásra vonatkozó kérelmet a kurzusfelvételi időszak első hetének végéig kell 
benyújtani azon kar TH-ján, amelyik kar kurzusait a kérelmező látogatni kívánja. Külföldi hallgató 
esetében e határidő legfeljebb a szorgalmi időszak negyedik hetének végéig meghosszabbítható. A 
kérelemhez mellékelni kell az anyaintézmény nyilatkozatát a vendéghallgatás keretében megszerzett 
kreditek befogadásáról, valamint – állami ösztöndíjas hallgató eseténa költségek átvállalása esetén 
– a kreditarányos önköltség megtérítéséről. 
(2) A vendéghallgatási kérelmen az adott kurzusért felelős oktatási szervezeti egység vezetője, 
több kurzus esetén külön-külön igazolja, hogy hozzájárul a vendéghallgatás engedélyezéséhez. 
(3) A kérelem alapján a vendéghallgatásra szóló engedélyt a kar TH-ja adja ki, rendelkezve az 
esetleges költségtérítés/önköltség összegéről, fizetésének módjáról és határidejéről. Az 
intézményközi megállapodás keretében zajló vendéghallgatás esetén a költségek megtérítéséről az 
intézményközi szerződés rendelkezik. 
(4) A vendéghallgatásra vonatkozó engedély alapján a vendéghallgató számára a TH az 
engedélyezett kurzusokat a rangsorolástól függetlenül fölveszi az Elektronikus Tanulmányi 
Rendszerben. 
(5) A vendéghallgatás eredményéről a kar TH-ja féléves teljesítésigazolást ad ki. 
 
46. § 
(1) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben foglaltak szerinti felnőttképzési 
szerződés alapján, felnőttképzési jogviszony keretében folytathat felsőoktatási tanulmányokat az 
Egyetemen  
a)   
b) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban nem álló személy. 
(2)   
(3) Az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban nem álló személynek az Egyetem felnőttképzési 
jogviszonyban, képzési szolgáltatásként biztosíthatja egy vagy több tanegység, modul teljesítésének 
lehetőségét. Olyan modul felvétele azonban nem engedélyezhető, amely valamely szak (ideértve a 
felsőoktatási szakképzést is) mintatantervének első féléves tanulmányait fedi le, továbbá e 
jogviszonyban szak felvétele, oklevél megszerzése nem lehetséges. 
(4) A felnőttképzési jogviszonyban képzési szolgáltatásként igénybe venni szándékozott 
tanulmányi lehetőséggel kapcsolatos kérelmezési, engedélyezési és igazolási eljárásokban – a 
külföldi hallgatókra vonatkozó külön szabály kivételével – a jelen Szabályzat 44. §-ban foglalt 
szabályokat kell alkalmazni. 
 
129. § 
(1) A költségtérítés/önköltség mértékét – a fenntartó jóváhagyásával – egy tanévre, szakonként 
(ideértve a felsőoktatási szakképzést is), illetőleg 43. § szerinti vendéghallgatás, valamint a 46. § 
szerinti, felnőttképzési jogviszonyban folyó, egyedi kurzushallgatás esetén kreditenként a kari 
tanács, az Ftv. szerinti, kifutó tanári mesterszak esetében a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési 
Tanács, az Nftv. hatálya alá tartozó tanárszakok esetében a Tanárképző Központ Egyeztető 
Testülete állapítja meg. 
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ÁJK 
221. § 
ad 42–43. §  
(1)  Vendéghallgató legfeljebb a Karon oktatott, a vendéghallgatói kérelemmel érintett képzés 
képzési és kimeneti követelményeiben előírt összkreditpont 10%-ának megfelelő kurzust vehet fel. 
(2)  A vendéghallgató minden felvett kurzusért a hallgatói normatíva 10 %-át köteles 
megfizetni. 
(3)  A 42. § (3) bekezdésében foglalt lehetőséget a Karon azzal a megszorítással kell alkalmazni, 
hogy az alapvizsgával, szigorlattal záródó kurzusok és a záróvizsga tárgycsoportokhoz tartozó 
kurzusok vendéghallgatói jogviszonyban, más felsőoktatási intézményben nem teljesíthetők. 
 
PPK 
405. § 
A 44. § (3) bekezdése szerinti, vendéghallgatásra szóló engedélyben a TH a Kari Tanács által, a 
költségtérítésekre/önköltségekre vonatkozó rendelkezések alapján megállapított összeget veti ki. 
 
TáTK 
468. § 
ad 129. § 
Az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban nem álló személy a felnőttképzési jogviszony keretében 
kreditenkénti költségtérítést köteles fizetni. A konkrét összeget a Kari Tanács állapítja meg minden 
év június 30-ig. 
 
TÓK 
477. § 
ad 46. § 
Az egyetemmel hallgatói jogviszonyban nem álló személlyel kötött felnőttképzési jogviszony szak 
felvételére, oklevél megszerzésére nem jogosít. 
 
 
 

RÉSZISMERETI KÉPZÉS 
44/A. § 
Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre történő bekerülés feltételeit jelen 
Szabályzat Különös része tartalmazza, azokat a karok honlapjain közzé kell tenni. 
(1) A hallgatói jogviszonyban folyó, részismereti képzés szervezhető 
a) a Kar által ilyenként meghirdetett valamely képzési modulra, tárgyak körülírt csoportjára, 
illetőleg  
b) a részismereti képzésre jelentkező egyéni képzési terve alapján. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti részismereti képzés tartalmáról és meghirdetéséről az 
illetékes oktatási szervezeti egység javaslatára a Kari Tanács dönt. A döntés során vizsgálni 
szükséges a képzés finanszírozási feltételeit. 
(3) Részismereti képzés keretében egybefüggően legfeljebb négy félév alatt legfeljebb 70 
kreditet lehet teljesíteni.  
(4) Részismereti képzésre az illetékes kari TH-ban lehet őszi félévre történő jelentkezésnél 
május 1-ig, tavaszi félévre történő jelentkezésnél november 1-ig. A jelentkezési laphoz mellékelni 
kell a jelentkező felsőfokú végzettségét igazoló oklevelének másolatát, szakmai önéletrajzát, 
valamint egy motivációs levelet, amiben bemutatja, hogy milyen okból és milyen célból kíván részt 
venni a képzésben. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti részismereti képzésre jelentkező a jelentkezési 
laphoz egyéni képzési tervet is mellékel, melyben felsorolja azokat a tárgyakat, amelyeket a képzés 
keretében el kíván végezni. 
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(5) A jelentkezést a TH véleményezteti az érintett oktatási szervezeti egység(ek) vezetésével, 
melynek keretében – az egyéni képzési tervet esetében – a vezető nyilatkozik arról, hogy az adott 
tárgyhoz kurzust melyik következő félévben fognak hirdetni. Szükség esetén a TH egyéb szervet, 
pl. kreditátviteli testületet is bevonhat a véleményezésbe. A felvételről az oktatásért felelős 
dékánhelyettes javaslatára a dékán dönt a rendes felvételi eljárások során hozott felvételi döntések 
időpontjáig. 
(6) A részismereti képzésre felvett hallgató a beiratkozás rendes szabályai szerint létesít 
hallgatói jogviszonyt, és a jelen szabályzat előírásainak megfelelően folytatja tanulmányait. 
(7) A kari TH a részismereti képzésről annak lezárulta után a hallgató kérésére kreditigazolást 
állít ki. 
 
BGGYK 
288/B. § 
ad 44/A § 
(1)  A részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre írásban kell jelentkezni a Kar 
honlapján közzétett módon és határidőig.  
(2)  Részismereti képzés keretében egybefüggően legfeljebb négy félév alatt legfeljebb 70 
kreditet lehet teljesíteni. 
 
BTK 
316. § 
(1) Részismereti képzés keretében a hallgató 
a) a Kar által kínált részismereti programot, 
b) egy adott minort/szakirányt, valamint 
c) szabadon kiválasztott tanegységeket  
végezhet el, intézeti/tanszéki jóváhagyás mellett. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben az illetékes intézet/tanszék a részismereti 
programot a Kari Tanács által elfogadott alap- és mesterképzési szakok tantervében szereplő 
tanegységekből állítja össze úgy, hogy a tanegységek teljesítésére szolgáló kurzusok meghirdetését 
a reguláris képzések mintatantervének félévére ütemezi. 
(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában foglalt esetben a részismereti képzésre jelentkező egyéni 
képzési tervet állít össze, amelyben felsorolja, és az adott szakért felelős intézet 
igazgatójával/tanszék vezetőjével engedélyezteti az elvégzendő tanegységeket. Az (1) bekezdés a) 
pontjában foglalt esetben akkor szükséges egyéni képzési terv, ha a hallgató a részismereti program 
csupán egy részét végzi el. 
(4) Részismereti képzés keretében legfeljebb négy félév alatt legfeljebb 50 kreditet lehet 
teljesíteni. 
(5) A jelentkező legkésőbb a félév regisztrációs időszakának végéig köteles a Tanulmányi 
Hivatalban és az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben iratkozni. 
 
IK 
369/A. § 
ad 44/A § 
 (1)  A részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre jelentkező (a továbbiakban 
jelentkező) egyéni képzési tervet állít össze, melyben jelzi, mely tanulmányi egységeket tervez 
elvégezni (legfeljebb két félévnyi) képzése során. A képzési tervet a Tanulmányi Hivatalban kell 
leadni a megelőző félév szorgalmi időszakjának végéig. 
(2)  A képzési terv csak olyan tanulmányi egységeket tartalmazhat, melyek az adott félévben 
meghirdetésre kerülnek. 
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(3)  A jelentkezőnek rendelkeznie kell az adott tanulmányi egység elvégzéséhez szükséges 
előfeltételekkel. Az előfeltételek meglétét a jelentkező által benyújtott dokumentumok alapján a 
Kreditátviteli Bizottság határozatban állapítja meg 
(4)  A képzési tervet a Kari Kreditátviteli Bizottság döntése és a Kar képzési kapacitása alapján 
az oktatási dékánhelyettes hagyja jóvá, s a határozatról a jelentkezőt a regisztrációs időszak 
kezdetéig értesíti. 
 
TÓK 
488. § 
(3) A hallgató második műveltségi területet a kredittúlfutással összefüggő díjfizetési 
kötelezettség, a mintatantervi előfeltételi rend, valamint az állami ösztöndíjas félévek számára 
vonatkozó korlátok keretei között vagy – részismereti képzés keretében – külön képzésben 
végezhet. Függetlenül a képzés jellegétől a második műveltségi területnek megfelelő tantárgyból is 
kell zárótanítást tartania és a tématervi részből záróvizsgát kell tennie. 
 
TTK 
529/A. § 
ad 44/A. § 
(1) A részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre jelentkező képzési tervet állít 
össze, amelyben felsorolja az elvégezni kívánt tanegységeket. A képzési tervet a TH-ra nyújtja be, 
amit a TH az érintett intézettel véleményeztet. Részismereti képzés keretében legfeljebb négy félév 
alatt legfeljebb 50 kreditet lehet teljesíteni. 
(2) A részismereti képzésre jelentkezőnek a képzési tervet az őszi félévre történő jelentkezésnél 
május 1-ig, tavaszi félévre történő jelentkezésnél november 1-ig kell leadni a TH-ra. 
 
 
 

KÉPZÉSVÁLTÁS, MUNKRENDVÁLTÁS, KÉPZÉSIHELYSZÍN-VÁLTÁS 
 
Vhr1. 52. § (1) Az Nftv. 42. § (1) bekezdés b) pontja szerinti átvételre, valamint szak, szakirány, képzési hely, 
képzési nyelv és munkarend váltására az előző szorgalmi időszak végétől az őszi félévre vonatkozóan 
szeptember 15-ig, a tavaszi félévre vonatkozóan február 15-ig kerülhet sor. 

 
29. § 
(3) A munkarendváltásra a benyújtandó dokumentumok kivételével az átvétel szabályait kell 
alkalmazni.ról a kari tanulmányi bizottság dönt. A döntésnek tartalmaznia kell a képzés 
finanszírozási formájáról szóló határozatot. 
 
34/A. § 
(1) Amennyiben az osztatlan kétszakos tanárképzésben a közismereti tanárszakon általános és 
középiskolai szakképzettség is szerezhető, a hallgató a közös képzési szakasz elvégzésének 
félévében, de legkésőbb a hatodik aktív félévében, a vizsgaidőszak második hetének végéig 
választhat, hogy általános iskolai tanári szakképzettséget vagy középiskolai tanári szakképzettséget 
kíván szerezni. A választást követően egy alkalommal lehetőséget kell biztosítani számára, hogy 
döntését megváltoztathassa.  
(2) Az osztatlan kétszakos tanárképzésben részt vevő hallgató egy alkalommal, a második aktív 
félévében a vizsgaidőszak első hetének végéig benyújtott kérelme alapján megváltoztathatja a 
szakpár egyik tanárszakját, feltéve, hogy  
a) az osztatlan tanárképzésen teljesített 30 kreditet, és nem állnak fenn az elbocsátás feltételei, 
b) eleget tesz az osztatlan tanárképzés új szakpárjával szemben támasztott – a szakváltás 
következtében megkezdendő tanévre vonatkozó – felvételi követelményeknek (ide nem értve a 
ponthatárra vonatkozó követelményeket), 
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c) a szakpár megváltoztatását tanulmányi és személyi körülményei indokolttá teszik. 
(3) Az alapképzésen tanulmányokat folytató hallgatót a második aktív félévében a 
vizsgaidőszak első hetének végéig benyújtott 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) az alapképzésen teljesített 30 kreditet, és nem állnak fenn az elbocsátás feltételei, 
c) eleget tesz az osztatlan tanárképzéssel szemben támasztott – az átvétel következtében 
megkezdendő tanévre vonatkozó – felvételi követelményeknek (ide nem értve a ponthatárra 
vonatkozó követelményeket), 
d) megfelel a kérelme alapján megszervezett tanári pályaalkalmassági vizsga követelményeinek,  
e) átvételét tanulmányi és személyi körülményei indokolttá teszik. 
(4) Más felsőoktatási intézményben osztatlan tanárképzésen tanulmányokat folytató hallgató 
az alábbi feltételek fennállása esetén kérheti átvételét az Egyetem azonos osztatlan tanárképzésére: 
a) az osztatlan tanárképzésen rendelkezik legalább két lezárt félévvel, 
b) tanulmányai során félévente legalább 15 kreditet teljesített 
c) a korábbi felsőoktatási intézményben nem állnak fenn az elbocsátás feltételei, 
d) átvételét tanulmányi és személyi körülményei indokolttá teszik. 
 

KÉPZÉSVÁLTÁS, KÉPZÉSI HELYSZÍN VÁLTÁSA [új belső cím] 
34/B. § 
Jelen szabályzat átvételre vonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni a képzési 
helyszín megváltoztatása esetén is. 
(1) A képzésváltás körébe tartoznak a következő esetek: 

– szakváltás,  
– doktori képzésben a doktori program váltása,  
– osztatlan, kétszakos tanárképzés esetén az egyik szak megváltoztatása egy másik 
tanárszakra, 
– osztatlan tanárképzés esetén alapképzési szakra váltás, illetőleg  
– alapképzési szakról osztatlan, kétszakos tanárképzésre váltás. 

(2) Képzésváltásra ugyanazon hallgatói jogviszonyban egy alkalommal kerülhet sor.  
(3) A benyújtandó dokumentumok kivételével a képzésváltásra valamint a képzési helyszín 
megváltoztatása esetén a jelen szakaszban foglalt eltérésekkel az átvétel szabályait kell alkalmazni. 
(4) Az osztatlan, kétszakos tanárképzés esetében az egyik szak megváltoztatása, az alapképzési 
szakra váltás, illetőleg az alapképzési szakról osztatlan, kétszakos tanárképzésre váltás kizárólag két 
félév teljesítése után, a harmadik félévre vonatkozóan kezdeményezhető. 
(5) A kar a képzésváltás során alkalmazott elbírálási, vagy rangsorolási szempontrendszert a 
honlapján közzé teheti. 
 
37. § 
(6) Az Ftv. szerinti, kifutó tanári mesterképzési szakra vonatkozóan a Tanárképzési és Tanár-
továbbképzési Tanács, az Nftv. hatálya alá tartozó tanárszakokra vonatkozóan – a (8) bekezdésben 
foglalt kivétellel – 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) felvétel, átvétel, munkarendváltás, 
 
ÁJK 
218. § 
(1) A képzés- és tagozatváltásról a Tanulmányi Bizottság dönt. 
(2) Képzésváltás kizárólag alacsonyabb vagy azonos képzési szintre engedélyezhető.  
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(3) Képzés- és tagozatváltás a beiratkozás félévében csak abban az esetben engedélyezhető, ha 
az eredeti képzés felvételi eredményei alapján a képzés- és tagozatváltással érintett képzésre felvételt 
nyert volna. 
(4) A képzés- és tagozatváltásra vonatkozó kérelem leadási határideje a képzés-, illetve 
tagozatváltást megelőző vizsgaidőszak utolsó napja. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak 
nincs helye. 
 
BGGYK 
287. § 
ad. 29. § 
(1) A tagozatváltási kérelmet a kari Hallgatói ügyek ügyrendjének melléklete szerinti 
formanyomtatványon, a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottságának címezve, a Tanulmányi 
Hivatalban kell benyújtani. A döntést a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottsága hozza. 
(2) A tagozatváltási kérelem beérkezésének határideje a következő félévre történő regisztrációt 
megelőzően augusztus 25., illetve január 25. 
(3) A kérelem beadásának feltétele: 
a) nappali tagozatról esti/levelező tagozatra: legalább egy lezárt félév, 
b) esti/levelező tagozatról nappali tagozatra: legalább egy lezárt félév és az utolsó lezárt 
félévben legalább 3,91-es súlyozott tanulmányi átlag és legalább 20 kredit teljesítése. 
(4) Tagozatot váltani a képzés során egy alkalommal lehet. 
(5) A tagozatváltást kimondó határozatban rendelkezni kell arról, hogy a hallgató milyen 
finanszírozási formában folytathatja tanulmányait. 
(6) A tagozatváltás nem módosítja a finanszírozási formát. A magyar állami ösztöndíjas hallgató 
a rendelkezésre álló félévei függvényében magyar állami ösztöndíjas képzésben maradhat. Az 
önköltséges hallgató csak önköltséges képzésre vehető át. 
 
288/A. §  
ad 34/B. §  
A képzési helyszín megváltoztatása iránti kérelemre a 288. § rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel 
kell alkalmazni: 
a) a kérelem benyújtására – a regisztrációs hét végéig – a beiratkozás félévében is lehetőség van,  
b) képzési helyszín váltásra csak a kérelmezett képzési helyszínen rendelkezésre álló létszámkeret 
erejéig van lehetőség. A létszámkeretet meghaladó kérelem esetén az átjelentkezni kívánó hallgatók 
rangsorolása a felvételi pontszám alapján történik. 
 
BTK 
354. § 
(1) A szakváltási kérelmeket a Tanulmányi Bizottsághoz a kari honlapon közzétett Határidős 
jegyzékben megjelölt időpontig kell benyújtani, e határidő elmulasztása jogvesztő.  
(2) A Kar alapképzésén szakváltás csak egy lezárt félév után kérhető az alábbi feltételekkel:  
a) a hallgató megfelel a kérelemben szereplő szak bemeneti követelményeinek  
b) a hallgató az aktuális félévben teljesített legalább 20 kreditet és súlyozott tanulmányi átlaga 
legalább 4,00,  
c) a szakváltási kérelemben érintett szak felelőse támogatja a hallgató kérelmét. 
(3) A szakváltás következtében a finanszírozási formát nem lehet önköltséges finanszírozási 
formáról államilag támogatott/állami ösztöndíjas finanszírozási formára változtatni. 
(4) A Kar mesterképzésein és szakirányú továbbképzésein nem engedélyezhető a szakváltás. 
 
IK 
367. § 
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(3) Az Egyetemen belülről történő szakváltás feltétele az Informatikai Karon, hogy a hallgató 
korábbi tanulmányai legalább 20 szakmai kredit értékben elismerhetők legyenek új szakján. 
(4)  A szakváltásról, beleértve a finanszírozás módját is, a dékán a Kari Kreditátviteli Bizottság 
véleményének kikérésével hozza meg elsőfokú döntését. 
 
PPK 
404. § 
(4) Az a hallgató, aki a korábbi rendszerű képzésben tanulmányait 2006. szeptember 1-je előtt 
szakpárban vagy társított szakos képzésben kezdte meg, szakjai közül bármelyiket, bármikor, 
tanulmányi vagy más körülményektől függetlenül, saját kérésre, indoklás nélkül leadhatja. 
Tanulmányi kötelezettségeire a megmaradt szakja(i) tantervi és a képzési tervekben foglalt előírásai 
lesznek érvényesek.  
(5) A tagozatváltásra vonatkozó kérelmet az átvételi kérelmekkel azonos határidőre lehet 
benyújtani, s arról a TB véleménye alapján a dékán dönt. 
 
TáTK 
447/A. § 
(1) A szakváltási kérelmeket a Tanulmányi Bizottsághoz, a vizsgaidőszak utolsó munkanapjáig 
kell benyújtani, e határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. 
(2) A Kar alapképzésén szakváltás csak az első beiratkozott és lezárt félév után kérhető az 
alábbi feltételekkel: 
– a hallgató felvételi eredménye eléri a kérelmezett szak adott évi felvételi ponthatárát, 
– a hallgató az első félévben teljesített legalább 20 kreditet és tanulmányi átlaga legalább 4,00, és 
– a befogadó szakigazgató támogatja a hallgató kérelmét. 
(3) A szakváltással finanszírozási formát nem lehet változtatni. 
(4) A Kar mesterképzésein és szakirányú továbbképzésein nem engedélyezhető a szakváltás, 
még dékáni méltányosságból sem. 
(5) Amennyiben egy szakról az első félévre beiratkozottak több mint 10%-a kér szakváltást, 
akkor a Tanulmányi Bizottság a fenti kérvények alapján rangsorol és legfeljebb a beiratkozottak 
10%-ának engedélyezi a szakváltást. 
ad 29. § (3) 
(6) A tagozatváltási kérelmekről – szakigazgatói vélemény figyelembevételével – a dékán dönt. 
 
TÓK 
476. § 
(6) Szakváltás a Karon belül nem lehetséges. 
 
476/A §  
ad 29. § 
Tagozatváltás teljes idejű képzésről részidejű képzésre lehetséges, legalább egy lezárt félév után, 
melyben a hallgató legalább 25 kreditet teljesített és kreditindexe legalább 4,00. A tagozatváltási 
kérelemnek az őszi félévre július 20-ig, a tavaszi félévre vonatkozóan január 20-ig kell beérkeznie a 
TÓK TH-ba. 
 
TTK 
526. § 
ad 29. § 
(1) A tagozatváltási kérelmeket a TH-hoz kell benyújtani az őszi félévre vonatkozó kérelmek 
esetén június15-ig, a tavaszi félévre vonatkozóan január 15-ig. 
(2) A kérelmek elbírálásáról az illetékes oktatási szervezeti egységek véleményének kikérése 
után az oktatási dékánhelyettes dönt. 
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528. § 
ad 34. § 
(1) Az átvételi kérelemről (jelen szakasz tekintetében beleértve a szakváltást is) az illetékes 
intézetek javaslatára a dékán dönt, aki ezt a jogkörét átruházhatja az oktatási dékánhelyettesre. Az 
átvételt kérelmező hallgató számára felvételi, illetve különbözeti vizsga írható elő. Az átvett hallgató 
a kredit-egyenértékűségre vonatkozó szabályok szerint tantárgy-beszámítási kérelemmel élhet. 
(2) Az átvételi kérelmet az oktatási dékánhelyetteshez kell benyújtani. A kérelmek beérkezési 
határideje az őszi félévre vonatkozóan július 31., a tavaszi félévre vonatkozóan pedig január 31.  
(3) Közös képzés esetén a jelen szakasz (1) és (2) bekezdésében meghatározott hatásköröket a 
közös képzésben résztvevő intézmények egyenlő számú képviselőjéből álló külön bizottság 
gyakorolja. 
(4) Az a hallgató vehető át, 
a) aki minimum egy lezárt félévvel rendelkezik, 
b) lezárt féléveinek mindegyikében legalább 20 kreditpontot szerzett, és kreditekkel súlyozott 
tanulmányi átlaga legalább 3,80, 
c) akinek hallgatói jogviszonya elbocsátás vagy fegyelmi úton történő kizárás miatt nem szűnt 
meg, illetőleg akivel szemben az elbocsátás vagy kizárás feltételei nem állnak fenn, 
d) a fenti feltételek alól kivételt lehet tenni azzal, akinek átvételét személyes körülményei 
(betegség, fogyatékosság, családi helyzet megváltozása) átlagon felüli módon indokolttá teszi. 
(5) Alapképzésben egy lezárt félév után történő átjelentkezés esetén a (4) bekezdésben 
foglaltakon túl további feltétel, hogy a kérelmező a felvételi pontszáma alapján a felvételének 
évében felvételt nyerhetett volna a kérelemben megjelölt szakra. 
 
 
 

SZAKIRÁNYVÁLASZTÁS, -VÁLTÁS 
 
4. § (2) A jelen Szabályzat alkalmazásában: 
35. képzési terv: a szak tantervének tanegységekre, óraszámokra lebontott, tartalmilag részletesen 
kifejtett követelményrendszere, amely adott munkarendben írja körül a teljesítés követelményeit. A 
képzési terv tartalmazza a 47–48. § szerinti szakirányválasztás feltételeit. A szak képzési tervét a 
kari tanács hagyja jóvá; 
 
47. § 
(1)  A hallgató a jogszabályok és a jelen Szabályzat keretei között a szakos (ideértve a 
felsőoktatási szakképzést is) tanulmányai keretében – önálló modulokon: szakirányon, minor 
szakirányon, specializáción, műveltségterületen, programon (a továbbiakban mind együtt: 
szakirány) folytathat tanulmányokat.  
(2) A szakirány választása, illetve a szakirányra való bejutás háromféleképpen történhet: 
a) a felvételi eljárás keretében, 
b) bemeneti szakirány választásával, 
c) kimeneti szakirány elvégzésével.  
 
48. § 
(1) A felvételi eljárás keretében történő szakirányválasztás során a jelentkező alap- vagy 
mesterképzési szakra való felvétel esetén az adott szakra és választott szakirányára egyidejűleg nyer 
felvételt, így a beiratkozáskor szakos tanulmányait meghatározott szakirányon kezdi meg. 
(2) A szakos (ideértve a felsőoktatási szakképzést is) tanulmányok során történő, kötelező vagy 
szabad bemeneti szakirányválasztást a szakirányon folyó tanulmányok megkezdését megelőző félév 
szorgalmi időszakának utolsó napjáig kell bejelenteni az illetékes TH-n. Ha a szakirányon folyó 
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tanulmányok a beiratkozás félévében megkezdődhetnek, a szakirányválasztást közvetlenül a 
felvételi döntésről szóló értesítést követően kell megtenni. 
(3) A szakirányválasztást képzési helyszínenként elkülönítve kell megszervezni. A szakirány 
választás feltételeit – az elbírálás szempontjaival együtt – a képzési program terv tartalmazza, és 
azokat a szakirányon folyó tanulmányok megkezdését megelőző félév regisztrációs időszakának 
kezdetéig a kari honlapon a TH teszi közzé. A szakirányválasztás feltételéül előírhatók például 
a) meghatározott számú vagy kijelölt tanegység(ek) teljesítése,  
b) tanegységek meghatározott eredménnyel való teljesítése, 
c) kritériumfeltételek (pl. nyelvtudás), 
d) alkalmassági vizsga, 
e) egyéb, a szakfelelős által meghatározott feltétel. 
(4) A dékán a szakfelelőssel és/vagy a szakért felelős oktatási szervezeti egység vezetőjével 
egyeztetve az adott szakirányra felvehető hallgatók tervezett létszámát a megelőző félév 
regisztrációs időszakának kezdetéig határozza meg. Az így megállapított tervezett keretszámot a 
TH teszi közzé. 
(5) Ha a szakirányt választó hallgatók létszáma meghaladja a szakirány tervezett létszámát, a 
szakirányra bejutó hallgatókat a képzési programban tervben rögzített feltételek szerinti 
rangsorolással és az Elektronikus Tanulmányi Rendszer által biztosított sorsolással kell kiválasztani. 
(6) A választott szakirányt szakirányú továbbképzés vagy részismereti képzés keretében 
elvégezni szándékozó, hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező jelentkezők a szakot gondozó kar 
döntése alapján, figyelemmel a szakirányú továbbképzés képzési formájára, megszervezésének 
jellegére 
a) a szakirányt választó hallgatókkal azonos feltételek között,  
b) a szakirányt választó hallgatóktól függetlenül, az ő számukra megállapított létszámon fölül 
juthatnak be a szakirányra. 
(7) A szakirányválasztást az előzetesen közzétett feltételek alapján a TH bírálja el, és az 
eredményt a dékán vagy oktatási helyettese hagyja jóvá. 
(8) A szakirányválasztást elmulasztó hallgatót – amennyiben az előírt feltételek erről így 
rendelkeznek – a szakfelelős döntése alapján és a dékán vagy oktatási helyettese jóváhagyásával a 
TH a hallgató egyidejű értesítése mellett besorolja a kijelölt szakirányra. A besorolás csak 
szakirányváltás keretében változtatható meg. Ha a szakirány-választási feltételek kötelező 
besorolásról nem rendelkeznek, a hallgató a TH-ba benyújtott egyedi kérvényben kérheti az 
utólagos szakirányválasztást. A kérvényről az érintett szakirányok képviseletének véleménye és a 
kari tanulmányi bizottság javaslata alapján az oktatásért felelős dékánhelyettes dönt. 
(79) A szakirányváltásra az utólagos szakirányválasztás szabályait kell alkalmazni. A képzés során 
egy alkalommal engedélyezhető szakirányváltás.  
 
49. § 
(1) A szakos tanulmányok során végzett kimeneti szakirányt előzetesen választani nem kell. A 
hallgató a tanulmányainak szervezésével, a szakirányhoz tartozó tanegységek teljesítésével maga 
dönt a szakirányválasztásról, és a szakirány elvégzésekor derül ki, hogy mely szakirányt teljesítette. 
(2) A kimeneti szakirány szakirányú továbbképzés keretében történő elvégzésére felvételi 
eljárásban lehet bejutni. 
 
BGGYK 
288. § 
(6) Az átvételi kérelmet benyújtó hallgató kérelme részeként a 290. §-ban foglaltak betartásával 
szakirányváltási kérelmet is benyújthat. 
(7) Ha az átvételi vagy annak részeként a szakirányváltási kérelem a gyógypedagógia alapképzési 
szakon belül a hallássérültek pedagógiája, illetve a logopédia szakirányra történik, úgy az eljárás 
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során a 146. § (1) bekezdése szerinti eljárási határidőn belül le kell folytatni az alkalmassági 
vizsgálatot is. 
 
289. § 
ad. 47-49.§ 
(1) Alapképzésben nappali és esti/levelező tagozaton a szakirányválasztás a 2. szemeszter 
folyamán a kari szakirányválasztási tájékoztatóban meghatározottak szerint történik a kari 
tanulmányi rendről és feladatokról szóló tájékoztatóban megjelölt határidőig. 
(2) A szakirányválasztásnál, valamint az alapszak szakiránya szakirányú továbbképzésére 
történő jelentkezésnél a felvételről szóló döntést megelőzően a logopédia és hallássérültek 
pedagógiája szakirányon a szakirányért felelős szervezeti egység által előírt alkalmassági vizsgát 
teljesíteni kell. 
(3) A szakirányra való bejutás a 48. § (4) bekezdése alapján szakirányokra, illetve szakirány-
párokra megállapított keretszámokra figyelemmel a szakirányválasztási tájékoztatóban 
meghatározott rangsorolási szempontrendszer alapján történik.  
(4) A meghirdetett keretszám fölötti jelentkezők más szakirányok még szabad helyeire a 
szakirányválasztási tájékoztatóban meghatározott határidőig átjelentkezhetnek.  
(5) A szakirányválasztási tájékoztatót a 2. szemeszter regisztrációs időszakának első napjáig 
nyilvánosságra kell hozni. 
(6) A mesterképzésben részt vevő hallgatók esetén a szakirányválasztás a felvételt követően a 
tanulmányok megkezdése előtt történik. A hallgatók rangsorolása a felvételi eljárásban elért 
pontszám alapján történik, figyelembe véve a szakirányokra meghatározott létszámkeretet. 
 
290. §  
(1) Szakirányváltási kérelmet – ide értve a második szakirány felvételét, illetve az egyik szakirány 
leadását – a kari hallgatói ügyek ügyrendjének melléklete szerinti formanyomtatványon az oktatási 
ügyekért felelős dékánhelyettesnek címezve a Tanulmányi Hivatalba kell benyújtani. A 
dékánhelyettesi döntést a Tanulmányi Hivatal készíti elő. 
(2) A szakirányváltási kérelem beérkezésének határideje a következő félévre történő 
regisztrációt megelőzően augusztus 20-a, illetve január 20-a. 
(3) A szakirányváltási kérelemhez a Kar hallgatójának csatolnia kell a leadni és felvenni kívánt 
szakirány(ok) szakirányfelelősé(ei)nek nyilatkozatát arról, hogy a szakirányváltást tudomásul veszi 
és támogatja. Az átvételi és egyben szakirányváltási kérelmet is benyújtó hallgató a szükséges 
alkalmassági vizsgálatot követően a szakirányfelelősi nyilatkozatot az eljárás során szerzi meg. 
(4) Ha a szakirányváltási kérelem a gyógypedagógia alapképzési szakon belül a hallássérültek 
pedagógiája, illetve a logopédia szakirány választására irányul, úgy az eljárás során a 146. § (1) 
bekezdése szerinti eljárási határidőn belül le kell folytatni az alkalmassági vizsgálatot is. 
(5) A képzés során egy alkalommal engedélyezhető szakirányváltás, amikor legfeljebb két 
szakirány adható le és két új szakirány vehető fel. A mintatanterv szerinti 3. félév megkezdését 
követő szakirányváltás a képzési idő meghosszabbodását vonhatja maga után. 
(6) A szakirányváltás csak a 289.§ (3) bekezdése szerint meghirdetett létszámkereten belül 
engedélyezhető. 
 
BTK 
315. § 
ad 48. § (7) 
(1) A hallgató tanulmányai során – amennyiben nem az alapszak kötelezően választott 
szakirányára lépett be – szakirányt/specializációt/minort (továbbiakban: szakirány) egy ízben 
válthat. A szakirányváltási kérelem benyújtásakor díjat kell fizetni, amelyet a jelen Szabályzat 134. § 
(2) bekezdése értelmében a Kari Tanács állapít meg. 
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(2) A szakirányváltási kérelem az oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettesének címezve 
nyújtható be. 
(3) A kérelemhez csatolni kell a leadni és felvenni kívánt szakirányért felelős tanszékvezető 
támogató javaslatát, valamint a változtatási szándék indokát. 
(4) A szakirányváltás csak a meghirdetett létszámkereten belül engedélyezhető. 
 
TÓK 
481. § 
ad 57. § 
(1)  
(2) Tanító szakon az oktatás választott műveltségterületi tanulmányi csoportokban folyik. A 
felvételi tájékoztatóban meghirdetett műveltségterületek közül az előzetes szakirányválasztást a 
beiratkozás félévében, legkésőbb a regisztrációs időszak kezdete előtt 10 munkanappal kell 
végrehajtani. A választást az adott A hallgató az első félév szorgalmi időszakaának utolsó előtti 
hetének végéig kell véglegesíteni a KTB által meghatározott módonkezdeményezheti 
szakirányváltás keretében a műveltségterület megváltoztatását. A műveltségterület választásának 
adminisztratív kötelezettségét elmulasztó hallgató műveltségterületéről a TÓK TH-ba benyújtott, 
egyedi kérelme alapján a KTB dönt. 
(3) A műveltségterületi besorolást a KTB határozza meg, figyelembe véve a hallgató választását 
és a műveltségterületek megfelelő arányú feltöltését. 
(4) A műveltségterületi besorolásról a tanító szakos hallgatót a műveltségterület választását 
követően, legkésőbb a vizsgaidőszak negyedik hetének végéig a TÓK TH értesíti. 
(5) A műveltségterület változtatásának szándékát a KTB-hez címzett, a TÓK TH-ra benyújtott 
kérvényen lehet jelezni. A kérvényt a KTB bírálja el. 
(6) Az óvodapedagógus szakon az oktatás választott specializációk szerinti tanulmányi 
csoportokban folyik. A kari honlapon közzétett specializációk közül a beiratkozás félévében, a 
regisztrációs időszak kezdete előtt kell választani. A specializációs csoportokba sorolást a KTB 
határozza meg, figyelembe véve a hallgató választását és a létszámok arányos elosztását. A 
specializáció választásának adminisztratív kötelezettségét elmulasztó hallgató specializációjáról a 
TÓK TH-ba benyújtott, egyedi kérelme alapján a KTB dönt. 
(7) A specializáció változtatásának szándékát a KTB-hez címzett, a TÓK TH-ra benyújtott 
kérvényen lehet jelezni. A kérvényt a KTB bírálja el. 
 
TTK 
530. § 
ad 48. § 
(1) A HKR 48. § (4) bekezdésével ellentétben az adott szakirányra felvehető hallgatók létszámát 
a szakért és a szakirányért felelős oktatási szervezeti egység vezetője a szakfelelősökkel történő 
konzultáció után határozza meg. 
(2) Kötelező szakirányválasztás esetén a szakirány, másik szakirány választása nélkül, leadható, 
ha a képzési terv nem tiltja és a hallgató a szakirányon előirt kreditek 40%-át megszerezte. 
(3) A más hazai felsőoktatási intézménnyel folytatott közös képzés esetén a szakirány-választást 
a szakirányon folyó tanulmányok megkezdését megelőző félév szorgalmi időszakának utolsó 
napjáig kell bejelenteni a hallgató anya-egyetemén illetékes tanulmányi osztályon. A szakirány-
választás elfogadásáról a közös képzésben résztvevő intézmények egyenlő számú képviselőjéből 
álló külön bizottsága dönt, az anya-egyetem tanulmányi osztálya a szorgalmi időszak kezdetéig 
értesíti erről a hallgatót. 
(4) A más hazai felsőoktatási intézménnyel folytatott közös képzés esetén a szakirány-választás 
feltételeit [a hallgató tanulmányai során elért osztályzatai, egyes tárgyakat – a szakiránytól függően 
– a jelen paragrafus (3) bekezdésében meghatározott külön bizottság döntése alapján egyenlően 
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vagy különbözőképpen súlyozva] a félév 4. hetének végéig közzé kell tenni az egyetemen hatályos 
tájékoztatási szokásokat, előírásokat követve. 
 
 
 

VISSZASOROLÁS ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS STÁTUSRA 
 
132/A. §  
(1) 
(2) Az Nftv. 48. § (3) bekezdése alapján megüresedett magyar állami (rész)ösztöndíjas 
létszámkeretre a hallgatók összesített korrigált kreditindexe alapján legjobban teljesítő, azonos 
szakon tanulmányokat folytató hallgatókat az alábbi szabályok alapján, az alábbi rangsorban kell 
átsorolni: 
a) a felszabaduló magyar állami ösztöndíjas helyekre magyar állami részösztöndíjas és 
önköltséges hallgatókat, 
b) a felszabaduló magyar állami részösztöndíjas helyekre önköltséges hallgatókat. 
(3) 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, és ha az utolsó két aktív félévében a 
132. § (4) a) pont szerinti hallgató legalább 27 kreditet, a 132. § (4) b) pont szerinti hallgató legalább 
36 kreditet teljesített. 
 
 
 

KÉSEDELMES BEIRATKOZÁS, REGISZTRÁCIÓ 
 
4. § (2) A jelen Szabályzat alkalmazásában: 
2. aktív félév: az a szemeszter, amelyre vonatkozóan a hallgató regisztrált, azaz bejelentette 
tanulmányai megkezdését vagy folytatását, és az a félév során nem került visszavonásra; 
6. beiratkozás: a hallgatói jogviszony létesítésének adminisztratív aktusa, mely a szakra történő 
felvételt, átvételt, részismereti képzésre vagy résztanulmányok folytatására kapott engedélyt 
követően történik részben elektronikus formában, az elektronikus tanulmányi és hallgatói 
ügykezelési rendszerben (a továbbiakban: Elektronikus Tanulmányi Rendszer) tett nyilatkozattal, 
részben személyes részvétellel, és az illetékes kari tanulmányi/dékáni hivatal közvetlen 
közreműködésével; a beiratkozást megelőzően a hallgatóval jogszabály által előírt esetben 
szerződést kell kötni; 
7. bejelentés: az a tanulmányi cselekmény, amely során a hallgató nyilatkozik, hogy az adott 
félévben megkezdi vagy folytatja tanulmányait, illetve szünetelteti azt. A bejelentés lehet 
regisztráció, vagyis a tanulmányok megkezdésének, folytatásának kérése, illetve nyilatkozat a 
hallgatói jogviszony szüneteléséről, amikor a hallgató az adott tanulmányi félévben nem regisztrál, 
tanulmányi kötelezettségeket nem teljesít, tanulmányi teljesítményre nem kötelezhető; 
29. hallgatói jogviszony szünetelése: Nftv. 45. § (1) Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési 

időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, illetve, ha a hallgató a soron következő 
képzési időszakra nem jelentkezik be, a hallgatói jogviszonya szünetel. A hallgatói jogviszony egybefüggő 
szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban 
meghatározottak szerint több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével. 

67. passzív félév: az a szemeszter, amelyre vonatkozóan a hallgató bejelenti, hogy tanulmányait 
szünetelteti, vagy a regisztrációját visszavonja, illetve az a félév, amikor a hallgató nem tesz eleget 
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bejelentési kötelezettségének (az Nftv. értelmében meg kell szüntetni a hallgató jogviszonyát, ha 
egymást követően harmadik alkalommal nem jelentkezik be a következő tanulmányi félévre); 
70. regisztráció: a beiratkozott hallgató által a félév elején, az Elektronikus Tanulmányi 
Rendszerben tett nyilatkozat, arról, hogy tanulmányait az adott félévben megkezdi vagy folytatja; 
 
35. § 
(1) A hallgatói jogviszony felvétel vagy átvétel alapján, a beiratkozással jön létre.  
(2) A beiratkozáskor a hallgató a nyilvántartásához, valamint az elektronikus tájékoztatáshoz 
szükséges személyes adatait köteles megadni az Egyetemnek.  
(3) Az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben történő beiratkozást határideje a regisztrációs 
időszak utolsó napja, az ehhez kapcsolódó, személyes beiratkozás határideje a kurzusfelvételi 
időszak utolsó munkanapja. E határidőktől az alábbi esetekben lehet eltérni:végéig meg kell tenni, 
kivéve, ha a képzés sajátosságaira tekintettel a képzésért felelős kar ettől eltérő időpontot állapít 
meg. Az e bekezdésben írt határidő alóli felmentés méltányossági kérelemben kezdeményezhető a 
Különös rész szerint. 
a) A képzés sajátosságaira tekintettel (pl. pályázati forrásból finanszírozott képzés, szakirányú 
továbbképzés, külföldi állampolgárok számára szervezett képzés stb.) a képzésért felelős kar eltérő 
időpontot állapíthat meg. 
b) Ha a felvett jelentkezőnek fel nem róható, igazolt okból (pl. betegség, baleset, a felvételi 
eljárás elhúzódása stb.) nem iratkozik be a határidőig, akkor külön díjfizetés nélkül beiratkozhat. 
Ha a beiratkozás legkésőbb a kurzusfelvételi időszak utolsó napjáig megtörtént, a hallgató aktív 
félévre regisztrálhat, ezt követően bejelentése csak a hallgatói jogviszonyának szüneteltetéséről 
rendelkezhet. 
c) Ha a felvett jelentkezőnek felróható ok miatt nem iratkozik be a határidőig, akkor díjfizetés 
mellett beiratkozhat, de a bejelentése csak a hallgatói jogviszonyának szüneteltetéséről 
rendelkezhet. 
(4) A további tanulmányi félévekben a hallgató a regisztráció keretében az Elektronikus 
Tanulmányi Rendszerben jelenti be, hogy az adott félévben kíván-e tanulmányokat folytatni A (3) 
bekezdés a)–c) pontja esetében a beiratkozás elektronikus és személyes része is legkésőbb a félév 
utolsó napjáig kell megtörténjék. A beiratkozás elmaradása esetén az érintett hallgató felvételéről 
szóló határozat, valamint – ilyen készülte esetén – a vele között szerződés érvényét veszti. 
 
36. §  
(1) A hallgató minden képzési időszak előtt bejelenti, hogy az adott félévben megkezdi, vagy 
folytatja tanulmányait (regisztráció), vagy hallgatói jogviszonyával együtt szünetelteti azt. A hallgatói 
jogviszony szüneteltetésére a jogviszony létrejöttét (beiratkozást) követően, már az első félévben 
sor kerülhet. A bejelentés tartalmazza a hallgatni kívánt szakok (ideértve a felsőoktatási szakképzést 
is) felsorolását. A bejelentését a hallgató az előzetes kurzusfelvétel kezdetétől a regisztrációs időszak 
végéig végezheti el. Ezt követően az adott félévre bejelentést tenni nem kizárólag a 35. § (3) a) és 
b) pontban foglalt esetekben lehetséges, de a 35. § (3) b) pont esetén a kurzusfelvételi időszak után 
a bejelentése csak a hallgatói jogviszonyának szüneteltetéséről rendelkezhet. A határidő utáni 
bejelentést külön díjfizetés nélkül lehet megtenni. A hallgatói jogviszony szüneteltetésére a 
jogviszony létrejöttét (beiratkozást) követően, már az első félévben sor kerülhet.  
(2) A hallgató a regisztrációs időszakban köteles bejelenteni a nyilvántartott személyes 
adataiban történt változásokat is. Ha adataiban olyan változás történt, amelyet okiratokkal igazolnia 
kell, akkor ezt az alapkar TH-jának személyesen jelenti be az eredeti dokumentum egyidejű 
bemutatásával. A hallgató az értesítési címének, adóazonosító jelének vagy TAJ-számának 
megváltozását a félév során is, a változást követően, haladéktalanul köteles bejelenteni. 
(3) Rendkívüli esetben, ösztöndíjas tanulmányok, baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt 
a hallgató személyesen vagy meghatalmazott útján – az ok bekövetkeztét vagy az akadály elhárulását 
követő 8 napon belül – kérelmezheti a váratlan ok igazolására szolgáló eredeti dokumentum 
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bemutatásával regisztrációjának visszavonását. A regisztráció visszavonásáról ilyen esetben a kari 
tanulmányi bizottság dönt. 
(4) A regisztráció visszavonásáról szóló tanulmányi bizottsági határozatnak rendelkeznie kell a 
befizetett költségtérítés/önköltség visszafizetésének mértékéről. 
(5) A kari TH legkésőbb a félév ötödik hetének végéig megállapítja a regisztrált hallgatók 
névsorát, és az Elektronikus Tanulmányi Rendszeren keresztül értesíti azokat, akiknek a 
regisztrációját érvénytelenítette. 
 
38. § 
(1) A hallgató tanulmányainak és hallgatói jogviszonyának szüneteltetését erre irányuló 
nyilatkozattal (bejelentés) közli az Egyetemmel. 
(2) A hallgatói jogviszony szünetelése alatt a hallgató tanulmányi kötelezettségeket nem teljesít, 
tanulmányi teljesítményre nem kötelezhető. 
(3) A szünetelés időtartama alatt a hallgatót a könyvtár, továbbá az előzetes kurzusfelvétel 
időszakában a számítógépterem-–használat kivételével ingyenes szolgáltatások és hallgatói 
juttatások nem illetik meg. 
 
39. § 
(1) A hallgatói jogviszony több alkalommal, de alkalmanként legfeljebb két félévre 
szüneteltethető. 
(2) Ha a hallgató két félévig szünetelteti tanulmányait, a szünetelés második félévében a TH a 
szorgalmi időszak negyedik hetét követően írásban, [jelen Szabályzat 150. § (1) bek. d) pont] az 
Elektronikus Tanulmányi Rendszeren keresztül személyes üzenet formájában [jelen Szabályzat 150. 
§ (1) bek. d) pont] felhívja a hallgató figyelmét a regisztráció esetleges harmadik félévi elhagyásának 
jogkövetkezményeire. 
(3) Ha a hallgató a szüneteltetés két féléves időtartamát követően sem regisztrálja magát, 
hallgatói jogviszonya megszűnik. 
(4) Nem szűnik meg a hallgató hallgatói jogviszonya, ha a két félév után a regisztrációnak 
szülés, baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni, s ezt 
legkésőbb a következő, harmadik félév kezdetéig igazolni tudja, és ezzel egyidőben az alapkarának 
TH-ján benyújtja a jogviszonya fenntartásának szándékáról szóló, a szüneteltetés várható 
időtartamát is megjelölő nyilatkozatot. 
 
ÁJK 
254. § 
(2) Dékáni méltányosság átvétel, regisztráció és záróvizsgára jelentkezés engedélyezése esetén 
csak a szorgalmi időszak második hetének végéig, kivételes tanulmányi rend és utólagos 
tárgyfelvétel iránti kérelem esetén a szorgalmi időszak negyedik hetének végéig engedélyezhető. Az 
itt szabályozott határidők elmulasztása esetén méltányosságnak és igazolási kérelem 
előterjesztésének helye nincs. 
 
BGGYK 
298. § 
(2) A méltányossági kérelem beérkezésének határideje – az alábbi esetek kivételével – a 
vonatkozó tanulmányi félév szorgalmi időszakának utolsó napja: 
b) határidőn túli regisztrációra, regisztráció visszavonására irányuló kérelem esetén a szorgalmi 
időszak 4. hetének utolsó napja; 
 
BTK 
316. § 
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(5) A jelentkező legkésőbb a félév regisztrációs időszakának végéig köteles a Tanulmányi 
Hivatalban és az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben iratkozni. 
 
IK 
368. § 
A szabályzat 35. § által előírt regisztrációt a hallgató felvételének félévében, a beiratkozással 
párhuzamosan is el kell végezni, vagy kérvényezni kell a hallgatói jogviszony szüneteltetését. 
 
TÓK 
518. § 
ad 143. § 
(1) Méltányossági kérelmet a kari dékánnak címezve a TÓK TH-ra kell benyújtani. A 
méltányossági kérelmet a KTB készíti elő dékáni döntésre.  
(2) A méltányossági kérelem beérkezésének határideje: 
a) a jelen szabályzatban meghatározott vizsgaalkalmak és kurzusfelvételek számát meghaladó 
vizsgaalkalomra, illetve kurzusfelvételre irányuló kérelem esetén a vizsgaidőszakot követő hét 
utolsó munkanapja; 
b) határidőn túli regisztrációra irányuló kérelem esetén a szorgalmi időszak 4. hetének utolsó 
munkanapja; 
 
TTK 
548. § 
(10) A külföldi felsőoktatási intézményben részképzésen részt vevő hallgató saját döntése 
alapján a kérdéses félévekben a Karra 
a) beiratkozik, akkor a hallgatói jogviszonyát fenntartja, ezért a HKR 74. § szerint kell eljárni, 
b) nem iratkozik be, akkor a HKR 38. § alapján kell eljárni. 
 
 
 

KURZUSFELVÉTELI IDŐSZAK, REGISZTRÁCIÓS IDŐSZAK 
 
4. § (2) A jelen Szabályzat alkalmazásában: 
49. kurzusfelvételi (tárgyfelvételi) időszak:  
előzetes kurzusfelvételi időszak: az előzetes kurzuskínálat közzétételétől (legkésőbb a tárgyfélévet 
megelőző félév vizsgaidőszaka negyedik hetének kezdete) a kurzusfelvételi időszak előtti harmadik 
napig tart; 
„rangsorolásos” kurzusfelvételi időszak: a regisztrációs időszak és a szorgalmi időszak első hete, amikor 
a hallgató összeállítja és az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben felveszi az általa a félévben 
teljesíteni tervezett kurzusok és vizsgakurzusok listáját; 
versenyjelentkezés: a szorgalmi időszak második hetének első napjától a hét utolsó napjának végéig 
tart, ebben az időszakban a kurzusfelvétel a rangsor pontszámától függetlenül, a jelentkezés 
időrendjében történik; 
71. regisztrációs időszak: az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben a regisztrációra, illetőleg a 
hallgatói jogviszony szüneteltetésének bejelentésére rendelkezésre álló időtartam, amely az őszi 
félévben a képzési szorgalmi időszak első napját megelőző hét szerdától péntekigétől tart a 
szorgalmi időszak első hetének végéig, illetve a tavaszi félévben a képzési szorgalmi időszak első 
napját megelőző héten van. Ebben az időszakban tanulmányi kötelezettségekkel kapcsolatban 
kizárólag kurzusjelentkezéseket, időpont-egyeztetéseket lehet lebonyolítani. A regisztrációs időszak 
egybeesik a rangsorolásos kurzusfelvételi időszakkal. 
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54. § 
(1) A jelen Szabályzat 36. § szerinti bejelentés (regisztráció vagy szüneteltetés) a képzési időszak 
(félév) kezdetét megelőző és annak első héten hetén történik (regisztrációs időszak). A regisztrációs 
időszak az őszi félév első napját megelőző hét szerdától péntekigétől a félév első hetének végéig 
tartó időszak, illetve a tavaszi félév első napját megelőző hét. Ebben az időszakban – a (6a) 
bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve – tanulmányi kötelezettségekkel kapcsolatban kizárólag 
kurzusjelentkezéseket, időpont-egyeztetéseket lehet lebonyolítani. Ebből a célból az oktató köteles 
legalább két fogadóórán a hallgatók rendelkezésére állni. 
(4) A regisztrációs időszak és a tanév, ennek keretében a félévek és a képzési időszak (azon 
belül a szorgalmi és a vizsgaidőszak) kezdetének és végének időpontját a rektor határozza meg. 
(5) A regisztrációs időszak és a szorgalmi időszak első két hete a kurzusfelvételi időszak, amikor 
a hallgató összeállítja és az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben felveszi az általa a félévben 
teljesíteni tervezett kurzusok és vizsgakurzusok listáját. 
 
 
 

UTÓLAGOS KURZUSFÖLVÉTEL, KURZUSLEADÁS 
 
37. § 
(6) Az Ftv. szerinti, kifutó tanári mesterképzési szakra vonatkozóan a Tanárképzési és Tanár-
továbbképzési Tanács, az Nftv. hatálya alá tartozó tanárszakokra vonatkozóan – a (8) bekezdésben 
foglalt kivétellel – 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: 
d) utólagos kurzusfelvétel, leckekönyv-nyomtatás, 
 
54. § 
(5) A regisztrációs időszak és a szorgalmi időszak első hete a kurzusfelvételi időszak, amikor a 
hallgató összeállítja és az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben felveszi az általa a félévben 
teljesíteni tervezett kurzusok és vizsgakurzusok listáját. 
 
56. § 
(9) A kurzuskínálatban közzé nem tett kurzusokat megtartani nem lehet. Kivételes esetben 
(vizsgakurzusok meghirdetése esetén, a már meghirdetett kurzus létszámbővítése céljából, illetve 
váratlanul érkező külföldi vendégelőadó által tartandó kurzus esetében) a dékán engedélyével 
lehetséges a kurzusok pótmeghirdetése legkésőbb a kurzusfelvételi időszakot követő egy hét végéig. 
Indokolt esetben, tömbösített kurzus későbbi időre történő meghirdetését a dékán a szorgalmi 
időszak hatodik hetéig engedélyezheti. Ez esetben a meghirdető oktatási szervezeti egység 
hirdetményben, illetve a karon szokásos módon gondoskodik a hallgatók megfelelő 
tájékoztatásáról, és a TH a hallgatók egyedi kérelme alapján, térítésmentesen gondoskodik a kurzus 
felvételéről. 
 
61. §  
(4) Ha a hallgató kurzusjelentkezését az Elektronikus Tanulmányi Rendszer azért törölte, mert 
az előfeltételként megadott tanegység teljesítését nem rögzítették időben, biztosítani kell neki, hogy 
az eredeti jelentkezésével azonos tanegységet teljesítő kurzust elvégezhessen. 
(5) Ha a hallgató visszavonja a regisztrációs nyilatkozatát, törölni kell az adott félévre 
vonatkozó minden kurzusjelentkezését, esetleges teljesítését. 
(6) A hallgató eseti kérelmére, a kari tanulmányi bizottság döntése alapján törölni kell a 
kurzusfelvételt, ha a kurzuson való részvétel igazoltan az Egyetemnek vagy az oktatónak felróható 
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ok miatt hiúsul meg.Szabályosan fölvett kurzus Elektronikus Tanulmányi Rendszerből való 
törlésére csak abban az esetben van lehetőség, ha a kurzuson való részvétel 
a) a hallgató betegsége miatt, vagy 
b) az intézmény (oktató) hibájából 
válik lehetetlenné. A kurzus törlésére vonatkozó kérelmet a kari tanulmányi bizottsághoz kell 
benyújtani mindkét esetben igazolást mellékelve, az adott ok bekövetkeztét követő tizenöt napon 
belül, mely határidő jogvesztő hatályú. 
 
62/A. §  
A kurzusfelvételi időszak végét követő egy első héten belül végéig benyújtotta hallgatói kérelmére 
– látogatásköteles kurzus esetében az oktató hozzájárulása esetén – a kari Tanulmányi Bizottság 
engedélyezheti az utólagos kurzusfelvételtTH eljárási díj fizetése mellett felveszi a hallgató számára 
az adott kurzust. Hiányos vagy pontatlan adattartalmú kérelem esetén hiánypótlásra nincs 
lehetőség. A kurzusfelvételi időszakban ilyen, utólagos kurzusfelvételre irányuló kérvény nem 
nyújtható be. 
 
ÁJK 
254. § 
(2) Dékáni méltányosság átvétel, regisztráció és záróvizsgára jelentkezés engedélyezése esetén 
csak a szorgalmi időszak második hetének végéig, kivételes tanulmányi rend és utólagos 
tárgyfelvétel iránti kérelem esetén a szorgalmi időszak negyedik hetének végéig engedélyezhető. Az 
itt szabályozott határidők elmulasztása esetén méltányosságnak és igazolási kérelem 
előterjesztésének helye nincs. 
 
BGGYK 
292/A. §  
(1) A végleges kurzuskínálatban közzétett kurzust a Tanulmányi Hivatal közreműködésével 
lehet felvenni, legkésőbb a szorgalmi időszak második hetének végéig, a hallgatónak a Tanulmányi 
Hivatalba benyújtott írásos kérelmére, – órás tanegység és külső intézményi gyakorlat esetén – a 
kurzusvezető hozzájárulásával. A kurzusfelvételi időszakban ilyen, utólagos kurzusfelvételre 
irányuló kérvény nem nyújtható be. 
(2) Az 58. § (3) bekezdésben foglalt, kivételes esetben történő utólagos kurzusfelvételre 
(gyakorlat esetében a szorgalmi időszak 2. hetének végéig) az engedélyt a Kari Tanulmányi és 
Hallgatói Ügyek Bizottsága adja ki. 
(3) Szabályosan fölvett kurzus Elektronikus Tanulmányi Rendszerből való törlésére csak abban 
az esetben van lehetőség, ha a kurzuson való részvétel 
a) a hallgató betegsége miatt, vagy 
b) az intézmény (oktató) hibájából 
válik lehetetlenné. A kurzus törlésére vonatkozó kérelmet a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek 
Bizottságához kell benyújtani mindkét esetben igazolást mellékelve, az adott ok bekövetkeztét 
követő tizenöt napon belül, mely határidő jogvesztő hatályú. 
 
298. § 
(2) A méltányossági kérelem beérkezésének határideje – az alábbi esetek kivételével – a 
vonatkozó tanulmányi félév szorgalmi időszakának utolsó napja: 
a) a jelen szabályzatban meghatározott vizsgaalkalmak és kurzusfelvételek számát meghaladó 
vizsgaalkalomra, illetve kurzusfelvételre irányuló kérelem esetén a szorgalmi időszak 3. hetének 
utolsó napja; 
b) határidőn túli regisztrációra, regisztráció visszavonására irányuló kérelem esetén a szorgalmi 
időszak 4. hetének utolsó napja; 
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c) nem gyakorlatra vonatkozó utólagos kurzusfelvételre irányuló kérelem esetén a szorgalmi 
időszak 4. hetének utolsó napja; 
d) gyakorlatra vonatkozó utólagos kurzusfelvételre irányuló kérelem esetén a szorgalmi 
időszak 2. hetének utolsó napja. 
(3) A (2) bekezdésben nem szabályozott esetekben a kérelmet a benyújtás időpontjától 
függetlenül a végrehajthatóságra figyelemmel kell elbírálni. 
 
BTK 
355. § 
(1) A kurzusleadás a szorgalmi időszak negyedik hetének végéig engedélyezhető. 
(2) A kurzusfelvétel a szorgalmi időszak negyedik hetének végéig engedélyezhető.  
(3) A szorgalmi időszak második hetétől különeljárási díjat kell fizetni mind a kurzusleadás, 
mind a kurzusfelvétel után. 
 
PPK 
408. § 
(3) A végleges kurzuskínálatban közzétett kurzust a kurzusfelvételi időszakot követően 
fölvenni csak a költségtérítésekre/önköltségekre vonatkozó rendelkezések alapján megállapított 
összeg befizetését követően, a TH közreműködésével lehet a hallgatónak a TH-ba benyújtott írásos 
kérelmére. A kurzusfelvételi időszakban ilyen kérvény nem nyújtható be. 
(4)  
(5) Szabályosan fölvett kurzus Elektronikus Tanulmányi Rendszerből való törlésére csak abban 
az esetben van lehetőség, ha a kurzuson való részvétel 
a) a hallgató betegsége miatt, vagy 
b) az intézmény (oktató) hibájából 
válik lehetetlenné. A kurzus törlésére vonatkozó kérelmet a TB-hez kell benyújtani mindkét esetben 
igazolást mellékelve, az adott ok bekövetkeztét követő tizenöt napon belül, mely határidő jogvesztő 
hatályú. 
 
TÓK 
482. § 
ad. 62/A 
(1) A szabályzat szerinti utólagos kurzusfelvételt a hallgató a megfelelő formanyomtatvány 
hiánytalan kitöltésével és a TÓK TH-ra történő benyújtásával kérheti. Az engedély térítésköteles. 
(2) A KTB az utólagos kurzusfelvétel térítésmenetességéről dönt, ha a határidőn belül 
benyújtott kérelem alapján a késedelemben a hallgató vétlennek bizonyul. 
 
518. § 
(2) A méltányossági kérelem beérkezésének határideje: 
a) a jelen szabályzatban meghatározott vizsgaalkalmak és kurzusfelvételek számát meghaladó 
vizsgaalkalomra, illetve kurzusfelvételre irányuló kérelem esetén a vizsgaidőszakot követő hét 
utolsó munkanapja; 
b) határidőn túli regisztrációra irányuló kérelem esetén a szorgalmi időszak 4. hetének utolsó 
munkanapja; 
c) záróvizsgára való jelentkezésre, nem köznevelési gyakorlatra vonatkozó utólagos 
kurzusfelvételre irányuló kérelem esetén a szorgalmi időszak 6. hetének utolsó munkanapja. 
 
 
 

KIVÉTELES TANULMÁNYI REND 
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4. § (2) A jelen Szabályzat alkalmazásában: 
36. kivételes tanulmányi rend: a tanulmányi követelmények idejének, tartalmának eltérő teljesítésére 
vonatkozó, kedvezményeket tartalmazó követelményrendszer. Kivételes tanulmányi rend kérelem 
alapján engedélyezhető; 
 
37. § 
(6) Az Ftv. szerinti, kifutó tanári mesterképzési szakra vonatkozóan a Tanárképzési és Tanár-
továbbképzési Tanács, az Nftv. hatálya alá tartozó tanárszakokra vonatkozóan – a (8) bekezdésben 
foglalt kivétellel – 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: 
c) kivételes tanulmányi rend, 
 
74. § 
(1) A hallgató kérésére a kari tanulmányi bizottság a szakért (ideértve a felsőoktatási 
szakképzést is), illetőleg a kérvényben foglalt tárgyért felelős oktatási szervezeti egység véleményére 
tekintettel kivételes tanulmányi rendet engedélyezhet.  
(2) Kivételes tanulmányi rend engedélyezésének indoka lehet:  
a) kiemelkedő tanulmányi eredmény,  
b) folyamatosan jó kiemelkedő tanulmányi eredmény melletti, kiemelkedő, szakmai-
tudományos tevékenységdiákköri eredmény, szakkollégiumi tagság, 
c) folyamatosan jó tanulmányi eredmény melletti egyetemi közéleti tevékenység, 
d) külföldi tanulmányi ösztöndíj elnyerésevagy az adott félévet meg nem haladó időtartamú, 
külföldi munkavállalás, mely előzetes kreditvizsgálat alapján szakmai kreditként befogadható, 
e) szülés, 
f) a hallgató vagy ápolásra szoruló közvetlen hozzátartozójának folyamatos, súlyos betegsége, 
amit az ápolás tekintetében is igazolni szükséges, 
g) az olimpiai vagy paralimpiai felkészülés a Magyar Olimpiai Bizottság vagy a paralimpiai 
mozgalom javaslata alapjánelső osztályú, élsportolói tevékenység, nemzeti válogatott kerettagság, 
h) a tantervben rögzített külső szakmai gyakorlaton való részvétel. 
(3) Nem engedélyezhető kivételes tanulmányi rend a tanulmányok melletti munkavégzésre, 
párhuzamos tanulmányokra vagy külföldi nyelvtanfolyamon való részvételre hivatkozással. 
(34) Kivételes tanulmányi rend iránti kérelem benyújtása a (2) ab–c) pont esetén legalább 50 
kreditpont megszerzése, illetve két félév eredményes lezárása után lehetséges, kivéve a 
szakkollégista hallgatókat, akik – az előzőekben meghatározott időpontoktól függetlenül – a 
szakkollégiumi tagság elnyerését követően kérhetik a kivételes tanulmányi rendet. A tanulmányi 
eredmény megítélésének egységes szempontjait a kar előzetesen meghatározhatja és kihirdetheti. 
(45) A kivételes tanulmányi rendről szóló kérelemben tárgyanként föl kell tüntetni a hallgató 
tanulmányainak tervezett ütemezését, a kért kedvezményeket, valamint csatolni kell a kérelem 
indokát alátámasztó szükséges igazolásokat, egyéb dokumnetumokat. 
(56) A kivételes tanulmányi rend iránti kérelemhezben tanuló hallgató tevékenységét oktató 
felügyeli. A tárgyanként csatolni kell az tárgyfelelős oktató előzetes támogatását a kérelemhez 
mellékelni kell. 
(67) A kivételes tanulmányi rend keretében a hallgató a következő kedvezményekben 
részesíthető: 
a) részleges vagy teljes felmentés az óralátogatási kötelezettség gyakorlatokon való részvétel 
alól, 
b) vizsgaidőszakon kívüli vizsga(ák) letételének engedélye, 
c) a tantervben meghatározott követelményeknek a képzési tervben előírtaktól eltérő idejű 
vagy tartalmú teljesítése, 
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d) egyéb, a tárgyfelelős által megállapított kedvezmény (pl. egymásra épülő tárgyak együttes 
felvétele és teljesítése, helyettesítő tárgy, kutatás teljesítése stb.).  
(8) A kivételes tanulmányi rendben engedélyezett vizsgaidőszakon kívüli vizsgák letételére 
megjelölt időszak nem minősül a vizsgaidőszak részének, ezért javítóvizsga ezen időpontokban 
nem tehető. Elégtelen érdemjegy javítására az utóvizsga általános szabályai érvényesek. 
(78) Kivételes tanulmányi rend egy eljárásban legfeljebb két félévre engedélyezhető, de korlátlan 
számban ismételhető. 
(8) Az engedélyezett kivételes tanulmányi rend a hallgató tevékenységét felügyelő oktató 
egyetértésével visszavonható, ha a hallgató az adott félévben felvett kreditek 50 %-ánál kevesebbet 
teljesített. 
(9) A kivételes tanulmányi rend iránti kérelem benyújtásának határideje a kurzusfelvételi 
időszak első hetének vége. Hiányosan, pl. igazolások vagy a tárgyfelelős oktató(k) hozzájárulása 
nélkül benyújtott kérelem – hacsak nem az érintett félév kurzusfelvételi időszakának kezdete előtt 
érkezett – érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Hiánypótlásra csak azon kérelmek esetében van 
lehetőség, amiket a hallgató a tárgyfélév kurzusfelvételi időszakát megelőzően nyújtott be.  
(10) A (9) bekezdés szerinti határidők alól mentesíthető az Erasmus ösztöndíjjal összefüggésben 
beadott kérelem abban az esetben, ha a hallgató igazolja, hogy a pályázati folyamat elhúzódása 
akadályozta a határidőre való benyújtásban. 
(10) A kivételes tanulmányi rendről a kari tanulmányi bizottság dönt a kurzusfelvételi időszak 
utolsó napjáig. Külföldi tanulmányi (pl. Erasmus) ösztöndíj elnyerése, valamint a tantervben 
rögzített külső szakmai gyakorlaton való részvétel esetén a tanulmányi bizottság a döntési jogkört 
átruházza a TH vezetőjére. 
 
194. § 
(3) Amennyiben a korábbi rendszerű képzés szerinti kurzus már nem indul,  
b) a tanulmányi bizottság kivételes tanulmányi rendet engedélyezhet. 
 
ÁJK 
222. § 
(3) Az ERASMUS-hallgató az automatikusan megkapja a HKR 74. és 235. §-ban szabályozott 
kivételes tanulmányi rendet (az óralátogatás alóli felmentést), de az Elektronikus Tanulmányi 
Rendszerben felvett és a partneregyetemen nem teljesített kurzusok vizsgáit a hazatérését követen 
március 31-ig, illetve szeptember 30-ig, a tanszékek által megadott legalább 3 vizsganapon le kell 
tennie. 
 
224. § 
(2) A felzárkóztató vizsgák letételére vonatkozóan a hallgatók kivételes tanrendre jogosultnak 
tekintendőek, így a felzárkóztató vizsgák a szorgalmi időszakban is kitűzhetők. 
 
234. § 
(3) A kivételes tanulmányi rendben engedélyezett vizsgaidőszakon kívüli vizsgák letételére 
megjelölt időszak nem minősül a vizsgaidőszak részének, ezért javítóvizsga ez időpontokban nem 
tehető. 
 
235. § 
(1) Kivételes tanulmányi rend a 74. § (2) bekezdés a)-d) pontjában foglaltaknak megfelelően 
annak a hallgatónak engedélyezhető, aki legalább 50 kredittel rendelkezik, a legutolsó lezárt 
félévben legalább 20 kreditet szerzett és ösztöndíjindex átlaga a legutolsó lezárt félévben a 3,51-et 
elérte.  
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(2) A 74. § (2) bekezdés e)-g) pontjában szabályozott eseteken túl kivételes tanulmányi rend 
engedélyezhető a munkakörülményekben bekövetkezett és végrehajtását illetően halasztást nem 
tűrő változás esetén. 
(3) A kivételes tanulmányi rend iránti kérelemhez csatolni kell a tanszékvezető véleményét. A 
tanszéknek nyilatkoznia kell az óralátogatás alóli felmentés feltételeiről, a szorgalmi időszakban 
teljesítendő tanulmányi kötelességekről és a vizsgakötelezettség teljesítésének módjáról és idejéről. 
A Tanulmányi Hivatal csak a tanszéki nyilatkozatokkal rendelkező kérelmet veszi át. 
(4) Amennyiben a hallgató a kivételes tanulmányi rend iránti kérelmet részképzés jellegű 
szakmai tanulmányoknak külföldi felsőoktatási intézményben történő folytatása céljából kéri, a 
kérelemhez mellékelnie kell a külföldi felsőoktatási intézmény fogadó nyilatkozatát. Külföldi 
nyelvtanfolyam nem minősül részképzés jellegű szakmai tanulmánynak. 
(5) A kivételes tanulmányi rend iránti kérelmet a kérelemmel érintett félévet megelőző 
vizsgaidőszak végéig kell a Tanulmányi Bizottsághoz benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a 
kérelemben foglalt körülményeket hitelesen igazoló dokumentumokat. 
(6) A kivételes tanulmányi rendre vonatkozó kérelmet alátámasztó körülmény módosulását 
vagy megszűnését a hallgatónak haladéktalanul be kell jelentenie a Tanulmányi Hivatalban. 
 
254. § 
(2) Dékáni méltányosság átvétel, regisztráció és záróvizsgára jelentkezés engedélyezése esetén 
csak a szorgalmi időszak második hetének végéig, kivételes tanulmányi rend és utólagos 
tárgyfelvétel iránti kérelem esetén a szorgalmi időszak negyedik hetének végéig engedélyezhető. Az 
itt szabályozott határidők elmulasztása esetén méltányosságnak és igazolási kérelem 
előterjesztésének helye nincs. 
 
BGGYK 
295. § 
ad. 74. § 
(1) A kivételes tanulmányi rend iránti kérelmet a Kari Hallgatói ügyek ügyrendjének melléklete 
szerinti formanyomtatványon, a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottságának címezve a 
Tanulmányi Hivatalban kell benyújtani. A kérelemről a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek 
Bizottsága dönt, a döntésről szóló határozatot a bizottság elnöke írja alá. 
(2) A kivételes tanulmányi rend iránti kérelem beérkezésének határideje – ide értve az 
ERASMUS ösztöndíjban részesülő hallgatókat is – a vonatkozó félév szorgalmi időszaka második 
hetének utolsó munkanapja. 
(3) A kivételes tanulmányi rend iránti kérelemhez csatolni kell a kivételes tanulmányi renddel 
érintett kurzus/kurzusok követelményének teljesítésére vonatkozó feltételeket tartalmazó, a kurzus 
oktatója által aláírt nyilatkozatot. 
(4) Kivételes tanulmányi rend a 74.§ (2) bekezdésében foglalt eseteken kívül akkor adható, ha 
a hallgató 
a) ERASMUS ösztöndíjban részesül, és ezért tanulmányait külföldi felsőoktatási 
intézményben folytatja; 
b) tanulmányainak folytatásában tartós betegség akadályozza a tartós betegség fennállásáról 
szóló orvosi igazolás alapján; 
c) közvetlen hozzátartozója súlyos betegsége miatt a kérelmező hallgató ápolására szorul a 
közvetlen hozzátartozó betegségéről és tartós ápolásra szorulásáról szóló orvosi igazolás alapján; 
d) a tanulmányi félévet meg nem haladó időtartamban külföldi gyógypedagógiai szakmai 
munkavállalás céljából kéri a munkáltató igazolása alapján. 
(5) Az ERASMUS ösztöndíjban részesülő hallgató a külföldön töltött félévet követő 
regisztrációs időszak végéig igazolhatja tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését. 
 
BTK 
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335. § 
ad 74. § (2)  
A kivételes tanulmányi rend engedélyezésének további indoka a honorácior státusz és a 
tutorálásban való részvétel, illetve a világ- és Európa-bajnokságra, továbbá világkupára való 
felkészülés. 
 
IK 
378. § 
ad 74. §  
(1) Kivételes tanulmányi rend engedélyezhető a szabályzat 74. § (2) bekezdés a)–g) pontjaiban 
felsoroltakon kívül a hallgató családi körülményeiben bekövetkezett rendkívüli változás, súlyos 
baleset, valamint egyéb, rendkívüli méltánylásra érdemes esetben is, így például több más személyt 
eltartó, vagy jelentősebb közéleti tevékenységet végző hallgató esetében.  
(2) A kivételes tanulmányi rend alapján tanulmányokat folytató hallgatónak is meg kell 
szereznie az összes, a szak tantervében kötelezően előírt krediteket, továbbá köteles szakdolgozatot 
készíteni és záróvizsgát tenni. 
(3) Ha a hallgató külföldi felsőoktatási intézményben való részképzése miatt kér kivételes 
tanulmányi rendet, de egyébként beiratkozott hallgatóként az általános tanulmányi rend szerint 
szeretne tovább tanulni, akkor az alábbiak szerint kell eljárni. 
a)  
b)  
c) Ha a külföldön részképzésen tanuló hallgató olyan tanegységekből, tantárgyakból szerez 
kreditet, érdemjegyet, melyek a Karon hallgatott szakjának tanegységeivel, tantárgyaival azonosak 
vagy azoknak megfeleltethetők, azokat a kreditátviteli szabályok szerint kell elismertetni. 
 
PPK 
411. § 
(1) Kivételes tanulmányi rendre vonatkozó engedély adható a 74. § (2) bekezdésében felsorolt 
indokokon kívül a tantervben rögzített külső szakmai gyakorlaton való részvétel esetében is. 
(2) A 74. § szerinti kivételes tanulmányi rend iránti kérelmet  
a) az őszi félévre vonatkozóan július 31-ig, 
b) a tavaszi félévre vonatkozóan december 31-ig 
kell a TB-hez benyújtani. Indokolt esetben a TB eltérhet ettől a határidőtől. 
(3) A kivételes tanulmányi rendre vonatkozó kérelmet külföldi ösztöndíj elnyerése, valamint a 
tantervben rögzített külső szakmai gyakorlaton való részvétel esetén a TB nem tárgyalja, az 
engedélyt a TH automatikusan megadja, ha a kérelem a rögzített tartalmi-formai követelményeknek 
mindenben megfelel. 
 
 
TÓK 
489. § 
ad 74. § 
(1) A kivételes tanulmányi rend iránti kérelmeket a kurzusfelvételi időszakban kell benyújtani, 
elbírálásuk a KTB hatásköre. 
(2) A Karon a kivételes tanulmányi rend abban az esetben is engedélyezhető, ha a hallgató 
életében olyan, előre nem látható, súlyos családi esemény következett be, ami miatt tanulmányai 
folytatásának feltételei jelentősen megváltoztak. A kérelemben foglaltakat dokumentumokkal kell 
alátámasztani. 
(3) Kivételes tanulmányi rend egy eljárásban egy félévre adható. 
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(4) A tanítási, az óvodai és a bölcsődei gyakorlatokat nem lehet a tantervben előírttól eltérő 
módon teljesíteni, de a gyakorlatvezető pedagógussal történt előzetes egyeztetés után eltérő 
időszakban lehet végrehajtani. 
(5) Kivételes tanulmányi rend alapján engedélyezett, vizsgaidőszakon kívüli sikeres vizsga nem 
javítható. Elégtelen érdemjegy javítására az utóvizsga általános szabályai érvényesek. 
 
TTK 
548. § 
ad 74. § 
(1) A kivételes tanulmányi rend engedélyezésének jogát a kari Tanulmányi és Oktatási Bizottság 
az oktatási dékánhelyettesre ruházhatja át. Közös képzés esetén a kivételes tanulmányi rend 
engedélyezésének jogát a közös képzésben részt vevő intézmények egyenlő számú képviselőjéből 
álló, külön bizottság gyakorolja. 
(2) A kivételes tanulmányi rend alapján tanulmányokat folytató hallgatónak is meg kell 
szereznie az összes – a szak tantervében – kötelezően előírt kreditet, továbbá köteles 
szakdolgozatot készíteni és záróvizsgát tenni. 
(3) Ha a hallgató számára a kivételes tanulmányi rend engedélyezése a HKR 74. § (2) bekezdés 
a) vagy b) pontja alapján történt, akkor a kivételes tanulmányi rend szerint tanuló: 
a) a tanulmányi időt lerövidítheti, ennek érdekében a tárgyfelelős előzetes írásbeli 
hozzájárulása alapján felmentést kaphat egyes gyakorlatok látogatása alól. Engedélyt kaphat a 
tárgyfelelős előzetes írásbeli hozzájárulása alapján arra, hogy többféléves, egymásra épülő tárgyakat 
ugyanazon félévben felvegyen, azokból vizsgát tegyen. 
b) egyes tantárgyakból kibővített egyéni program szerint tanulhat, ennek keretében részt vehet 
a tanszéki kutatásokban, egyéni kutatásokat folytathat és ehhez eszközöket igényelhet, speciális 
tanulmányokat folytathat (pl. a képesítési követelményekben illetve a képzési és kimeneti 
követelményekben nem szereplő tudományág területén), azt felveheti, és az kreditet adó 
tanegységként elismerhető. Ezen tanegységek kreditértékéről az érintett intézetek, szervezeti 
egységek döntenek 
(4) A kivételes tanulmányi rend szerint tanuló hallgató munkáját egy – az illetékes intézetek 
által jóváhagyott – oktató (konzulens) rendszeresen ellenőrzi. 
(5) Az első félévben induló kivételes tanulmányi rend engedélyezésére vonatkozó kérelmeket 
legkésőbb május 15-ig, a második félévben induló kérelmekre vonatkozót december 15-ig kell a 
TH-ra benyújtani és azokat az érintett intézetek véleményének megkérése után az oktatási 
dékánhelyettes bírálja el. Amennyiben a kivételes tanulmányi rend benyújtására vonatkozó fenti 
határidő lejárta után bekövetkezett rendkívüli esemény teszi indokolttá a kivételes tanulmányi rend 
kérelmét, akkor azt a szorgalmi időszak első hetének végéig is be lehet nyújtani. A kivételes 
tanulmányi rend kérelmezéséhez csatolni kell a hallgató által kidolgozott és a választott konzulens 
oktató által véleményezett tanulmányi tervet.  
(6) Az illetékes intézetek álláspontja alapján engedélyezett kivételes tanulmányi rendet a TH az 
Elektronikus Tanulmányi Rendszerbe bejegyzi. 
(7) Ha a hallgató számára a kivételes tanulmányi rend engedélyezése a HKR 74. § (2) a) pontja 
alapján történt, akkor az engedélyt a TH automatikusan érvényteleníti, ha a hallgató utolsó félévi 
tanulmányi átlaga 4,51 alá esik. 
(8) A kivételes tanulmányi rend engedélye visszavonható a hallgató kérésére, vagy ha adott 
félévében az általa felvett kreditek 90%-ánál kevesebbet teljesített, illetve ha egyéb módon 
bebizonyosodik, hogy a hallgató a kivételes tanulmányi rendet teljesíteni nem tudja. A kivételes 
tanulmányi rendre adott engedélyt az oktatási dékánhelyettes az intézetek álláspontjának 
figyelembevételével a hallgató kérésére is módosíthatja. 
(9) A kivételes tanulmányi rendre vonatkozó engedélyt az oktatási dékánhelyettesnek vissza 
kell vonnia, ha a hallgató a kivételes tanulmányi rendben az adott félévben felvett kreditek 20%-át 
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nem teljesítette. Ez alól kivételt jelenthet, ha a hallgató a kivételes tanulmányi rendet a HKR 74. § 
(2) bekezdés e) vagy f) pontja alapján kapta. 
(10) A külföldi felsőoktatási intézményben részképzésen részt vevő hallgató saját döntése 
alapján a kérdéses félévekben a Karra 
a) beiratkozik, akkor a hallgatói jogviszonyát fenntartja, ezért a HKR 74. § szerint kell eljárni, 
b) nem iratkozik be, akkor a HKR 38. § alapján kell eljárni. 
(11) A külföldi részképzésen részt vevő hallgató tanulmányi kötelezettségeinek az általános 
tanulmányi rend szerint köteles eleget tenni.  
(12) Ha a külföldi részképzésen való részvétele miatt a hallgató az adott félév vizsgaidőszakában 
nem tartózkodik Magyarországon, és ezért vizsgáit nem tudja letenni, azokat a visszatérte utáni 
szorgalmi időszak 3. hetének végéig kell pótolnia. Amennyiben a külföldi Erasmus partner 
tanévének időbeosztása ezt nem teszi lehetővé, a hallgató kérvény alapján lehetőséget kaphat a 
visszatérése utáni 3 héten belüli vizsgázásra. Amennyiben a külföldi tanulmányi kötelezettség miatt 
a hallgató nem tud részt venni a szorgalmi időszak kezdetén, azt a kivételes tanulmányi rend iránti 
kérelmében jeleznie kell. 
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[második rész] 
 

VIZSGAKURZUS 
 
4. § (2) A jelen Szabályzat alkalmazásában: 
118.  vizsgakurzus: a) a szigorlathoz, az alapvizsgához, a nyelvi alapvizsgához és a nyelvi 
záróvizsgához, valamint az egyéni felkészülés típusú szakdolgozathoz rendelt tanegység 
teljesítésének lehetősége., Vizsgakurzus továbbá b) az az tantervben egyedileg vagy csoportosan 
biztosítható vizsgajegyszerzési lehetőség, amelynek során a felzárkóztató kritériumtárgyat vagy egy 
kontaktórás kurzust a korábbi félévben azt felvevő, de nem teljesítő hallgató olyan félévben is 
teljesíthet, amikor a kontaktórás kurzus nem kerül meghirdetése; 
 
16. § 
(3) A vizsgakurzusnak két fajtája van: 
a) a szigorlat, az alapvizsga, a nyelvi alapvizsga és a nyelvi záróvizsga, illetőleg az egyéni 
felkészülés típusú szakdolgozat teljesítésére szolgáló tanulmányi cselekmény, 
b) az az képzési tervben egyedileg vagy csoportosan biztosítható vizsgajegyszerzési lehetőség, 
amelynek során a felzárkóztató kritériumtárgyat, vagy egy kontaktórás kurzust a korábbi félévben 
azt felvevő, de nem teljesítő hallgató olyan félévben is teljesíthet, amikor a kontaktórás kurzust nem 
hirdetik meg. 
 
55. § 
(8) A jelen Szabályzat 16. § (3) bekezdés b) pontban meghatározott pótlólagos vizsgakurzust a 
hallgató, valamint vagy a kurzus oktatójának kezdeményezésére hirdetheti meg a kurzus oktatásáért 
felelős oktatási szervezeti egység vezetője. 
 
56. § 
(1) A meghirdetésért felelős oktatási szervezeti egység vezetője az előző félév nyolcadik 
hetének végéig gondoskodik a meghirdetni kívánt kurzusok és vizsgakurzusok (nem beleértve a 
16. § /3/ b/ pont szerinti vizsgakurzusokat is) Elektronikus Tanulmányi Rendszerbe való 
rögzítéséről. A listában meg kell adni a kurzusleírásban szereplő adatokat [jelen Szabályzat 17. § (2) 
bek.], valamint azt, hogy a nem szakos hallgatók előfeltételek teljesítése nélkül is felvehetik-e az 
adott kurzust. 
 
58. § 
[a 2015-ben hatályon kívül helyezett, jelenleg üres, (3) bekezdés helyére javasolt új szöveg] 
(3) A hallgató a 16. § (3) b) pont szerinti vizsgakurzus meghirdetését és felvételét a TH-ban 
benyújtott kérelemmel kezdeményezheti a regisztrációs időszak végéig, abban az esetben, ha a 
kérelmet előzetesen támogatja a kurzus oktatásáért felelős oktatási szervezeti egység vezetője, s ez 
alapján a kurzus meghirdetése megtörtént. A vizsgakurzus felvételéről a TH gondoskodik. 
 
64. § 
(2) A kurzust vagy vizsgakurzust akkor teljesítette a hallgató, ha a két-, három- vagy ötfokozatú 
értékelésben az elégtelen érdemjegytől, a nem megfelelt minősítéstől vagy a nem teljesített 
értékeléstől eltérő minősítést szerzett. A jelen Szabályzat 16. § (3) bekezdése b) pontban 
meghatározott vizsgakurzussal tanegységet csak akkor lehet teljesíteni, ha azt a hallgató egyszer már 
felvette. 
 
BGGYK 
292. § 
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(2) Vizsgakurzus felvételét kérelmezni az oktató által aláírt nyomtatvánnyal – vizsgakurzus 
kérelemmel – a regisztrációs időszak végéig lehet. Vizsgakurzus felvételét a Tanulmányi Hivatal 
előadói végzik az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben, a kitöltött nyomtatvány leadása után. 
 
BTK 
323. § 
(4) A hallgató a 16. § (3) a) vizsgakurzusait képzése során más intézményben nem teljesítheti, 
de korábban elvégzett vizsgakurzusait a kari Kreditátviteli Bizottság elismerheti. 
 
TáTK 
450. § 
ad 58. § (1) 
A szabályzat 16. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vizsgakurzust a Karon csak az a hallgató vehet 
fel, akinek volt érdemjegyszerzési kísérlete, de a tanegységet nem teljesítette. 
 
456. § 
(2) Egy vizsgaidőszakban egy kurzusból (tárgyból) csak egy alkalommal tehető utóvizsga. Az 
utóvizsga bizottság előtti letétele, a hallgató által két sikertelen vizsgát követően, egy következő 
félévi vizsgakurzus felvétele esetében biztosítandó. 
 
TTK 
533. § 
(2) A felzárkóztató kritériumtárgyakat [HKR 16. § (3) bek. b) pont, 66. § (8) bek., 520. §] 
minden félévben meg kell hirdetni, a második félévben vizsgakurzusként. 
 
 
 

A KURZUSFELVÉTEL 
 
Nftv. 43. § (1) A hallgató joga, hogy a jogszabályokban és az intézményi szabályozásban meghatározottak 
szerint (...) kialakítsa tanulmányi rendjét, igénybe vegye a felsőoktatási intézményben elérhető képzési 
lehetőségeket, kapacitásokat (...). 
Nftv. 49. § (2) A hallgató részére biztosítani kell, hogy tanulmányai során az oklevél megszerzéséhez előírt 
összes kredit legalább öt százalékáig, az intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján szabadon 
választható tárgyakat vehessen fel – vagy e tárgyak helyett teljesíthető önkéntes tevékenységben vehessen 
részt –, továbbá az összes kreditet legalább húsz százalékkal meghaladó kreditértékű tantárgy közül 
választhasson.  
Vhr1. 54. § (2) A képzési és kimeneti követelmények szerint megszerezhető kompetenciák alapján 
meghatározott tanterv kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tantárgyakból, tantervi 
egységekből, továbbá kritériumkövetelményekből épül fel. Szabadon választható tantárgy esetében a 
felsőoktatási intézmény nem korlátozhatja a hallgató választását a felsőoktatási intézmények által 
meghirdetett tantárgyak körében. 
(2a) Biztosítani kell, hogy a hallgató egyéni tanulmányi rendjében – külön önköltség, illetve térítési díj 
fizetése nélkül – 
a) az összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékű tárgyat, továbbá azt, hogy 
b) az összes előírt kredit tíz százalékáig terjedően nem magyar nyelven oktatott tárgyat 
vehessen fel. 

 
 
 

AZ ELŐFELTÉTEL 
 
Vhr1. 54. § (6) A tanterv határozza meg, hogy az egyes tantárgyak felvételéhez milyen más tantárgyak előzetes 
teljesítése szükséges (előtanulmányi rend). Egy adott tantárgyhoz legfeljebb három másik tantárgy vagy a 
képzési célt illetően több tantárgyat magában foglaló legfeljebb egy, 15 kreditnél nem nagyobb kreditértékű 
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tantárgycsoport (modul) rendelhető előtanulmányi kötelezettségként. A tantervben meghatározott egyes 
tantárgyakhoz más tantárgyaknak egyidejű felvétele is meghatározható követelményként. 

 
19. § 
(1) A szakos (ideértve a felsőoktatási szakképzést is) tanulmányokban történő előrehaladás 
feltételeit a tantervben rögzített előfeltételi szabályok határozzák meg. A tantervi egység 
teljesítésének előfeltétele lehet más tantervi egység előzetes teljesítése. Ugyanannak a tanegységnek 
több előfeltétele is lehet. 
(2) Az előfeltételek fajtái  
a) az előfeltételként szolgáló tantervi egység típusa alapján  

− tanegység-előfeltétel: a tantervi egység teljesítésének előfeltétele az előfeltételként 
szolgáló – legfeljebb három – tanegység előzetes teljesítése; 
− modul-előfeltétel: a tantervi egység teljesítésének előfeltétele az előfeltételként 
szolgáló – legfeljebb 15 kredit értékű – modul előzetes teljesítése; 

b) az előfeltétel kötelező teljesítésének ideje alapján  
− erős előfeltétel: az előfeltételt a tanegység teljesítésére szolgáló kurzus fölvétele előtt 
kell teljesíteni,  
− gyenge előfeltétel: az előfeltétel teljesítése a tanegységgel azonos félévben is 
történhet. A gyenge előfeltétel azonos félévben, de az előfeltételes tanegységet megelőző 
teljesítése előírható a tantervben vagy a kurzus meghirdetésekor. 

(3) A szakos tanegység előfeltételeit – a tanegységfelelős eltérő rendelkezésének hiányában – 
meg kell szereznie annak a hallgatónak is, aki a kurzust nem szakos tanegység teljesítése céljából 
veszi föl és teljesíti. Az előfeltétel teljesítése alól a nemszakos hallgatók számára a tanegység a 
meghirdetésért felelős engedélyével a kurzus meghirdetése keretében adható felmentést. 
(4) Előfeltétel alóli mentesség a 26. § (2) bekezdésben foglalt tutorálás esetén kívül dékáni 
méltányossági jogkörben sem adható, kivéve  
a) ha a szak mintatantervének változása során az érintett hallgatónál később felvettekre 
érvényesen az előfeltétel módosításra került, illetőleg 
b) ha a hallgató egyéni tanulmányi teljesítményétől függetlenül válik ez indokolttá, így 
különösen az átvétel utáni vagy a szüneteltetés alatti tantervmódosulás esetén az arányos 
előrehaladás érdekében.  
(45) Előfeltételes tanegység esetleges teljesítése az előfeltétel(ek) teljesületlen volta esetén 
érvényét veszti, azt a kari tanulmányi/dékáni hivatal (a továbbiakban: TH) az Elektronikus 
Tanulmányi Rendszerből törli.  
(6) A tantervben előírható két (vagy több) tanegység társfelvétele. Tanegységek társfelvételi 
kötelezettsége esetén a hozzájuk tartozó kurzusokat egyidejűleg (ugyanazon félévben) kell felvenni. 
Ezen előírást a hallgatónak nem kell teljesítenie, ha az egyik tanegységet már korábban teljesítette. 
 
Vhr1. 54. § (6) A tanterv határozza meg, hogy az egyes tantárgyak felvételéhez milyen más tantárgyak előzetes 
teljesítése szükséges (előtanulmányi rend). Egy adott tantárgyhoz legfeljebb három másik tantárgy vagy a 
képzési célt illetően több tantárgyat magában foglaló legfeljebb egy, 15 kreditnél nem nagyobb kreditértékű 
tantárgycsoport (modul) rendelhető előtanulmányi kötelezettségként. A tantervben meghatározott egyes 
tantárgyakhoz más tantárgyaknak egyidejű felvétele is meghatározható követelményként. 

 
23. § 
(1) A képzési tervben egy tanegység előfeltételeként legfeljebb három tantervi egységet lehet 
megjelölni. 
(2) Az erős előfeltételként megjelölt tantervi egységeket a tanegységhez tartozó kurzus felvétele 
előtt kell teljesíteni. 
(3)  A gyenge előfeltételként megjelölt tantervi egységet legkésőbb az előfeltételes tanegységgel 
azonos képzési időszakban kell teljesíteni. Az előfeltételes tanegység esetében az előfeltétel 
megelőző teljesítése előírható a tantervben vagy a kurzus meghirdetésekor. 
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(4) A képzési tervben előírható két (vagy több) tanegység társfelvétele. Tanegységek 
társfelvételi kötelezettsége esetén a hozzájuk tartozó kurzusokat egyidejűleg (ugyanazon 
szemeszterben) kell felvenni. Ezen előírást a hallgatónak nem kell teljesítenie, ha az egyik 
tanegységet már korábban teljesítette. 
 
26. § 
(2) A tutorálás keretében végzett tevékenység során a hallgató szakos tantervi követelményeit 
vagy szakján kívüli tanegységeket – előfeltételek alóli mentességgel – teljesíti valamely, az adott 
tanegységek teljesítésére meghirdetett kurzus követelményeit óraszámban és/vagy tartalomban 
jelentősen meghaladó, számára meghirdetett, egyéni kurzus teljesítésével. 
 
56. § 
(1) A meghirdetésért felelős oktatási szervezeti egység vezetője az előző félév nyolcadik 
hetének végéig gondoskodik a meghirdetni kívánt kurzusok (beleértve a vizsgakurzusokat is) 
Elektronikus Tanulmányi Rendszerbe való rögzítéséről. A listában meg kell adni a kurzusleírásban 
szereplő adatokat [jelen Szabályzat 17. § (2) bek.], valamint azt, hogy a nem szakos hallgatók 
előfeltételek teljesítése nélkül is felvehetik-e az adott kurzust. 
 
PPK 
415. § 
[Nem gyakorolható dékáni méltányossági döntés az alábbi esetekben:] 
d) tanulmányi és vizsgakötelezettségek alóli felmentés, ideértve az előfeltételi rendszer alóli 
mentességet is; 
 
TÓK 
518. § 
(6) A dékán a méltányossági jogkörben tanulmányi és vizsgakötelezettség alól felmentést nem 
adhat, a tantervben megállapított erős előfeltételeket nem oldhatja fel.   
 
TTK 
524. §  
ad 23. § (1) 
A HKR 23. § (1) bekezdést a Vhr. 54. § (6) bekezdésben foglalt szabály szerint kell értelmezni. 
 
 

VIZSGÁRÓL VALÓ TÁVOLMARADÁS IGAZOLÁSA 
 
4. § (2) A jelen Szabályzat alkalmazásában: 
16. eredménytelen vizsga: az a vizsga, amelyen a hallgató igazolatlanul nem jelenik meg, és amelynek 
tekintetében nem élt a vizsgahalasztás lehetőségével. Az eredménytelen vizsgának értékelése 
(érdemjegye) nincs és beleszámít az adott félévi vizsgajelentkezések számába, de nem számít bele 
az érdemjegyszerzési kísérletek számába; 
 
71. § 
(7) Ha a hallgató a vizsgán igazolatlanul nem jelenik meg és nem élt a vizsgahalasztás 
lehetőségével, akkor a vizsgája az oktató által a „nem jelent meg” státusszal rögzített, eredménytelen 
vizsga, amely az adott félévben beleszámít a vizsgajelentkezések számába, de nem számít bele az 
érdemjegyszerzési kísérletek számába. Igazoltnak kizárólag az a távollét tekinthető, amely a hallgató 
önhibáján kívül, igazolható külső körülmények miatt következett be. Az igazolt távolmaradás 
vizsgahalasztásnak minősül. 
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(8) A vizsgáról való távolmaradás igazolását a TH-ban kell benyújtani, mely alapján a TH 
intézkedik a vizsgahalasztás jóváírásáról. Az igazolást a vizsgaidőszak utolsó napját követő ötödik 
munkanapig kell benyújtani, mely határidő jogvesztő érvényű. 
 
133. § 
(2) A Vhr2. 9. § (3) Vhr1. 56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a vizsgáról való, a jelen 
Szabályzat 71. § (7) bekezdése szerinti igazolatlan távolmaradás esetén a hallgató az (1) bekezdésben 
foglaltak szerinti térítési díjat köteles fizetni. 
 
IK 
377. § 
(5) A hallgató – a 71. § (5) bekezdése szerinti vizsgahalasztás esetét kivéve – abban a 
vizsgaidőpontban köteles megjelenni a vizsgán, melyre előzőleg feliratkozott. Aki távolmaradását 
nem tudja igazolni, az a tárgyból az adott félévi vizsgaidőszakban – a „nem jelent meg” státusz 
bejegyzésével – a (2) bekezdésben szereplő jelentkezések közül egyet elhasznált. 
 
400. § 
(4) Ha a hallgató nem jelent meg a vizsgán és nem igazolja, hogy távolmaradása indokolt volt, 
akkor a hallgatói normatíva 3%-ának megfelelő térítési díj szedhető. 
 
PPK 
410. § 
(4) A vizsgáról való, 71. § (7) bekezdés szerinti, igazolt távolmaradás esetén a igazolást a TH-
ban kell benyújtani, mely alapján a TH intézkedik a vizsgahalasztás jóváírásáról. Az igazolást a 
vizsgaidőszak utolsó napját követő ötödik munkanapig kell benyújtani, mely határidő jogvesztő 
érvényű. 
 
TáTK 
455. § 
(4) Ha a hallgató a vizsgán igazolatlanul nem jelenik meg, és nem élt a vizsgahalasztás 
lehetőségével, akkor a vizsgája eredménytelen vizsga, amely az érdemjegyszerzési kísérletek 
számába nem számít bele. 
 
TÓK 
487. § 
ad 71. § (7) 
A vizsgáról való távolmaradás igazolását a vizsgát kiíró oktató tanszékéhez a vizsgát követő ötödik 
munkanapig kell eljuttatni, hogy az oktató (vagy megbízottja) az Elektronikus Tanulmányi 
Rendszerbe bejegyezhesse az igazolt távollétet. A határidő túllépése jogvesztő. 
 
 
 

UTÓVIZSGA, JAVÍTÓVIZSGA  
 
Nftv. 49. § (4) (…) A felsőoktatási intézménynek biztosítania kell, hogy minden hallgató számot adhasson 
tudásáról, és a sikeres vagy sikertelen számonkérést megismételhesse úgy, hogy a megismételt számonkérés 
elfogulatlan lebonyolítása és értékelése biztosított legyen.  
Vhr1. 56. § (2) (…) A vizsgákat oly módon kell megszervezni, hogy minden érintett hallgató jelentkezni 
tudjon és vizsgázhasson, továbbá biztosítani kell, hogy az adott képzési időszakban a hallgató a sikertelen 
vizsgát megismételhesse. 
Vhr1. 58. § (2) Ha a sikertelen vizsgát követő ismétlővizsga nem volt sikeres, a hallgató kérésére biztosítani 
kell, hogy az újabb ismétlővizsgát másik oktató vagy vizsgabizottság előtt tehesse le. 
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71. § 
(4) Előzetesen utóvizsga-, illetve javítóvizsga-időpontként meghirdetetett vizsgára csak az 
utóvizsgára utasított, illetve a sikeres vizsgájukat javítani szándékozó hallgatók jelentkezhetnek. 
 
73. § 
(1) A kurzus vezetője – a jelen szakasz (5) bekezdésére tekintettel – köteles a vizsgaidőszak 
utolsó előtti hetének végéig sikertelen vizsgát tett hallgatók számára, a sikertelenül vizsgázók 
létszámára figyelemmel utóvizsga-időponto(ka)t biztosítani a Különös részben meghatározott 
módon. Utóvizsga-időpont a hallgatók és a kurzus vezetőjének megállapodása alapján korábban is 
biztosítható. 
(3) A Vhr2. 9. Vhr1. 58. § (2) bekezdésben erre meghatározott feltételek fennállta esetén, 
legkésőbb a vizsgát, illetve a vizsga eredményének kihirdetését követő hét munkanapon belül (de 
legkésőbb a vizsgaidőszak hatodik ötödik hetének harmadik munkanapjávégéig) a vizsgázó írásban 
kérheti a kurzus megtartásáért felelős oktatási szervezeti egység vezetőjétől, hogy vizsgáját bizottság 
előtt tegye le. Az oktatási szervezeti egység vezetője ezt a lehetőséget köteles biztosítani. Határidő 
után benyújtott kérelem esetén a bizottság előtti vizsga egy későbbi félévi vizsgakurzus keretében 
biztosítandó. 
(4) A (3) bekezdésben megjelölt bizottság előtti vizsga időpontját a bizottság határozza meg, 
erről a hallgatót három munkanapon belül (de legkésőbb a vizsgát megelőző negyedik 
munkanapon) hirdetmény útján értesíti a kurzusért felelős oktatási szervezeti egység vezetője. 
(5) Utóvizsgára vagy javítóvizsgára (beleértve a kombinált vizsga külön-külön megismételt 
részeit) kollokvium esetén a vizsga napját követő harmadik, szigorlat esetén ötödik napon kerülhet 
sor. A hallgató indokolt írásbeli kérésére a kurzusért felelős oktatási szervezeti egység vezetője ettől 
eltérhet. 
(6) Utóvizsgára és javítóvizsgára kizárólag az adott képzési időszakban kerülhet sor. 
(7) Sikertelen nyelvi alapvizsga kijavítását ugyanabban a vizsgaidőszakban a tanterv kizárhatja. 
Ezt a képzési tervben jelölni kell az „azonos vizsgaidőszakban nem ismételhető” szöveggel. 
(8) A hallgató számára lehetővé kell tenni, hogy félévente szakonként (ideértve a felsőoktatási 
szakképzést is) egy két sikeres vizsgaeredményét javítsa az adott vizsgaidőszakban. Ebben az 
esetben a vizsgaeredmény az előző teljesítést semmissé teszi. Javítóvizsga bármely meghirdetett 
vizsgaidőpontban, utóvizsga-időpontban is tehető, de külön e célból hirdetni nem köteles a kurzus 
vezetője. 
 
ÁJK 
234. § 
(2) Ha a hallgató a vizsgát első alkalommal az utolsó írásbeli vizsga alkalmával kísérelte meg, 
nem támaszthat igényt újabb írásbeli alkalom meghirdetésére. 
(5) A hallgató számára lehetővé kell tenni, hogy félévente szakonként két tantárgy sikeres 
vizsgaeredményét javítsa az adott vizsgaidőszakban. 
 
TáTK 
455. § 
(7) A hallgató számára lehetővé kell tenni, hogy félévente szakonként két sikeres 
vizsgaeredményét – nem utóvizsgán teljesített vizsgaeredményét - javíthassa a vizsgaidőszakban. 
Az első javítóvizsgát a hallgató térítésmentesen, a második javítóvizsgát térítési díj ellenében teheti. 
Mindkét esetben a vizsgaeredmény az előző teljesítést semmissé teszi. {A 2015/16. tanév 1. 
félévében 4500 Ft-ot.} 
 
456. § 
ad 73. § 
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(1) A kurzus vezetője a vizsgaidőszak utolsó előtti hetének végéig sikertelen vizsgát tett 
hallgatók számára a vizsgaidőszak utolsó hetében, a sikertelenül vizsgázók létszámára figyelemmel, 
utóvizsga-időponto(ka)t köteles biztosítani. Utóvizsga-időpont a hallgatók és a kurzus vezetőjének 
megállapodása alapján korábban is biztosítható. 
(2) Egy vizsgaidőszakban egy kurzusból (tárgyból) csak egy alkalommal tehető utóvizsga. Az 
utóvizsga bizottság előtti letétele, a hallgató által két sikertelen vizsgát követően, vizsgakurzus 
felvétele esetében biztosítandó. 
 
TÓK 
488. § 
ad 73. § 
(1) Sikeres zárófoglalkozás/zárótanítás és záróvizsga nem javítható. 
 
TTK 
547. § 
ad 73. § 
(1) Ha a vizsgaidőszak utolsó hetében kiírt vizsgára a megadott maximált létszámnál többen 
jelentkeznek, akkor az utóvizsgára kötelezett, az utolsó héten az adott tárgyból utóvizsgázó – 
maximált létszámon felüli – hallgatók számára újabb vizsgaalkalmat kell biztosítani. Erre az új 
időpontra csak azok az utóvizsgára kötelezett hallgatók jelentkezhetnek, akik jelentkezését a 
korábbi vizsgaidőpontra a megállapított maximált létszám miatt nem lehetett elfogadni. 
(2)   
(3) A hallgató vizsgaidőszakonként három sikeres vizsgaeredményt javíthat. 
 
 
 

ÉRDEMJEGYSZERZÉSI KÍSÉRLETEK 
 
4. § (2) A jelen Szabályzat alkalmazásában: 
16. eredménytelen vizsga: az a vizsga, amelyen a hallgató igazolatlanul nem jelenik meg, és amelynek 
tekintetében nem élt a vizsgahalasztás lehetőségével. Az eredménytelen vizsgának értékelése 
(érdemjegye) nincs és beleszámít az adott félévi vizsgajelentkezések számába, de nem számít bele 
az érdemjegyszerzési kísérletek számába; 
 
Nftv. 59. § (3) A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal is megszünteti annak a hallgatónak a 
hallgatói jogviszonyát, aki 
a) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a tantervben rögzített, a tanulmányokban való előrehaladással 
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti,  
b) egymást követően harmadik alkalommal nem jelentkezik be a következő tanulmányi félévre, 
c) a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait, (…) 
feltéve, hogy a hallgatót előzetesen írásban felhívták arra, hogy kötelezettségének a megadott határidőig 
tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről. 
(4) A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói 
jogviszonyát, akinek az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített 
száma eléri az ötöt. 
(5) Amennyiben a hallgatói jogviszony keretében a hallgató ugyanazon intézményben több szakon folytat 
tanulmányokat, e §-ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a hallgatói jogviszony 
megszűnése helyett az adott szakon való tanulmányok nem folytathatók. 

 
52. § 
(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 
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a) egy, a szak képzési tervében szereplő tanegységet háromszori, nyelvi alapvizsga esetében 
négyszeri felvétel után sem teljesített; 
b)  egy, a szak képzési tervében szereplő tanegységet négy–hat, a tanárképzés esetében öt 
érdemjegyszerzési kísérlettel – nem beleértve a gyenge előfeltétel nem teljesülése miatt érvénytelen 
kísérletet és az eredménytelen vizsgát – sem teljesített; 
c)  az csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógusi, tanítói, tanári, gyógypedagógia 
szakjokonán a köznevelési, szakmai gyakorlatoát két alkalommal elégtelenre értékelték. 
d)   
(2) A megengedett érdemjegyszerzési kísérletek számát – az (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott keretek között – a Különös részben az egyes karokra vonatkozó fejezetek karonként 
külön-külön határozzák meg. 
 
ÁJK 
223. § 
(2) A szabályzat 52. § (2) bekezdésben meghatározott jogkövetkezményt az ÁJTK-n azzal a 
hallgatóval szemben lehet alkalmazni, aki egy, a képzés képzési tervében szereplő tanegységet hat 
érdemjegyszerzési kísérlettel sem teljesítette. 
 
BGGYK 
291. § 
A szabályzat 52. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkövetkezményt a BGGyK-n azzal 
a hallgatóval szemben lehet alkalmazni, aki egy, a szak képzési tervében szereplő tanegységet hat 
érdemjegyszerzési kísérlettel – nem beleértve a gyenge előfeltétel nem teljesülése miatt érvénytelen 
kísérletet – sem teljesített. 
 
BTK 
326. § 
ad 52. § (1) b) 
A jelen Szabályzat 52. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkövetkezményt a BTK-n azzal 
a hallgatóval szemben lehet alkalmazni, aki egy, a szak képzési tervében szereplő tanegységet négy 
érdemjegyszerzési kísérlettel – nem beleértve a gyenge előfeltétel nem teljesülése miatt érvénytelen 
kísérletet – sem teljesített. 
 
IK 
372. § 
A szabályzat 52. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkövetkezményt az Informatikai 
Karon azzal a hallgatóval szemben lehet alkalmazni, aki egy, a szak képzési tervében szereplő 
tanegységet hat érdemjegyszerzési kísérlettel, illetve a tanári mesterképzési szak és az osztatlan 
tanárképzés esetében öt érdemjegyszerzési kísérlettel – nem beleértve a gyenge előfeltétel nem 
teljesülése miatt érvénytelen kísérletet – sem teljesített. 
 
PPK 
406. § 
A szabályzat 52. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkövetkezményt a PPK-n azzal a 
hallgatóval szemben lehet alkalmazni, aki egy, a szak képzési tervében szereplő tanegységet négy 
érdemjegyszerzési kísérlettel – nem beleértve a gyenge előfeltétel nem teljesülése miatt érvénytelen 
kísérletet – sem teljesített. 
 
407. § 
(4) Azon hallgató számára, aki a csoportos szervezésű vizsgán nem vesz részt – függetlenül 
attól, hogy távolmaradását előzetesen jelezte-e – a vizsgaidőszakban megszervezett, rendes 
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vizsgaalkalmat kell biztosítani. A vizsgától való távolmaradás ezen esete a 52. § (1) és (2) 
bekezdésben körülírt érdemjegyszerzési kísérletek számába nem számítandó bele. 
 
TáTK 
448. § 
(1) A szabályzat 52 § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményt a TáTK-on azzal a 
hallgatóval szemben lehet alkalmazni, aki egy, a szak képzési tervében szereplő tanegységet négy 
érdemjegyszerzési kísérlettel – nem beleértve a gyenge előfeltétel nem teljesülése miatt érvénytelen 
kísérletet – sem teljesített. 
 
455. § 
(4) Ha a hallgató a vizsgán igazolatlanul nem jelenik meg, és nem élt a vizsgahalasztás 
lehetőségével, akkor a vizsgája eredménytelen vizsga, amely az érdemjegyszerzési kísérletek 
számába nem számít bele. 
 
TÓK 
478. § 
ad 52. § 
El kell bocsátani a hallgatót a szakról, ha egy, a szak képzési tervében szereplő tanegységet négy 
érdemjegyszerzési kísérlettel – nem beleértve a gyenge előfeltétel nem teljesülése miatt érvénytelen 
kísérletet – sem teljesített. 
 
TTK 
531. § 
(2) A HKR 52. § (2) bekezdésében rögzített felhatalmazás értelmében a megengedett 
érdemjegyszerzési kísérletek száma a Természettudományi Karon hat. 
 
 
 

KREDITÁTVITEL 
 
Nftv. 49. § (3) A hallgató a tanulmányaihoz tartozó tantárgyakat annak a felsőoktatási intézménynek, 
amellyel hallgatói jogviszonyban áll, másik képzésében, továbbá más felsőoktatási intézményben mint 
vendéghallgató is felveheti. 
(5) Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. A kreditelismerés – tantárgy 
(modul) előírt kimeneti követelményei alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló tudás 
összevetésével történik. El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett tudás legalább hetvenöt százalékban 
megegyezik. A tudás összevetését a felsőoktatási intézmény e célra létrehozott bizottsága (a továbbiakban: 
kreditátviteli bizottság) végzi. 
(6) A kreditátviteli bizottság az előzetesen nem formális, informális tanulás során megszerzett tudást, 
munkatapasztalatot – az e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározottak szerint – tanulmányi 
követelmény teljesítéseként elismerheti. 
(7) A (3)–(6) bekezdésben meghatározottak végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket a tanulmányi és 
vizsgaszabályzatban kell szabályozni, azzal a megkötéssel, hogy a hallgató a végbizonyítvány 
(abszolutórium) megszerzéséhez – a felsőoktatási intézményben folytatott, illetve más korábbi tanulmányok, 
továbbá az előzetesen megszerzett tudás kreditértékként való elismerése esetén is – a tanulmányi és 
vizsgaszabályzat szerinti kreditet, de legalább a képzés kreditértékének harmadát az adott intézmény adott 
képzésén köteles teljesíteni. 

 
34. § 
(6) A kreditátviteli eljárásban teljesítettként elismert tanulmányi egységek együttes kreditértéke 
– a jelen Szabályzat 51. § (6) bekezdésében megfogalmazottakat kivéve – nem lehet több az adott 
szak (ideértve a felsőoktatási szakképzést és a doktori képzést is) képzési és kimeneti 
követelményeiben meghatározott, a diploma megszerzéséhez szükséges összkreditérték 50%-nál. 
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Ettől szakterületi azonosság esetén a dékán egyetértésével el lehet térni, azzal a megkötéssel, hogy 
a hallgató az adott képzésben a végbizonyítvány megszerzéséhez az Egyetemen legalább a képzés 
kreditértékének harmadát köteles teljesíteni. 
(7) A bármely okból lefolytatott kreditátviteli eljárás során a munkatapasztalattal megszerzett 
ismeret igazolására a kari kreditátviteli bizottság – a szakfelelős véleményének figyelembevételével 
– követelményeket (pl. kritériumfeltétel teljesítése) fogalmazhat meg. 
(8) A kreditátviteli kérelmet – az 51. § (6) bekezdés szerinti újra felvettek kivételével – 
tárgyanként kell benyújtani a kurzusfelvételi időszakban, mellékelve a befogadni kért tárgy 
hitelesített kreditigazolását vagy az ennek tartalmilag megfelelő egyéb igazolás(oka)t (pl. leckekönyv 
és tárgytematika stb.).  
(9) Ha a kreditátvitellel teljesíteni kívánt tárgyat a hallgató a kurzusfelvételi időszakban fölveszi, 
elfogadása esetén a TH a teljesítést rögzíti az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben. Ha a hallgató 
olyan tárgy kreditátvitelére kap engedélyt, melynek a megfelelőjét nem vette föl, a TH külön térítés 
ellenében veszi föl azt számára a tárgyfélévben. 
 
41. § 
(1)  A hallgatói jogviszony szünetelését követően a hallgató az időközben bekövetkezett 
tantervmódosításoknak megfelelően, aszerint a tanterv szerint folytatja tanulmányait, amely a 
szakra (ideértve a felsőoktatási szakképzést is) történő beiratkozását követően a szüneteltetés 
időtartamával megegyező idővel később tanulmányaikat megkezdő hallgatókra érvényes.  
(2) A korábban megszerzett tanegységek érvényes voltát (a kredit-egyenértékűségre vonatkozó 
szabályok szerint) a szakfelelős véleményére figyelemmel a kreditátviteli bizottság határozza meg. 
 
51. § 
(6) A tanulmányi okból elbocsátott, majd felvételi eljárás keretében ugyanazon intézménybe 
azonos szakra (ideértve a felsőoktatási szakképzést is) újra felvételt nyert hallgatók (a továbbiakban: 
újra felvettek) esetében a korábban teljesített tanulmányi egységek elismerésére kreditátviteli 
eljárásban kerül sor. 
(7) Az újra felvettek esetében is alkalmazni kell a 34. § (6) bekezdésben foglaltakat, azzal, hogy 
ha az előzőleg megszerzett és kreditátviteli eljárásban befogadott kreditek száma meghaladja az 
összkreditérték kétharmadát, a hallgató számára a beiratkozásakor rendelkezni kell az 
egyharmadnyi, teljesítendő kreditek szakos vagy szabadon választható voltáról. 
(8) Az újra felvettek a kreditátviteli kérelmet nem tárgyanként, hanem listán adják be, 
kreditigazolások nélkül.  
 
ÁJK 
219. § 
(5) Az átvett hallgató a korábban teljesített kurzusainak elfogadására kreditátviteli eljárást indít. 
 
220. § 
 
BGGYK 
292. § 
(1) A kreditátviteli kérelmet az adott tárgy első tárgyfelvételekor a Kari Tanulmányi és Hallgatói 
Ügyek Bizottsága Kreditátviteli Albizottságának kell benyújtani. A kreditátviteli kérelem beadási 
határidejéről és módjáról a Kreditátviteli Albizottság ügyrendje rendelkezik. 
 
BTK 
323. § 
(3) A Kar hallgatója előzetesen kikérheti a kari Kreditátviteli Bizottság állásfoglalását annak a 
tanegységnek a befogadásáról (a kreditátviteli szabályok szerint), amelyet az általa végzett szak 
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valamely tanegysége helyett más intézményben kíván felvenni. A Kar részéről erre a kari 
Kreditátviteli Bizottság döntése alapján az oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese ad írásban 
engedélyt, annak az időhatárnak a megjelölésével, amelyre az engedély érvényes. A hallgató nem 
kérheti a Kartól a tárgy felvételéhez esetlegesen előírt anyagi hozzájárulás fedezetét. 
(4) A hallgató vizsgakurzusait képzése során más intézményben nem teljesítheti, de korábban 
elvégzett vizsgakurzusait a kari Kreditátviteli Bizottság elismerheti. 
(5) A kari Kreditátviteli Bizottság ügyrendjében foglalt, a hallgatói kérelmek benyújtására 
megállapított határidők után benyújtott kérelmek – tartalmuknak megfelelően – csak a következő 
félévre vonatkoztathatók. 
 
IK 
386. § 
(1)  A kreditelismeréseket a karon rendszeresített kreditátviteli formanyomtatványon kell kérni 
és azt a Tanulmányi Hivatalban leadni. A kérelemhez mellékelni kell az elismerés alapjául szolgáló 
okirat másolatát. 
(2) Az egyéni tanulmányi megállapodással történő előzetes elismerésekre vonatkozó kérelmet 
a megelőző félév vizsgaidőszaka harmadik hetének végéig a Tanulmányi Hivatalban kell leadni. A 
kérelemről a megelőző félév vizsgaidőszakának végéig kell dönteni. 
(3) A hallgató az Egyetemen folytatott tanulmányai megkezdése előtt végzett tanulmányainak 
elismerését az első regisztráció alkalmával, a szorgalmi időszak első hetének végéig kérheti. A 
kérelemről a szorgalmi időszak második hetének végéig dönteni kell.  
(4) Az adott félévre vonatkozó kurzusfelvétel során felvett tantárgyakra vonatkozó elismerési 
kérelmeket legkésőbb a szorgalmi időszak első hetének végéig kell benyújtani. A kérelemről a 
szorgalmi időszak második hetének végéig dönteni kell.  
(5) A félévhez nem kötött egyéb elismertetéseket az abszolutórium megszerzéséig bármikor 
kérheti a hallgató. 
(6) A Kari Kreditátviteli Bizottság előre meghatározhatja azokat a feltételeket, melyek 
teljesülése esetén a tantervi egység elismerése automatikusan – a Kari Kreditátviteli Bizottság 
véleményének esetenkénti kikérése nélkül – kiadható. A feltételek teljesülését a Tanulmányi Hivatal 
ellenőrzi. 
(7)  
(8) Valamely adott időszak (általában egy félév) tanulmányi átlagába, az időszak során 
megszerzett kreditszámba csak azon kurzusok kreditelismerései számíthatóak be, melyek teljesítése 
az adott időszakban történt. 
 
TáTK 
457/F. § 
(10) A hallgató az Elektronikus Tanulmányi Rendszeren keresztül tölti ki kérelmét. Az aktív 
hallgató a szorgalmi időszak második hetének végéig tölti ki kérelmét, tölti fel a mellékleteket, és 
mutatja be eredeti igazolásait a Tanulmányi Hivatalban. 
a) Amennyiben a hallgató szakos tantervének valamely kötelező tanegységéből elégtelen 
érdemjegyet szerzett a Karon, azt a tanegységet a későbbiek során kreditátvitellel nem teljesítheti. 
 
TTK 
534. § 
(2)  Az oktatási szervezeti egység kérheti az általa meghirdetendő tanegység ekvivalencia-
vizsgálatát, melynek keretében a Kari Kreditátviteli Bizottság a meghirdetést megelőzően általános 
érvénnyel dönt arról, hogy a tanegység teljesítése mely más tanegység(ek) teljesítésével egyenértékű. 
Az ekvivalenciát a TH az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben rögzíti. 
(9)  Egymással kreditátviteli szempontból egyenértékű tárgyak közül a hallgató csak egyikből 
szerezhet érvényes kreditet. A kreditek egyenértékűségét az érintett szak(ok) szakfelelőseinek 
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kezdeményezésére a kari Kreditátviteli Bizottság állapítja meg. Közös képzés esetén a kari 
Kreditátviteli Bizottság hatáskörét a közös képzésben részt vevő intézmények egyenlő számú 
képviselőjéből álló külön bizottság gyakorolja, melynek egy tagját a kari hallgatói önkormányzat 
delegálja. Az ekvivalencia tényét az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben rögzíteni kell. 
 
 
 

A SPECIÁLIS SZÜKSÉGLET REGISZTRÁCIÓJA 
 
209. § 
(1) A speciális szükségletű hallgató (ide értve a tartós orvosi kezelésre szoruló hallgatót is) 
akkor jogosult igénybe venni a jogszabály, illetőleg az egyetem által biztosított segítségnyújtási 
formákat, eszközöket, mentességet vagy kedvezményeket (a továbbiakban együtt: támogatás), ha 
magát mint fogyatékkal élő speciális szükségletű hallgató regisztrálja, és a regisztráció elfogadásáról 
való döntés bekerül az Elektronikus Tanulmányi Rendszerbe.  
(2) A regisztráció az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben elektronikus űrlapon vagy a kari 
honlapokon közzétett és letölthető, kinyomtatott űrlapon a kari koordinátorhoz benyújtott 
kérelemben a hallgatói jogviszony létesítésekor vagy azt követően bármikor kezdeményezhető. A 
regisztrációs kérelem melléklete a jogszabályban rögzített, kötelező tartalmú, a rehabilitációs 
szakértői szerv által kibocsátott szakértői vélemény. Hiányos tartalmú vélemény esetén a hallgató 
hiánypótlásra kötelezhető. A regisztrációs kérelemről a kari koordinátor javaslata alapján a dékán 
dönt. 
(3) Ha a jelentkező fogyatékossága már a köznevelési tanulmányai során is fennállt, és erre 
tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, az ezt igazoló 
dokumentumokat a regisztrációhoz egyszerű másolatban kell csatolnia. 
(4) Külföldi állampolgárságú hallgató esetében a regisztrációs kérelem melléklete a külföldi 
intézmény által kibocsátott, eredeti szakvélemény, valamint – ha nem angol nyelvű – annak angol 
vagy magyar nyelvű hiteles fordítása. A külföldi intézmény által kibocsátott szakvéleményről a kari 
koordinátor a javaslattétele előtt megkéri a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar szakterületileg 
illetékes intézetének véleményét, amely szükség esetén személyes vizsgálatot is elrendelhet 
véleményének kialakításához.  
(5) A kari koordinátor a regisztráció elfogadásáról szóló döntéséről feljegyzésben értesíti a TH-
t. A feljegyzés tartalmazza az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben való nyilvántartáshoz 
szükséges valamennyi adatot. A feljegyzés a hallgató személyi anyagába kerül. A regisztráció 
elfogadásáról való döntéssel egyidejűleg a kari koordinátor kiállítja a speciális szükségletű hallgató 
számára azt az igazolást, amely alapján a hallgató kezdeményezheti a fogyatékosságával összefüggő 
támogatások igénybevételét. 
 
 
 

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓ TÁMOGATÁSI IDEJÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA 
 
Nftv. 47. § (1) Egy személy – felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben összesen – 
tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben (a 
továbbiakban: támogatási idő). A támogatási idő legfeljebb tizennégy félév, ha a hallgató osztatlan 
képzésben vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet. 
(4) A fogyatékossággal élő hallgató (1) bekezdésben meghatározott támogatási idejét a felsőoktatási 
intézmény legfeljebb négy félévvel megnövelheti. E kedvezmény több fokozat (oklevél) megszerzéséhez is 
igénybe vehető, azzal hogy az e bekezdésre tekintettel igénybe vett támogatási idő összesen a négy félévet 
nem haladhatja meg. 
Vhr1. 28. § (4) Ha a felsőoktatási intézmény a fogyatékossággal élő hallgató támogatási idejét az Nftv. 47. § 
(4) bekezdése szerint megnövelte, az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon 
belül bejelenti a FIR-be. 
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208. § 
(1) A tartós orvosi kezelésre szoruló hallgató kérésére a betegségéből adódó, a tanulást 
befolyásoló speciális szükségletek fennállása esetén a speciális bizottság véleménye alapján a 
speciális szükségletű hallgatóknak az egyetem által biztosítható kedvezmények közül bármelyikben 
részesíthető. 
 
211. § [jelenleg üres, hatályon kívül helyezett szakasz helyére] 
A fogyatékossággal élő hallgató – ide nem értve a tartós orvosi kezelésre szoruló, speciális 
szükségletű hallgatót – az Nftv. 47. § (4) bekezdés szerinti megnövelt támogatási idő iránti kérelmét 
bármely félév vizsgaidőszaka negyedik hetének utolsó napjáig benyújthatja a TH-ban az igénybe 
venni kívánt többletfélévek számának megjelölésével. A TH saját hatáskörben határozatot hoz a 
többletfélév(ek) igénybevételének engedélyezéséről. Az engedély kizárólag az igénybe vehető 
félévek számára figyelemmel tagadható meg, illetve térhet el a hallgató által kérttől. A kérelem 
többször ismételhető. 
 
 
 

DÉKÁNI MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM 
 
35. § 
(3) A beiratkozást a regisztrációs időszak végéig meg kell tenni, kivéve, ha a képzés 
sajátosságaira tekintettel a képzésért felelős kar ettől eltérő időpontot állapít meg. Az e bekezdésben 
írt határidő alóli felmentés méltányossági kérelemben kezdeményezhető a Különös rész szerint. 
 
131. § 
(5) A kar vezetője a képzést végző szervezeti egység véleményét kikérve a 
költségtérítés/önköltség összegét a hallgató kérésére, méltányossági alapon csökkentheti. Az 
igazolásokkal fölszerelt kérelem benyújtásának jogvesztő határideje szeptember 15., illetőleg 
február 15. 
 
143. § 
(1) Különleges méltánylást érdemlő körülmények esetén a dékán a Különös részben 
meghatározott esetekben – a hallgató kérelmére – a jogszabályokban és a jelen szakaszban foglalt 
keretek között, valamint a döntés végrehajthatóságára is figyelemmel a Szabályzat bármely 
rendelkezésétől eltérően rendelkezhet, illetve határozhat. 
(2) A méltányossági jogkörben meghozott döntéshez a dékán köteles kikérni az ügy tárgya 
szerint érintett oktatási szervezeti egység és/vagy oktató, vagy illetékes testület/bizottság 
véleményét.  
(3) A dékán különösen a hallgató családi és életkörülményeit befolyásoló rendkívüli és 
bizonyított tények, események esetén gyakorolhat méltányosságot. 
(4) Nincs helye méltányosságnak a következő esetekben 
a) a felvételt elutasító határozat esetén, 
b) ha a hallgató a saját felróható magatartása vagy mulasztása miatt került rendkívüli helyzetbe, 
kivéve, ha a magatartás vagy a mulasztás súlyához képest aránytalan a jogkövetkezmény, 
c) ha az adott ügyben a kar illetékes testülete első fokon már hozott elutasító döntést, és 
ugyanezen ügyben azt követően új, igazolt, különleges méltánylást igénylő körülmény nem merül 
föl, 
d) határidő módosítása, ha az adott ügyben jogvesztő határidejű rendelkezés van érvényben, 
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e) meghosszabbított határidő módosítása, ha valamely határidő tekintetében a kar pótlási, 
korrigálási lehetőséget, meghosszabbított határidőt biztosít, és a hallgató nem igazolja a határidő 
elmulasztása esetében a (3) bekezdés szerinti, rendkívüli tényeket, eseményeket, 
f) valamely szabálytalanul megszerzett teljesítés érvényesítése, 
g) térítési/szolgáltatási díj alóli mentesség – ide nem értve a képzés költségtérítését / 
önköltségét, valamint a kreditenkénti térítési díjat. 
.  
(5) A dékán méltányossági döntés keretében tanulmányok teljesítése alól felmentést nem adhat, 
ideértve az előfeltételi rendszer alóli mentességet is. 
 
ÁJK 
254. § 
ad 143. § 
(1) Különleges méltánylást érdemlő körülmények esetén hallgatói kérelemre a dékán – a 
Tanulmányi Bizottság véleményének kikérésével – jelen szabályzat rendelkezéseitől eltérően 
rendelkezhet, kivéve a (2) bekezdésben foglalt ügyek határidejének elmulasztása esetében. 
(2) Dékáni méltányosság átvétel, regisztráció és záróvizsgára jelentkezés engedélyezése esetén 
csak a szorgalmi időszak második hetének végéig, kivételes tanulmányi rend és utólagos 
tárgyfelvétel iránti kérelem esetén a szorgalmi időszak negyedik hetének végéig engedélyezhető. Az 
itt szabályozott határidők elmulasztása esetén méltányosságnak és igazolási kérelem 
előterjesztésének helye nincs. 
(3) Dékáni méltányosság a hallgató tanulmányai során képzésenként egy alkalommal 
lehetséges. 
 
BGGYK 
298. § 
(1) Méltányossági kérelmet a kari dékánnak a Tanulmányi Hivatalban kell benyújtani. A 
méltányossági kérelmet a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottsága készíti elő dékáni 
döntésre. 
(2) A méltányossági kérelem beérkezésének határideje – az alábbi esetek kivételével – a 
vonatkozó tanulmányi félév szorgalmi időszakának utolsó napja: 
a) a jelen szabályzatban meghatározott vizsgaalkalmak és kurzusfelvételek számát meghaladó 
vizsgaalkalomra, illetve kurzusfelvételre irányuló kérelem esetén a szorgalmi időszak 3. hetének 
utolsó napja; 
b) határidőn túli regisztrációra, regisztráció visszavonására irányuló kérelem esetén a szorgalmi 
időszak 4. hetének utolsó napja; 
c) nem gyakorlatra vonatkozó utólagos kurzusfelvételre irányuló kérelem esetén a szorgalmi 
időszak 4. hetének utolsó napja; 
d) gyakorlatra vonatkozó utólagos kurzusfelvételre irányuló kérelem esetén a szorgalmi 
időszak 2. hetének utolsó napja. 
(3) A (2) bekezdésben nem szabályozott esetekben a kérelmet a benyújtás időpontjától 
függetlenül a végrehajthatóságra figyelemmel kell elbírálni. 
(4) A méltányossági kérelem benyújtásának a feltétele, hogy a hallgató egészségi állapotában, 
életkörülményeiben olyan önhibáján kívüli rendkívüli és jelentős változás következzen be, ami 
különleges méltánylást érdemel. A méltányossági kérelemben rögzíteni kell ezeket a tényeket, 
valamint csatolni kell azok igazolását. 
(5) Méltányosságban a hallgató tanulmányai során összesen öt alkalommal, azonos jogcímen 
maximum kétszer részesülhet. 
(6) A dékán a méltányossági jogkörben tanulmányi és vizsgakötelezettség alól felmentést nem 
adhat.  
(7) Térítési, szolgáltatási díj befizetése alól felmentés nem adható. 
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(8) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően költségtérítés/önköltség befizetésére vonatkozó 
részletfizetési kedvezmény vagy fizetési haladék iránti kérelem esetében a hallgató korlátlan esetben 
részesülhet méltányosságban. 
 
IK 
384. § 
(1) A dékán a hallgató kérésére – méltányossági jogkörében eljárva – a Kari Tanulmányi 
Bizottság és az érintett oktatási szervezeti egység véleményére, valamint a döntés 
végrehajthatóságára figyelemmel, a jogszabályokban és a 143. §-ban foglaltak keretei között 
fölmentést adhat a Hallgatói követelményrendszer előírásai alól. 
(2) Tanulmányi ügyekben a méltányosság gyakorlását a dékán az oktatási dékánhelyettesre 
ruházhatja át. 
 
399. § 
(3) A szorgalmi időszak negyedik hete után költségtérítés/önköltség visszatérítés nem jár. 
Rendkívüli esetben a hallgató méltányossági elbírálást kérhet. 
 
PPK 
425. § 
A dékán a hallgató kérésére – méltányossági jogkörében eljárva – a TB és az érintett oktatási 
szervezeti egység véleményére, valamint a döntés végrehajthatóságára figyelemmel, a 
jogszabályokban és a 143. §-ban foglalt keretek között fölmentést adhat a Hallgatói 
követelményrendszer előírásai alól. Nem gyakorolható méltányossági döntés az alábbi esetekben: 
a) ha az adott ügyben a kar illetékes testülete első fokon már hozott elutasító döntést és 
ugyanezen ügyben azt követően új, igazolt, különleges méltánylást igénylő körülmény nem merül 
föl;  
b) határidő módosítása, ha az adott ügyben jogvesztő határidejű rendelkezés van érvényben; 
c) meghosszabbított határidő módosítása, ha valamely határidő tekintetében a kar pótlási, 
korrigálási lehetőséget, meghosszabbított határidőt biztosít és a hallgató nem igazolja a határidő 
lekésése esetében a 143. § (3) bekezdés szerinti, a családi és életkörülményeit befolyásoló rendkívüli 
tényeket, eseményeket; 
d) tanulmányi és vizsgakötelezettségek alóli felmentés, ideértve az előfeltételi rendszer alóli 
mentességet is; 
e) valamely szabálytalanul megszerzett teljesítés érvényesítése; 
f) térítési/szolgáltatási díj alóli mentesség – ide nem értve a képzés 
költségtérítését/önköltségét, valamint a 441. § szerinti térítési díjat. 
 
TáTK 
447/A. § 
(4) A Kar mesterképzésein és szakirányú továbbképzésein nem engedélyezhető a szakváltás, 
még dékáni méltányosságból sem. 
 
470. § 
(3) Fizetési haladék október 15. (illetve március 15.) befizetési határidő után dékáni 
méltányosság alapján adható abban az esetben, ha a hallgató 50 %-os befizetési kötelezettségének 
eleget tett. Az Elektronikus Tanulmányi Rendszeren keresztül lehet kérelmezni október 14-ig 
(illetve március 14-ig). 
(4) Költségtérítés/önköltség csökkentésére irányuló dékáni méltányossági kérelmet az 
Elektronikus Tanulmányi Rendszeren keresztül lehet leadni a regisztrációs időszakot követő 
második munkanap végéig.” 
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TÓK 
518.§ 
ad 143. § 
(1) Méltányossági kérelmet a kari dékánnak címezve a TÓK TH-ra kell benyújtani. A 
méltányossági kérelmet a KTB készíti elő dékáni döntésre.  
(2) A méltányossági kérelem beérkezésének határideje: 
a) a jelen szabályzatban meghatározott vizsgaalkalmak és kurzusfelvételek számát meghaladó 
vizsgaalkalomra, illetve kurzusfelvételre irányuló kérelem esetén a vizsgaidőszakot követő hét 
utolsó munkanapja; 
b) határidőn túli regisztrációra irányuló kérelem esetén a szorgalmi időszak 4. hetének utolsó 
munkanapja; 
c) záróvizsgára való jelentkezésre, nem köznevelési gyakorlatra vonatkozó utólagos 
kurzusfelvételre irányuló kérelem esetén a szorgalmi időszak 6. hetének utolsó munkanapja. 
(3) A méltányossági kérelem elbírálásának feltétele, hogy a hallgató egészségi állapotában, 
életkörülményeiben olyan önhibáján kívüli rendkívüli és jelentős változás következzen be, ami 
különleges méltánylást érdemel. A méltányossági kérelemben rögzíteni kell ezeket a tényeket, 
valamint csatolni kell azok igazolását. 
(4) A méltányossági kérelem benyújtására egyéb esetben – szolgáltatási díj fizetésével 
egyidejűleg – kivételesen kerülhet sor, akkor, ha a tanulmányi kötelezettségeit mintatanterv szerint 
teljesítő hallgató mintatanterv szerinti továbbhaladásának akadályoztatását hárítja el.  
(5) Méltányosságban a hallgató tanulmányai során két alkalommal – két különböző jogcímen – 
részesülhet. 
(6) A dékán a méltányossági jogkörben tanulmányi és vizsgakötelezettség alól felmentést nem 
adhat, a tantervben megállapított erős előfeltételeket nem oldhatja fel.   
(7) Térítési, szolgáltatási díj befizetése alól felmentés nem adható. 
 
TTK 
556. § 
(1) Tanulmányi ügyekben a méltányosság gyakorlását a dékán az oktatási dékánhelyettesre 
ruházhatja át. 
(2) Nem gyakorolható méltányossági döntés az alábbi esetekben: 
a) ha az adott ügyben a Kar illetékes testülete első fokon már hozott elutasító döntést és 
ugyanezen ügyben azt követően új, igazolt, különleges méltánylást igénylő körülmény nem merült 
fel; 
b) határidő módosítása, ha az adott ügyben jogvesztő határidejű rendelkezés van hatályban;  
c) meghosszabbított határidő módosítása, ha valamely határidő tekintetében a Kar pótlási, 
korrigálási lehetőséget, meghosszabbított határidőt biztosít és a hallgató nem igazolja a határidő 
elmulasztása esetében a HKR 143. § (3) bekezdés szerinti, a családi és életkörülményeit befolyásoló 
rendkívüli tényeket, eseményeket. 
(3) A méltányossági kérelem benyújtásának a feltétele, hogy a hallgató egészségi állapotában, 
életkörülményeiben olyan önhibáján kívüli rendkívüli és jelentős változás következzen be, ami 
különleges méltánylást érdemel. A méltányossági kérelemben rögzíteni kell ezeket a tényeket, 
valamint csatolni kell azok igazolását. 
(4) A Tanulmányi Hivatal honlapján félévente közzétett, vagy a HKR-ben szereplő, 
meghatározott határidőig beadandó méltányossági kérvények esetén hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 
 
 

TÉRÍTÉSI DÍJAK 
 
Nftv. 82. § (2) A felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzata az ugyanabból a tantárgyból tett 
harmadik és további vizsgát, előadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások, 
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terepgyakorlatok ismételt felvételét, a térítési és juttatási szabályzata a tanulmányi és vizsgaszabályzatban 
meghatározott kötelezettség elmulasztását vagy késedelmes teljesítését fizetési kötelezettséghez kötheti. A 
fizetési kötelezettség mértéke esetenként nem haladhatja meg teljes munkaidőre megállapított kötelező 
legkisebb munkabér (minimálbér) öt százalékát.  
Vhr1 56. § (2) Az utolsó félévben a szorgalmi időszak után – egymást követően – vizsgaidőszakot és 
záróvizsga-időszakot is kell biztosítani. A vizsgákat oly módon kell megszervezni, hogy minden érintett 
hallgató jelentkezni tudjon és vizsgázhasson, továbbá biztosítani kell, hogy az adott képzési időszakban a 
hallgató a sikertelen vizsgát megismételhesse. 

 
133. § 
(1) Az Nftv. 82. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott térítési díjak és fizetési kötelezettségek 
összegét a kari tanácsok, a nem kari illetékességbe tartozó fizetési kötelezettségek esetében a 
Szenátus kancellár utasításban állapítja meg azzal a megkötéssel, hogy azok nem lehetnek 
magasabbak, mint az Egyetem kapcsolódó ráfordításainak összege. 
(2) A Vhr2. 9. § (3)Vhr1. 56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a vizsgáról való, a jelen 
Szabályzat 71. § (7) bekezdése szerinti igazolatlan távolmaradás esetén a hallgató az (1) bekezdésben 
foglaltak szerinti térítési díjat köteles fizetni. 
 
 
 



 
Őri Bálint – JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ 

 

Érintett időszak: 2017. 10. 03-11. 08. 

2017. október 3-án az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése megválasztott a testület 

jegyzőkönyvvezetőjének, melyhez kapcsolódóan feladataimat az említett ülésen is elláttam – 

egy két perces intermezzotól eltekintve, amikor pályázatom ismertetése miatt kellett Pintér 

Kornéliára átruháznom a jegyzőkönyv írását; ezt neki ezúton is köszönöm. 

Az azóta eltelt időben mindössze egy alkalommal ülésezett az Önkormányzat Választmánya, 

ezen az ülésen jelen is voltam, az elhangzott lényegi információkat pedig feltöltöttem a 

TTK HÖK honlapjára. 

Az iktatási rendszerbe még nem kerültek felvitelre az említett dokumentumok, mivel tárgyév 

korábbi hasonló iratai kapcsán felhalmozott adósságaink következtében nem állnak 

rendelkezésemre a precíz munkavégzéshez elengedhetetlen információk, mint például a 

határozatok sorszáma; amint ez az akadály elhárul, természetesen ez is megtörténik. 

Fogadóóráim megtartása terén akad javítandó, egészen pontosan nulla alkalommal tettem ezt 

meg a mögöttem álló időszakban, de bízom magamban, hogy a Küldöttgyűlés alkalmával már 

beszámolhatok arról, november 10-én sikerült. 

Lényegre törőknek: összefoglalás, lezárás 

Az október 3-i Kgy és 16-i Választmány emlékeztetőit feltöltöttem a honlapra. Leveleket nem 

kapok ( ), zh-kat viszont írunk, úgyhogy ennyire fussa. Kérdéseiddel keress bátran, 

elérhetőségeimet megtalálod a honlapon vagy a Facebook-on! 

Bálint 



ELTE TTK HÖK  

Biró Máté, Külügyi Referens 

Küldöttgyűlési beszámoló 2017. november 14-i „ultramaraton” küldöttgyűlésre 

2017. szeptember 28. – 2017. november 9. időszakról 

 

 

   A legutóbbi küldöttgyűlés óta elmúlt idő részint rövidsége, másrészt külügyi programok 

általi alulreprezentáltsága okán kevesebb mondanivalóval szolgál, mint az azt megelőző 

robusztus nyári és szeptemberi beszámolási időszak. Így sem kell azonban alábecsüli a 

külföldi lehetőségek iránt érdeklődők létszámát, valamint az ezzel járó munkát. 

 

A koordinátor személyének változása 

 

   Mint az tán többek számára ismert, jelenleg Koczur Szilvia látja el a Kari Erasmus 

koordinátor tisztséget, azonban ez november végével végérvényesen megváltozik. Itt 

szomorkodva ismertetném, hogy utódlása még nem pontosan ismert, azonban igyekszem a 

leendő koordinátorral is legalább annyira jó munkakapcsolatot fenntartani, mint Szilvivel. 

Ezen tárgykörhöz csatlakozva jegyezném meg, hogy már mindhárom fél (jómagam, az 

elbűvölő koordinátor kisasszony, valamint a dékánhelyettes úr) aláírta az Erasmus+ 

ösztöndíjjal kiutazó hallgatók ösztöndíjának elfogadását, így jövő februárig a koordinátor 

személyének változása miatt sem várható ezen rendszerben fennakadás. 

 

EHKB ülés 

 

   Az október havi ülésen egyrészről megállapítást nyert a szeptemberi Erasmus+ hét 

sikeressége. Ezen témakörben a szerzett tapasztalatokat, észlelt hibákat megosztottuk 

egymással a jövőbeni még nagyobb sikeresség elérése végett.  

   Ennél jelentősebb azonban, hogy az EHKB jelenlegi vezetője, Dunka Sarolta bejelentette 

lemondását, márciusi hatállyal. Ez annyiban szerencsés. hogy így módjában áll a következő 

pályázási időszak alatt stabil alapot teremteni utódjának (aki még nem ismert). Ezen a 

ponton 4 további külügyi tisztviselő jelezte, különböző távlatokba nyúlóan lemondási 

szándékát, így a következő TTK-s külügyi referens egy egészen új, fiatalos 

munkakörnyezetben végezheti majd egyetemi szintű tevékenységeit.   

 

Megkeresések 

 

   Ezen szakasz lesz tán a legterjedelmesebb, mivel ezen kérdéskörben akadt tennivaló szép 

számmal. Így megkeresést kaptam külügyi mentornak jelentkezésre e-mail útján, mellyel 

kapcsolatban aktív konzultációban vagyok Andrással, a felvételi időpontját illetően.  

   Másfelől ami az elmúlt időszakban a legaktívabban tartott, az ELUSCSEG diákszervezet 

megkeresése volt, akik CEEPUS külföldi szakmai kirándulásra kívánnának menni, így ezen 

témakörben alapos kutatómunkát végeztem. Ennek kapcsán szükségessé vált egy angol e-

mail cím létrehozása a külügyes fiókhoz (international@ttkhok.elte.hu), aminek gyors 

megvalósításáért külön köszönet illeti Áront.  

   Az angol e-mail hatékonyságát jelzi, hogy hatból kettő külföldi partner válaszra is méltatott, 

mely jelentősen jobb, mint az ezt megelőző statisztikák a külügyes e-mail címmel.  

mailto:international@ttkhok.elte.hu


   Ilyen módon most a szlovák és osztrák partnerekkel egyeztetve igyekszem megoldást 

találni a CEEPUS kirándulás megvalósítására 

   Fogadóóráim részben egyetemi elfoglaltágaim részben az érdeklődés hiánya miatt 

foghíjasan kerültek megtartásra, azonban szerencsére akadt olyan hallgató is, aki megtisztelt 

érdeklődésével ezen időpontban a Déli HALi-ban.  

Örömmel konstatáltam továbbá, hogy kérésemre nagyjából rendszeressé vált az angol 

nyelvű étlap a büfékben és külföldi hallgatótársaink is élvezhetik szolgáltatásaikat. 

 

Mivel a sok beszámoló minden bizonnyal terhelőleg hat a küldöttekre így sajátomat egy 

ismeretlen költő soraival zárnám: 

 

2017.11.09. 

Biró Máté 



Az ELTE TTK Hallgatói 

Alapítvány záróbeszámolója a 

2017. november 14-i 

küldöttgyűlésére 
 

 

Az elmúlt időszakról néhány gondolatban elmondható, hogy az előző beszámolóban          

foglaltaknak megfelelő átrendeződés folyamatban van. A Kari Halloween buli sikeresen és           

jó hangulatban telt. A terepgyakorlatok sorsát rendezni hivatott szerződéstervezet a Kar           

vezetése előtt van. 

 

2016 májusa óta sikerült nagy mértékben stabilizálni az alapítvány működését mind a napi             

gyakorlatokra mind a gazdálkodási kérdésekre vonatkozóan. Az alapítvány szerepe a          

nagyrendezvényekben folyamatosan visszaszorult, de emellett hagyományossá váltak olyan        

rendezvényeink mint a Gólyahajó, Überfúzió. Ezek - minthogy nem ELTE-s ajánlattételi           

felhívástól függenek - sokkal tervezhetőbbek akár éves távlatban is. 

Az elmúlt időszak gyümölcsöző együttműködést mutatott az ELTE különböző szervezeti          

egységeivel, mint a Könyvtár, vagy a Kari vezetés, ide értve a Tanulmányi Hivatalt is.              

Ezeknek eredményeként sikerült javítanunk a könyvtári szolgáltatást, a kari rendezvények          

színvonalát, illetve a jó kapcsolatok ápolásának jeléül elhagytuk a TTK transzfer-raktárát,           

amit kínosan sokáig vettünk igénybe. 

A már említett rendezvényekkel sikerült színesítenünk a hallgatói kulturális életet,          

mindeközben emelve az Alapítvány nyújtotta szolgáltatások színvonalát is. Ide értve az           

egyetemi polgárságot célzó nyomtatószalon üzemeltetést és szakdolgozatkötést, valamint a         

gimnazistákat célzó érettségi előkészítő tanfolyamokat is. 



Sajnos célkitűzéseink közül néhány eddig nem valósult meg, úgy mint a           

gimnáziumlátogatások hagyományának felélesztése, vagy a természettudományos tábor       

megteremtése. Egyéb elképzelések, mint például a közösségi terek fejlesztése vagy az           

alapítványos bolt beindítása pedig elképzelhető, hogy részint forrásaink végességéből,         

részint az Egyetemmel történő egyeztetés bizonyos kérdésekben fennálló nehézkessége         

miatt a középhosszútávú napirendről is lekerülni látszanak. 

Kiemelten fájó, hogy olyan projektek amelyek már hagyományszerűvé kezdtek volna válni -            

mint például az alapítványos üzemlátogatások vagy közös utazások - az ezt megszervező            

önkéntesek hiányában haltak el. Az ilyen és ehhez hasonló programok megszervezése a            

jövőben is csak azon fog múlni, hogy csatlakozik-e az alapítvány csapatához olyan személy,             

akinek van ötlete és ambíciója ilyen programok szervezésére hallgatótársainak az          

Alapítvány égisze alatt. 

Örömünkre szolgált, hogy annak a civil szervezetnek az életrajzát, melyet "Stabil alap 25 éve"              

szlogennel vettünk át, sikerült két további esztendővel megfejelnünk. 

 

Köszönjük, hogy elolvastad beszámolónkat, kérdésekkel és ötletekkel keress minket         

bizalommal! 

 

Béni Kornél, Kuratóriumi elnök elnok()alapitvany.elte.hu 

Lukács Károly, Kuratóriumi titkár titkar()alapitvany.elte.hu 

 

2017. 11. 08. 

Budapest 
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BeszÁmolÓ 
Kémia Szakterületi Koordinátor 

ELTE TTK HÖK 

2017. 10. 03. – 2017. 11. 14. 

 

IT: Október 18-án volt ülésünk, ahol főleg az OB által javasolt/elfogadott ügyeket tárgyaltuk. Így pl. 

lehetővé válik mesterszakon 2 specializáció elvégzése, illetve a zárócselekmény is több pontban 

módosult. 

SzaCs: November 7-én tartottunk Szacs ülést a gólyatábori helyzettel kapcsolatban – itt elsősorban 

a kémia szak helyzetével foglalkoztunk, mely összefoglalóját továbbítottam az elnök felé. A 

küldöttgyűlés előtti napon tervezünk tartani még egyet, ahol a beküldött koncepciókat tárgyaljuk és 

globális (kari) programmal állnánk elő. Ezen felül felmerült egy szakos bevonó megszervezése, 

amelyet még novemberben tervezünk megtartani. 

Gólyaavató: Október 21-én, 1 év kihagyás után újra megtartottuk az avatónkat. Sajnos az idei gólyák 

passzivitása miatt elég kevés résztvevő volt jelen, de ők legalább jól érezték magukat.  

Egyéb:  

Ki lett tűzve a következő MSc-s tájékoztató előadás időpontja, melyet az oktatási 

igazgatóhelyettesünkkel sikerült egyeztetni. Fontosnak tartjuk, hogy még a jelentkezés előtt legyen 

egy ilyen alkalom, ahol általánosságban kapnak egy tájékoztatót a mesterképzésről, illetve választ 

kaphatnak a felmerülő kérdésekre.  

A szakos póló beszerzése folyamatban van legutóbbi értesüléseim szerint.  

Általános teendőimet elláttam, a beérkező levelekre válaszoltam.  

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha kérdésed van, keress meg e-mailben vagy akár 

személyesen.  

 

Vajda Levente 

Kémia Szakterületi Koordinátor 

ELTE TTK HÖK 

     kemiaszk@ttkhok.elte.hu 

mailto:kemiaszk@ttkhok.elte.hu

