
 
Az ELTE TÓK Tanulmányi Bizottságának szabályzata 

(A TÓK Kari Tanács 2016. március 31-i ülésén a 2015/2016-20.sz. határozatszámmal elfogadta) 

 
 

HATÁSKÖR 
1.§  
ad HKR 496 § A Kari Tanulmányi Bizottság státusa  
A Tanulmányi Bizottság (a továbbiakban: KTB) a Kar választott, döntési, javaslattételi, döntés-
előkészítési és véleményezési jogkörrel rendelkező, állandó bizottsága.  
2. §.  
A bizottságnak döntési jogköre van (elsőfokú határozatot a KTB ülése hoz) a következő ügyekben:  
 a műveltségterület választásával, változtatásával kapcsolatos beadványok HKR 481.§ 
 a kivételes tanulmányi rend engedélyezése HKR 74.,489. §  
 kurzusfelvétel a tárgyfelvételi időszakot követő héten HKR 62/A § 
 a regisztráció rendkívüli esetekben történő visszavonásának engedélyezése HKR 36.§ 
 a speciális szükségletű hallgatókat megillető kedvezmények, mentességek iránti igények elbírálása  
 a tutorálásra szóló engedély megadása.  
 
3. §  
A bizottságnak véleményezési jogköre van a következő ügyekben:  
 hallgatók átvétele más intézményekből, más karokról (HKR. 34.§),  
 a kar hallgatóinak tagozatváltással kapcsolatos kérelmei  
 a dékáni méltányossági kérelmek  
 költségtérítési ügyek  
 
4. §.  
A bizottságnak javaslattételi jogköre van a következő ügyekben  
 előterjesztések, ajánlások kidolgozása a Kari Tanács számára a HKR módosítása ügyében  
 javaslattétel az aktuális kari tanulmányi ügyek szervezési és tájékoztatási rendje ügyében  
 
ÜGYREND  
5. §  
(1) A KTB feladat- és hatáskörét általában testületi ülésein gyakorolja.  
(2) A KTB a tanulmányi félévek elején ülést tart. Minden ülésen meghatározza a következő ülésének 
időpontját, amit a kari Tanulmány Hivatal (továbbiakban TH) és a HÖK honlapján közzétesz.  
(3) A KTB ülését a KTB elnöke hívja össze. A KTB elnöke a rögzített időpontokon túl további 
időpontokra is összehívhatja a KTB-t.  
(4) A KTB elnöke szükség esetén két ülés között elektronikus levélben is bocsáthat nyílt szavazásra 
előterjesztést, az ilyen szavazás két munkanap elteltével zárul. A levélszavazás érvényességének 
feltétele azonos a 8. pontban rögzítettekkel. 
 
6. §.  
(1) A KTB hatáskörébe utalt beadványokat a kari Tanulmányi Hivatalba kell benyújtani az intézendő 
ügyet szabályozó határidőt követő KTB ülés előtt 5 nappal. A TH egy felkért munkatársa látja el a KTB 
titkári teendőit.  
(2) A KTB meghatározza és űrlapok formájában közzéteszi a beadványok elbírálásához szükséges 
követelményeket, ide értve a csatolandó dokumentumokat is. Késve vagy hiányosan benyújtott 
kérvényekkel a KTB nem foglalkozik.  



7. §  
(1) A KTB határozatképes, ha szavazati jogú tagjainak többsége jelen van.  
(2) Az ülésekről távol maradó választott tagok póttaggal történő, teljes jogkörű helyettesítése 
lehetséges. A helyettesítésről az érintett tag gondoskodik az elnök egyidejű értesítése mellett. 
Határozatképtelenség esetén a KTB-t egy napon túl, de nyolc napon belül változatlan napirenddel 
össze kell hívni.  
(3) A KTB elnökének akadályoztatása esetén a KTB jelen lévő tagjai az ülés időtartamára levezető 
elnököt választanak maguk közül. A levezető elnök az adott ülés tekintetében az elnök hatáskörében jár 
el.  
(4) A KTB ülései nem nyilvánosak. Állandó meghívottként az üléseken részt vesz a speciális 
szükségletű hallgatókat érintő ügyekben egyetértési, más esetekben tanácskozási joggal az e hallgatók 
ügyeiért felelős kari koordinátor; tanácskozási joggal a TH vezetője vagy delegáltja.  
 
8. §  
(1) A KTB határozatait a jelen lévő tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza, általában nyílt 
szavazással. Titkos szavazást kell elrendelni bármely jelen lévő tag kérésére.  
(2) A szavazás csak „igen” és „nem” szavazattal történik. Saját ügyében a KTB tagja nem szavazhat. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.  
(3) A határozat tartalmát röviden rá kell vezetni az aktára, azt az elnök aláírja.  
(4) A KTB üléseiről 5 munkanapon belül jegyzőkönyvet kell készíteni. A határozatokat oktatási évenként 
kezdődő folyamatos sorszámozással kell ellátni. A jegyzőkönyv tartalmazza a kérvény iktatószámát, 
lehetővé téve, hogy a kérvény visszakereshető legyen.  
(5) A KTB határozatait a döntéstől számított legkésőbb 8 munkanapon belül – a személyes adatok 
védelmére vonatkozó, valamint a HKR-ben meghatározott előírások figyelembevételével – 
hirdetményben és elektronikus formában ki kell hirdetni.  
 
9. §  
A KTB átruházott hatáskörében jár el a dékán, az oktatási dékánhelyettes a szemeszterek közötti nyári 
időszakban a KTB döntési hatáskörébe tartozó, halaszthatatlan döntést igénylő ügyekben.  
 
10. §  
A KTB munkájáról a Kari Tanácsnak számol be, ügyrendje a Kari Tanács jóváhagyásával, a döntés 
napján lép életbe. 

 
2016. március 31. 


