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1/2018. (02.02.) sz. határozat 
A Kari Tanács elektronikus szavazás útján 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja, hogy 

az "Akire büszkék vagyunk" szabadon választható tárgy felvehető legyen a Kar hallgatói számára az 

előterjesztés szerint. 

  

2/2018. (02.02.) sz. határozat 
A Kari Tanács elektronikus szavazás útján 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja, hogy a 

"He who we are proud of" szabadon választható tárgy felvehető legyen a Kar hallgatói számára az 

előterjesztés szerint. 

  

3/2018. (02.02.) sz. határozat 
A Kari Tanács elektronikus szavazás útján 10 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja, 

hogy a "tehetségnevelés elmélete és gyakorlata" szabadon választható tárgy felvehető legyen a Kar 

hallgatói számára az előterjesztés szerint. 

  

4/2018. (02.02.) sz. határozat 
A Kari Tanács elektronikus szavazás útján 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatja, hogy a 

"Tudomány és Művészet Kórélettana" szabadon választható tárgy felvehető legyen a Kar hallgatói 

számára az előterjesztés szerint. 

  

5/2018. (02.14). sz. határozat: 

A Kari tanács 10 egyhangú szavazattal elfogadja a napirend sorrendiségének módosítását. 

 

6/2018. (02.14). sz. határozat: 

A Kari Tanács 10 egyhangú igen szavazattal elfogadja a tisztségviselőket, valamint a szavazat 

számlálási bizottság tagjának Daróczy Eszter, dr. Kollega Tarsoly István, dr. Takács Dávid 

kollégákat. 

 

7/2018. (02.14). sz. határozat: 

A Kari Tanács 11 egyhangú igen szavazattal elfogadja az időpont módosítást. 

 

8/2018. (02.14). sz. határozat: 

A Kari Tanács 7 igen, 1 nem, 2 tartózkodik, 1 érvénytelen szavazattal támogató véleményt 

nyilvánított a Kiváló Dolgozó kitüntetés odaítéléséről. 

 

9/2018. (02.14). sz. határozat: 

A Kari Tanács 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodik, 1 érvénytelen szavazattal támogató véleményt 

nyilvánított a Kiváló Konduktor kitüntetés odaítéléséről. 



 
 

10/2018. (02.14). sz. határozat: 

A Kari Tanács 7 igen, 2 nem, 1 tartózkodik, 1 érvénytelen szavazattal támogató véleményt 

nyilvánított a Kiváló Konduktor kitüntetés odaítéléséről. 

 

11/2018. (02.14). sz. határozat: 

A Kari Tanács 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodik, 1 érvénytelen szavazattal támogató véleményt 

nyilvánított a Kiváló Konduktor kitüntetés odaítéléséről. 

 

12/2018. (02.14). sz. határozat: 

A Kari Tanács 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodik, 1 érvénytelen szavazattal támogató véleményt 

nyilvánított a Dékáni Dicséret elismerés odaítéléséről. 

 

13/2018. (02.14). sz. határozat: 

A Kari Tanács 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodik, 3 érvénytelen szavazattal támogató véleményt 

nyilvánított a Dékáni Dicséret elismerés odaítéléséről. 

 

14/2018. (02.14). sz. határozat: 

A Kari Tanács 5 igen, 2 nem, 1 tartózkodik, 3 érvénytelen szavazattal nyilvánított véleményt.  

 

15/2018. (02.14). sz. határozat: 

A Kari Tanács 7 igen, 1 nem, 1 tartózkodik, 2 érvénytelen szavazattal támogató véleményt 

nyilvánított a Dékáni Dicséret elismerés odaítéléséről. 

 

16/2018. (02.14). sz. határozat: 

A Kari Tanács 6 igen, 1 nem, 2 tartózkodik, 2 érvénytelen szavazattal támogató véleményt 

nyilvánított a Dékáni Dicséret elismerés odaítéléséről. 

 

17/2018. (02.14). sz. határozat: 

A Kari Tanács 6 igen, 1 nem, 2 tartózkodik, 2 érvénytelen szavazattal támogató véleményt 

nyilvánított a Dékáni Dicséret elismerés odaítéléséről. 

 

 



 
19/2018. (03.20.) sz. határozat 

A Kari Tanács elektronikus szavazás útján 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a tanulmányi 

rend módosítását az előterjesztésnek megfelelően. 

 

20/2018. (03.20.) sz. határozat 
A Kari Tanács elektronikus szavazás útján 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a közéleti 

ösztöndíj elosztásának a módjára vonatkozó, Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 

irányuló javaslatot, az előterjesztésnek megfelelően. 

 

21/2018. (04.11). sz. határozat 

 

A Kari Tanács 12 egyhangú igen szavazattal elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek Weiss Juditot, 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Heim Sándornét és Vissi Tímeát. 

 

22/2018. (04.11). sz. határozat 

 

A Kari Tanács 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Pető András Kar Tanulmányi és 

Vizsgabizottságának ügyrendjét. 

 

23/2018. (04.11). sz. határozat 

 

 

A Kari Tanács 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Pető András Kar Szociális és 

Esélyegyenlőségi Bizottságának ügyrendjét. 

 

24/2018. (04.11). sz. határozat 

 

A Kari Tanács 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Pető András Kar Kreditátviteli 

Bizottság ügyrendjét. 

 

25/2018. (04.11). sz. határozat 

 

A Kari Tanács 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Pető András Kar Kar Etikai és 

Fegyelmi Bizottság ügyrendjét. 

 

26/2018. (04.11). sz. határozat 

 

A Kari Tanács 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Pető András Kar Kiadói és Könyvtár 

Bizottság ügyrendjét. 

 

27/2018. (04.11). sz. határozat 

 

A Kari Tanács 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Pető András Kar Gyakorlati Képzési 

Bizottság ügyrendjét. 

 

28/2018. (04.11). sz. határozat 

A kari tanács 12 igen, 3 fő tartózkodás, 0 nem szavazattal elfogadja, hogy a későbbi, az SE-be 

történő integrációt követő adatok szerepeljenek az IFT-ben. 

 



 
29/2018. (04.11). sz. határozat 

A kari tanács egyhangúlag elfogadja az elhangzott módosításokkal, észrevételekkel kiegészített 

intézményfejlesztési tervet. 

 

30/2018. (05.23). sz. határozat 

 

A Kari Tanács 10 egyhangú igen szavazattal elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek Weiss Juditot, 

jegyzőkönyv hitelesítő dr. Balogh Emese Celeszta és Dian Fanni. 

 

 

31/2018. (05.23). sz. határozat 

 

A Kari Tanács 10 egyhangú igen szavazattal elfogadja a felsőoktatási ösztöndíj pályázat rendjét, 

feltételeit, a csatolt előterjesztés szerint. 

 

32/2018. (05.23). sz. határozat 

 

A Kari Tanács 10 egyhangú igen szavazattal elfogadja a felsőoktatási ösztöndíj pályázatok 

bírálásához bizottság megszervezését. 

 

 

33/2018. (05.23). sz. határozat 

 

A Kari Tanács 10 egyhangú igen szavazattal elfogadja a bizottság létrehozását a titkárnak írásban 

leadott szavazatok alapján. 

 

34/2018. (05.23). sz. határozat 

 

A Kari Tanács 10 egyhangú igen szavazattal elfogadja, hogy a javított, kiegészített tanév rendjét a 

titkár körbeküldi írásbeli szavazásra. 

35/2018. (06.14.) sz. határozat 
A Kari Tanács elektronikus szavazás útján 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 2018/2019. 

tanév rendjét.  

  

36/2018. (06.14.) sz. határozat 
A Kari Tanács elektronikus szavazás útján 13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Nemzeti 

felsőoktatási ösztöndíj bírálati bizottsági tagokat.   

  

37/2018. (06.14.) sz. határozat 
A Kari Tanács elektronikus szavazás útján 13 igen szavazattal, egyhangúlag megadta a támogatást az 

előterjesztés szerinti továbbképzés indításához, egyúttal felhatalmazást adott a szenátusra való 

előterjesztéshez. 

 

38/2018. (06.18). sz. határozat 

 

A Kari Tanács 11 egyhangú igen szavazattal elfogadja a kibővített napirendet. 



 
 

39/2018. (06.18). sz. határozat 

 

A Kari Tanács 11 egyhangú igen szavazattal elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek Weiss Juditot, 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Heim Sándornét és Vissi Tímeát. 

 

 

40/2018. (06.18). sz. határozat 

 

A Kari Tanács 13 egyhangú igen szavazattal elfogadja a bizottság összetételét. Szavazatszámláló 

bizottság tagjai: Dr. Balogh Emese Celeszta, Daróczy Eszter, dr. Takács Dávid. 

 

41/2018. (06.18). sz. határozat 

 

A Kari Tanács 11 igen, 1 tartózkodás szavazattal támogatását fejezi ki Dr. Mascher Róbert 

Humántudományi Intézet igazgatói pályázatának vonatkozásában. 

42/2018. (06.18). sz. határozat 

 

A Kari Tanács 13 egyhangú igen szavazattal elfogadja az előző szavazatszámláló bizottság 

összetételét.  

43/2018. (06.18). sz. határozat 

 

A Kari Tanács mindkét kollégát, Horvai Viktóriát és Földesi Renátát egyhangúlag, 13 igen 

szavazattal elfogadja a Gyakorlati képzési bizottság tagjának.  

45/2018. (09.12). sz. határozat 

A kari tanács egyhangúan (15) elfogadja az eredeti napirend kiegészítését:  

- a Kreditátviteli bizottságba új I. éves hallgató megszavazása és a  

- Gyakorlati képzési bizottságba új I. éves hallgató megszavazása. 

 

46/2018. (09.12). sz. határozat 

A kari tanács egyhangúan (15) elfogadja a kiegészített napirendet. 

 

47/2018. (09.12). sz. határozat 

A kari tanács egyhangúlag (15) elfogadja az értekezlet tisztségviselőit. 

 



 
48/2018. (09.12). sz. határozat 

A kari tanács 15 igen, 1 tartózkodik szavazattal javasolja a szenátus elé terjeszteni a Gyakorlati 

Képzési Bizottság tagjaként Papvári Gvendolin (I. év), Bándi Anna (II. évf) hallgatókat. 

 

49/2018. (09.12). sz. határozat 

A kari tanács 15 igen, 1 tartózkodik szavazattal javasolja a szenátus elé terjeszteni a a 

Kreditátviteli bizottság tagjaként Dr. Túri Ibolya oktatót. 

50/2018. (09.12). sz. határozat 

A kari tanács 15 egyhangú igen szavazattal elfogadja a kari tanács üléseinek ez évi időpontjait 

(szept.12., okt. 17., nov.7.,  dec.5.). 

51/2018. (10.17.) sz. határozat 

A Kari Tanács 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a nevezett tisztségviselőket. 

 

52/2018. (10.17.) sz. határozat 

A Kari Tanács 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a  szavazatszámláló bizottságba 

javasolt kollégákat. 

53/2018. (10.17.) sz. határozat 

A Kari Tanács 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a meghirdetett, eredeti napirendet. 

 

54/2018. (10.17.) sz. határozat 

A Kari Tanács 14 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással nyilvánított véleményt a Pető András 

Kar dékáni beosztás ellátására pályázóval, dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea jelenlegi mb. 

dékán asszonnyal kapcsolatban, támogatta a pályázót. 

  

55/2018. (10.17.) sz. határozat 

A Kari Tanács 14 igen szavazattal elfogadja szervezeti és működési rend szavazási formájára 

tett javaslatot, miszerint személyi kérdéseknél „támogatom” vagy „nem támogatom” opció 

lehessen. 

 

 



 
56/2018. (10.17.) sz. határozat 

A Kari Tanács 14 igen szavazattal elfogadja a kari SzMR előterjesztés szerinti módosítását. 

 

 


