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Szöveges beszámoló 

A vizsgaidőszak általában valamennyire hallgató számára mozgalmas, azonban az elmúlt periódus 

a Hallgatói Önkormányzat számára sem volt eseménytelen.  

Kari ügyek 

Ahogy azt többször előrevetítettem, 2016 tavaszán dékánválasztás elé néz a TTK. A dékáni 

pályázatok már be is érkeztek a Karra, illetve, kissé túlzás többes számot használni, ugyanis egyetlen 

pályázat érkezett Dr. Surján Pétertől, a jelenlegi dékántól. A most előttünk álló kommunikációs 

feladat felhívni erre a folyamatra a Kar polgárainak a figyelmét és bemutatni mind a jelöltet, mind 

az elképzeléseit. Március 9-én fognak a jelölt személyesen bemutatkozni a Kari Professzori Tanács, 

a Kari Tanács és a TTK HÖK Választmányának összevont ülésén. A neki szánt kérdéseket március 

1-ig lehet leadni a Dékáni Titkárságon, de azt kérem, hogy akiben olyan kérdés fogalmazódik meg, 

ami releváns lehet, azt február végéig nekem jutassa el, hogy együtt továbbíthassam azokat. 

Folyamatban van az Intézményfejlesztési Terv elkészítése. Ennek a munkafolyamatnak az első 

lépése egy stratégiaalkotó műhelymunka volt vidéken az Egyetem vezetőinek részvételével. Ezt a 

fajta távlati gondolkozást elősegítendő minden Kar esetén szorgalmazta a Kancellária, hogy legyen 

hasonló stratégiaalkotó műhelymunka. Erre a TTK esetén március 1-2 között kerülne sor 

Monoron, ahol a dékáni vezetés, a Kar szenátorai és az intézetek vezetése venne részt. 

Január 26-án érkezett meg a 3/2016-os kancellári utasítás a 2016-os év indításának gazdálkodási 

teendőire vonatkozó átmeneti intézkedésekről, amely visszavonásig, valószínűleg az Egyetem 

költségvetésének áprilisi elfogadásáig érvényes. Az utasítás tartalma szerint csak az 

alaptevékenységhez feltétlenül szükséges beszerzések bonyolíthatóak le. Ez alapján olyan 

beszerzéseket, amelyek nem halaszthatatlanok vagy nem szabályzati kötelezettségűek, nem fogunk 

tudni indítani.  

Február 1-jén kiküldésre kerültek az alapképzésekhez tartozó új Képzési és kimeneti követelmény 

tervezetek, amelyeket február 3. éjfélig véleményeztünk. Radikális változtatásokat nem 

tapasztaltunk. 

Az ELTE HÖK aktuális ügyei 

Január 4-én a kancellár levélben jelezte, hogy a Kollégiumi Szolgáltató Központnak új vezetője lett, 

Babos János személyében, aki Seifert Tibort váltotta ebben a tisztségben.   

A januári OHÜB tárgyalta a Kollégiumi Szolgáltató Központnak egy HKR előterjesztését, amely 

módosítaná a Kollégiumi Felvételi Bizottság összetételét. Ezt az ELTE HÖK Elnökség korábban 

tárgyalta és támogatta az előterjesztést. A létrejövő konstrukció a Kari Ösztöndíjbizottságokhoz 

hasonló feles bizottság, amelybe a KolHÖK delegál hallgatókat. 



Február 1-jén ülésezett az ELTE HÖK SZÖB, amely ülésen szó volt a lakhatási támogatás 

felosztásáról. Az eddigi gyakorlat szerinte 50-50%-ban fordult a támogatás kollégiumi fejlesztésére, 

kollégiumi hely bérlésére, illetve a szociális támogatás keretének növelésére. A KSZK azzal a 

kéréssel fordult az ELTE HÖK-höz, hogy ez a felosztás változzon 70-30%-ra az előbbi javára. Ezt 

a kérést az indokolja, hogy tervbe van véve a Nagytétényi úti Kollégium teljes felújítása, amely 

költsége milliárdos nagyságrendű lenne. Ez nagyjából 100 millió forinttal módosítaná a körülbelül 

900 milliós szociális keretet. Az ELTE HÖK SZÖB a kérést megtárgyalta és végül támogatását 

fejezte ki, majd ezt követően az ELTE HÖK Elnökségének ülésére látogatott el Babos János 

KSZK vezető, ahol szintén a HÖK támogatását kérte. Miután az ülésen részletesen beszéltünk a 

kollégiumi felújítás tervéről, illetve arról, hogy ez egy évre szóló döntés lenne, az Elnökség is 

támogatását fejezte ki, beleértve magamat is. 

Ugyanezen ülésen a HÖK Lados Tamás tudományos alelnököt delegálta a Központi Etikai 

Bizottságba, amelynek a szorgalmi időszak első hetében össze is kell ülnie, ugyanis, ahogy azt már 

talán többen hallottátok, Mezey Barna rektor úr etikai eljárást kezdeményezett G. Fodor Gábor 

ellen. 

Az ELTE HÖK Elnökségének januári napirendjén visszatérő téma volt a hallgatói szervezetek 

kérdése. Mind a rektori kulturális pályázat új koncepciójának kialakítása kapcsán, mind az ÁJK 

ösztöndíjrendszere miatt felmerült, hogy érdemes tisztázni azt a kérdést, hogy milyen szervezetek 

is tevékenykednek, működnek az ELTE falai között. Ezt két ülésein keresztül is tárgyalta az 

Elnökség. Az biztosan körvonalazódott, hogy nem cél ezen szervezetek szabályozása, mindössze a 

regisztrálása. 

A TTK HÖK-öt érintő fellebbezések  

Az elmúlt időszakban több, közvetetten vagy közvetlenül a TTK HÖK egyes testületei vagy 

tisztségviselői által, nem feltétlenül az utóbbi egy-két hónapban hozott döntés hivatalosan is 

kifogásolva lett, amelyek utóéletéről szeretnék tájékoztatni titeket. Egészen konkrétan három plusz 

egy ügyről lenne szó: három hallgatói fellebbezésről és egy Tétékás Nyúz cikk kapcsán született 

megkeresésről. 

Szerencsére az előző félév végén felállt az EHÖK-EDÖK Fellebbviteli Testület, amely 

másodfokon hivatott tárgyalni a Hallgatói Önkormányzat által hozott döntéseket. Ezen testület 

elnöke: Dr. Kovács Norbert (ÁJK Dékáni Hivatal vezetője), tagjai: Dr. Cseszregi Tamás (oktatási 

igazgató), Zaránd Péter, Csordás Péter és Horváth Balázs.  

 A hallgató egy általa májusban benyújtott KHTEÖ pályázat elbírálása kapcsán fordult 

először az Ellenőrző Bizottsághoz, azt kifogásolva, hogy a TTK HÖK Választmánya 

kihúzott egy hallgatót a beadott pályázatból azzal az indoklással, hogy az illető nem volt 

megbízva a feladatkör ellátásával. Az Ellenőrző Bizottság a Választmány döntését első 

fokon helyben hagyta. A Fellebbviteli Testület illetékesség hiányában a Hallgatói 

Jogorvoslati Bizottsághoz rendelte az ügyet, amely elsősorban ösztöndíjakkal kapcsolatos 



fellebbezéseket szokott vizsgálni. A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság február 2-án tartott 

ülésén tárgyalta az ügyet. Jelen beszámoló írásának pillanatában még nem kaptam kézhez 

határozatot ezzel kapcsolatban. 

 B hallgató a TTK HÖK egy korábbi küldöttgyűlési ülésén született visszahívási indítványok 

(Nagy Gergely rendezvényszervező biztos, illetve Vígh Bence EB tag) Ellenőrző Bizottság 

általi megsemmisítését kifogásolta, amely ügyet január 20-án tárgyalt a Fellebbviteli Testület. 

A született határozatot tartalmi elemeit ismertetném: a Fellebbviteli Testület a 

Küldöttgyűlés által hozott visszahívást eredményező határozatokat – az EB-hez hasonlóan 

– megsemmisítette. A probléma forrásául egy az Alapszabályunkban feltűnő ellentmondás 

szolgált, hiszen egyrészt egyszerű többség, másrészt kétharmados többség is elő van írva a 

visszahívás kapcsán. A Fellebbviteli Testület ezt a paradoxont a következő módon oldotta 

fel: 

„A Testület megállapítja, hogy az Alapszabály elkülöníti egymástól a visszahívásra 

vonatkozó indítványt (visszahívás kezdeményezése) és a visszahívásról szóló döntést (ami 

maga a visszahívás). Ez a kétlépcsős döntéshozatali eljárás vonatkozik mind a 

tisztségviselőkre, mind a részönkormányzat elnökére. (…) A Testület (…) arra a 

következtetésre jutott, hogy (…) a pontban leírt kétharmados többséget igénylő 

határozathozatalra a TTK HÖK Küldöttgyűlése 2015. szeptember 15-i ülésén nem került 

sor, így annak vizsgálatára, hogy a visszahívás eredményes volt-e vagy sem, nem kerülhet 

sor.” 

(Ez alapján levonható konklúzió, hogy a Fellebbviteli Testület értelmezésében a 

visszahívásról szóló szavazás nem azonos arról az indítványról szóló szavazással, amit 

visszahívási célzattal nyújt be egy képviselő.) 

 C hallgató az Ellenőrző Bizottsághoz fordult a Gólyabál szervezése során hozott egyik 

döntés kapcsán, aminek eredményeképpen másvalaki lett felkérve a TTK hallgatóit érintő 

gólyatánc betanítására. Az ügyben talán több tucat oldalnyi levelezés is született már, de 

továbbra is fenntartom azon állításaimat, hogy legitim, semmilyen szabályzatnak és 

demokratikus elvnek ellent nem mondó döntés született.  

 

„A TTK HÖK Alapszabályának 10. § (2) bekezdés ea) pontjának értelmében 

kezdeményezem ugyanis az Ellenőrző Bizottság vizsgálatát annak megállapítására, hogy a 

2014-2015. tanévben a Gólyakeringő szervezése és betanítása során felkért tánctanárként  

- milyen egyértelműen felróható (szakmai vagy emberi) hibákat vétettem,  

- milyen tételes kifogások érkeztek az elvégzett munkával kapcsolatban,  

- a felmerült és tudomásomra jutott kifogásokkal és hibákkal kapcsolatban a tőlem alvárható 

maximális gondossággal jártam-e el,  

- ha nem, milyen tételes intézkedések megtételét mulasztottam el, és  

- mindezek alapján a felmerült kifogások EGYÉRTELMŰEN indokolják-e a következő 

évi munkából való kizárást?” 



 

Ezúton is fenntartom azon állításomat, hogy a döntéshozási mechanizmus jellegéből 

fakadóan semmiféle kizárásra sor nem kerülhetett. 

 

Végezetül, ami a külső megkeresést illeti. Az egyik októberi Tétékás Nyúz számban született egy 

cikk, amely egy, a Kutatók Éjszakáján elhangzott, paleoketogén diétáról szóló előadásról számolt 

be, meglehet kissé kritikusabb hangvétellel. Ezt, az előadó sérelmezte, aki először Saáry Ákos 

főszerkesztőhöz, majd a cikk szerzőjéhez fordult. Az első velem is egyeztetett reakció igyekezett a 

félreértéseket tisztázni, amely nem bizonyult elégséges eljárásnak részünkről, hiszen az illető 

ismételten felszólított minket a cikk korrigálására és figyelmeztetett, hogy ennek elmaradása esetén 

jogi útra tereli a kérdést. Ez utóbbi levélre már, mint a Tétékás Nyúz felelős kiadója, magam 

válaszoltam, a többi érintettel és az Egyetem néhány alkalmazottjával való konzultációt követően. 

Válaszomban jeleztem, hogy nem kívánunk semmilyen korrekciót megtenni, álláspontunk szerint 

a megjelent írás belefér az egyetemes szólásszabadság védett tartalmi körébe. 

Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék sorsa 

Január 28-án kiküldésre került az új Kari Szervezeti és Működési Rendre vonatkozó előterjesztés, 

amelyet előreláthatóan a február 17-i Kari Tanács fog tárgyalni. Ennek egyik, hallgatókat érintő 

aspektusáról szeretnék egy kis tájékoztatást adni. A Tudománytörténet és Tudományfilozófia 

Tanszék, mint közvetlenül a Dékán felügyelete alá tartozó szervezeti egység a jelen formájában 

megszűnne a tervezet szerint. Erre először Ropolyi László nyugdíjas oktató hívta fel a Kari Tanács 

tagjainak figyelmét. Mikor először értesültem tőle a helyzetről, akkor azt az azonnali reakciót adtam, 

hogy bár abban a kérdésben bármikor állást tudok foglalni, hogy szükség van-e a 

természettudományoknak az önreflexiójára vagy ennek a fajta kritikai szemléletmódnak az 

erősítésére, de arra már nem, hogy mindezen célok elérése érdekében feltétlen szükség van-e egy 

külön, intézeti struktúrába be nem tagozódó tanszékre. Megkeresése után Dékán úrral egyeztettem 

erről a kérdésről, aki felvázolta az ide vezető utat, a Tanszékkel kapcsolatos problémákat és azt a 

tényt, hogy jelenleg már a Tanszéknek egyetlen alkalmazottja sincs. Már akkor is jeleztem, hogy 

mindenképpen szeretnénk, ha a Tanszék által gondozott kurzusok hallgatására a jövőben is 

lehetőség lenne. Akkor, erre vonatkozóan biztató reakciót kaptam. A legutóbbi választmányi ülésen 

Pálfy Gyula doktorandusz hallgató részvételével részletesebben tárgyaltuk a kérdést és a 

lehetőségeket. A Választmány úgy döntött, hogy kezdeményezzük, hogy a soron következő Kari 

Tanácson külön napirendi pontban beszéljünk a Tanszék, átfogóbban a tudományfilozófia kari 

helyzetéről és jövőjéről. Dékán úrnak jeleztem az erre való igényünket és el is kezdődött egy 

koncepció összeállítása, amelyet tárgyalnánk a következő Kari Tanácson. A koncepció tervezete 

azon javaslatunkat is tartalmazza, miszerint érdemes megvizsgálni egy Tudományfilozófia kurzus 

tantervbe illesztésének lehetőségét. Az üggyel kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszolok az ülésen. 

  



Tervek a választásokig 

Először belső változásokat vetíteném előre. Az elkövetkezendő időszakokban mind a 

tisztségviselői munka szervezésén, mind a Választmány munkáján változtatni szeretnék. Az 

elkövetkezendő időszakban felváltva lennének hétfőnként tisztségviselői-, illetve választmányi 

ülések. Előbbieken tárgyalnánk a TTK HÖK folyamatban lévő projektjeit és problémáit, míg 

utóbbi alkalmakkor az szükséges stratégiai döntéseket hoznánk meg. Látszik az igény arra, hogy a 

tisztségviselők szélesebb köre is összeüljön rendszeresen a Hallgatói Önkormányzat operatív 

problémáit megvitatni. Ez indokolná a kisrendezvényes pályázat újragondolását, hisz már eddig is 

látszott, hogy sokszor formalitás volt csupán a pályázatok tárgyalása. A félév első tisztségviselői 

ülésén megállapodtunk, hogy felmérést végzünk februárban, amely azt a célt szolgálnák, hogy a 

hallgatók kifejtsék, milyen fajta munkára van igény részükről, milyen problémákat látnak, min kéne 

dolgoznunk az elkövetkezendő időszakban. Szerveznénk továbbá egy tanulmányi ösztöndíjról 

szóló fórumot, ahol megvitatnánk, hogyan lehetne a tanulmányi ösztöndíj rendszerén javítani, 

milyen problémák vannak vele és ezeket hogyan tudnánk áthidalni. Télen elkezdődött egy Vitaest 

szervezése, azonban ez a folyamat a vizsgaidőszakban kicsit elhalt. A szorgalmi időszakban új 

lendületet véve, szeretném, ha ténylegesen célba érnénk ezzel.  

Zárszó 

Az elmúlt időszak számos eseménye méltatlanul nem került említésre eddig a beszámolómban. 

Kiemelném az Educatio kiállítást és a kari Nyílt Napot, ahol meglepően nagy érdeklődés volt 

tapasztalható. Ezúton szeretném a Kar nevében kifejezni minden részt vevő hallgatónak a 

segítségét és a munkáját. 

Természetesen, ahogy mindig, úgy most is örömmel veszek bármilyen észrevételt szóban, írásban, 

előzetesen és az ülésen, névvel és név nélkül egyaránt. 
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