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Időrendi bontás 
  

 ELTE Szenátus     – 2016.02.08. 

 TKK Egyeztető Testületének ülése  – 2016.02.08. 

 Hallgatói Alapítvány kuratóriumi ülés  –  2016.02.09 

 TTK HÖK Küldöttgyűlés    –   2016.02.09. 

 TTK HÖK Választmány    –  2016.02.15. 

 Dékáni Tanács ülés    –  2016.02.17. 

 TTK Kari Tanács ülés    –  2016.02.17. 

 ELTE HÖK Elnökségi ülés   –  2016.02.17. 

 TTK HÖK tisztségviselői ülés   –  2016.02.22. 

 ELTE HÖK Elnökségi ülés   –  2016.02.24. 

 Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ülése   –  2016.02.25.  

 HÖOK Közgyűlés    –  2016.02.27. 

 TTK HÖK Választmány    –  2016.02.29. 

 TTK stratégiaalkotó műhelymunka  –  2016.03.01-02. 

 ELTE HÖK Elnökségi ülés    –  2016.03.02.  

 ELTE HÖK Küldöttgyűlés   –  2016.03.02. 

 Dékánjelölti bemutatkozás   –  2016.03.06. 

 ELTE Szenátus     –  2016.03.07. 

 TTK HÖK tisztségviselői ülés   –  2016.03.07. 

 TTK HÖK Küldöttgyűlés   –  2016.03.08.   

 OHÜB ülés     –   2016.03.09. 

 ELTE HÖK Elnökségi ülés   –  2016.03.09. 

 ELTE stratégiaalkotó műhelymunka  –  2016.03.10-11 

 Dékáni Tanács ülés    –  2016.03.16. 

 TTK Kari Tanács – dékánválasztó ülés  –  2016.03.16. 

 ELTE HÖK Elnökségi ülés    –  2016.03.16. 

 ELTE Szenátus     –  2016.03.21. 



 TTK HÖK Választmány    –  2016.03.21. 

 XI. Kerület ifjúsági koncepciójának bemutatása –  2016.03.30. 

 ELTE HÖK Elnökségi ülés    –  2016.03.30. 

 TTK HÖK tisztségviselői ülés   –  2016.04.04. 

 Kémiás mentorelbeszélgetés   –  2016.04.05. 

 ELTE HÖK Elnökségi ülés   –  2016.04.06. 

 Tanáris mentorelbeszélgetés   –  2016.04.07. 

 Biológus mentorelbeszélgetés   –  2016.04.08. 

 HÖOK Vezetőképző    –  2016.04.08-10 

 TTK HÖK Küldöttgyűlés    –  2016.04.12. 

 OHÜB ülés     –  2016.04.13. 

 ELTE HÖK Elnökségi ülés    –  2016.04.13. 

 ELTE EHÖK Küldöttgyűlés   –  2016.04.13. 

Az itt felsoroltakon túl természetesen volt még számtalan személyes egyeztetés. A február 25-i HJB ülésen Balogh 

Dániel helyettesített tanulmányi elfoglaltságok miatt. A március 2-án esedékes elnökségi ülésen szintén 

helyettesítettek, ugyanis a kari stratégiaalkotó műhelymunkára az EHÖK Küldöttgyűlés ülése előtti elnökségi 

ülésre nem értem vissza Budapestre. A dékánválasztó Kari Tanács ülés alatt Székely Gellért helyettesített az 

elnökségi ülésen, de a közepére odaértem. Egyéb elfoglaltság nyomán Rádl Attila tanulmányi elnökhelyettest 

kértem meg, hogy a március 21-i választmányi ülést vezesse. Március 30-án Horváth Tamás helyettesített az 

elnökségi ülésen. 



Szöveges beszámoló 

Előrebocsátom, hogy jelen beszámolóm terjedelme és részletessége koránt sem fog arányban állni 

azzal a munkával, ami az elmúlt közel két hónapot jellemzi. Általános összefoglalásul, az elmúlt 

időszakot alapvetően meghatározta a Kari SzMSz tárgyalása, az Alapszabály-módosítás 

elfogadtatása, a Kar dékánjának megválasztása, a LEN szervezési kérdéseinek tisztázása és a 

választásokra való felkészülés. Nagyjából ezen főbb pontokról fogok szót ejteni a továbbiakban. 

Kari ügyek 

Március elején a Kari Tanács napirendjére került a Természettudományi Kar új Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elfogadása. Ahogy azt a legutóbbi küldöttgyűlési üléseken már jeleztem, 

a Kari Tanács összetétele is változni fog az új szabályzat értelmében, azonban akkor még nem volt 

tiszta, hogy pontosan hogyan. A változást az tette szükségessé, hogy a közvetlen dékáni irányítás 

alatt álló szervezeti egységek képviseleti létszáma csökken az aránytalanságok elkerülése érdekében, 

azonban azzal, hogy egy oktatói mandátum megszűnik, a hallgatói és doktorandusz delegáltak 

aránya túllépte volna az egyharmadot. Ezt elkerülendő tárgyalások kezdődtek, amelynek 

eredményeképpen a korábbi 2 doktorandusz/8 hallgató helykiosztás 1 doktorandusz/8 hallgatóra 

változott. A Kari SzMSz jelentősen egyszerűsítette a Kari Tanács nem hallgatói tagjainak 

megválasztását, amelyre most tavasszal, június elejéig bezárólag kerül sor. Ugyancsak a március eleji 

ülésen, a Hallgatói Önkormányzat kezdeményezésére a Kari Tanács külön napirendi pontban 

tárgyalta a Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék sorsát. Financiális okokból a Kari 

Tanács úgy döntött, hogy a tanszéket megszüntetni, azonban a tanszék által gondozott kurzusokat 

és órákat igyekszik a lehető legnagyobb mértékben átmenteni. Ennek apropóján az áprilisi Kari 

Tanács ülésén felállításra kerül egy bizottság, amely a tudományfilozófia oktatásának kérdéseit és 

lehetőségeit fogja megvizsgálni a TTK vonatkozásában. 

Március 9-én került sor a dékánjelölt(ek) bemutatkozására, ahol is kérdéseket lehetett feltenni az 

egyetlen pályázónak, a jelenlegi dékánnak, Dr. Surján Péternek. A kérdések egyaránt érintettek a 

Kar életének valamennyi szegmensét kezdve a gazdálkodási vetületű problémákkal, egészen az 

oktatási reformintézkedésekig bezárólag. Ezt követően március 16-án zajlott a dékánválasztás. A 

Kari Tanács ülését Dr. Michaletzky György vezette és vendége volt Rektor úr és Kancellár úr is. 

Végül 19 igen, 5 nem és 2 érvénytelen szavazattal adott ismételten bizalmat a következő 3 évre a 

Kari Tanács. 

Az ELTE HÖK aktuális ügyei 

Az ELTE HÖK Elnökségének fókuszában az utóbbi időben leginkább a korábbi nevén rektori 

kulturális és sport pályázat megreformálása állt. Ezen folyamat keretében kidolgozásra került 

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán biztos úr segítségével egy pontrendszer, egy új bírálási metódus, 

valamint az új szempontokhoz illeszkedő pályázati kiírás. Szintén a hallgatói ügyek rektori 

biztosának közreműködésével folytatódott a közös gondolkodás arról, hogyan lehetne megalkotni 

egy, a Hallgatói Önkormányzat egészében érvényes, tisztségviselői definíciót. Ennek 



szükségességét jól mutatja az is, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény immár rendelkezik 

arról, hogy tisztségviselő valaki legfeljebb 4 évig lehet, azonban a jogszabály nem értelmezi, hogy 

mit jelent tisztségviselőnek lenni. Ezt a feladatot meghagyja az intézményeknek. 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is döntést hozott az ELTE HÖK Elnöksége arról, hogy az ISZTK 

kereten lévő maradványból mintegy 20 millió Ft-tal támogatja az ELTE Életvezetési 

Tanácsadójának működését. Erre a tavalyi év teremtett precedenst. Az Elnökség hosszasan 

tárgyalta azt is, hogy pontosan milyen arányban kerüljön támogatásra a szervezet a 

részönkormányzati kereteken lévő maradványokból. Az EHÖK keretéből 14 millió Ft kerül 

átcsoportosításra erre a célra, a maradék 6-ot az ÁJK, BGGyK, IK, PPK, TÓK és TTK keretéből 

különítjük el.  

Lágymányosi Eötvös Napok szervezése  

Bár meglehetősen nehézkesen indult, azonban sikerült a szervezésben részt vállaló érintettekkel 

megegyezni a Lágymányosi Eötvös Napok alapvető koncepcionális kérdéseiben. Ezt követően, az 

igényekhez igazodva, Béni Kornél, mint az Egyetem által felkért személy, elkészítette a rendezvény 

műszaki leiratát, amely alapján szolgáltatási koncessziós közbeszerzés keretében ajánlatok lettek 

bekérve az EFOTT Kft-től, a K&B Fest Kft-től, illetve az ELTE TTK Hallgatói Alapítványtól. Az 

eljárásnak született eredménye és meg is kezdődött az egyeztetés a győztes jogi személlyel. A 

konstrukció értelmében a Hallgatói Önkormányzat elsődlegesen a fellépők költségeit állnák. Ebből 

az összegből magának az ajánlattevőnek is át kell vállalni valahány százalékot az ajánlattételi felhívás 

értelmében. 

Választások 

Korábban a TTK HÖK Küldöttgyűlése elfogadott egy Alapszabály-módosítást, amelyet a TTK 

Kari Tanácsa egyhangúlag támogatott, azonban a március 2-i EHÖK Küldöttgyűlést követően 

késve került megküldésre a többi részönkormányzati módosítással együtt az Egyetem igazgatási 

vezetése részére. Miután volt olyan szenátusi tag, aki előzetesen jelezte, hogy nem támogatja, hogy 

a késve megküldött EHÖK Alapszabály-módosító csomag tárgyalásra kerüljön a március 8-i 

szenátusi ülésen. Miután Rektor úr sem támogatta, csak március 21-én kerültek a Szenátus által is 

jóváhagyásra a februárban elfogadott módosításaink. Emiatt az ELTE HÖK Alapszabálya szerint 

március első hétfőjén kiírásra került választások a korábbi rendelkezések szerint történtek. Jelenleg 

is zajlik a választás a Neptun-rendszerében, azonban a szavazási időszak kezdetével komoly 

technikai gondok adódtak. Reméljük, hogy ezek minél hamarabb elhárításra tudnak kerülni. 

Zárszó 

A most előttünk álló nagy feladat, a választások sikeres lebonyolítása. Ez tipikusan az a tevékenység, 

amelyet nem tudnak néhányan elvinni a vállukon, úgyhogy kérek mindenkit, hogy a Hallgatói 

Önkormányzat töretlen működésének érdekében segítse sikerre vinni ezt az ügyet. Köszönet illeti 



azokat, akik eddig is keményen dolgoztak ezen, illetve mindazokat, akik kivették a részüket az 

elmúlt időszak feladataiból. 

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

előzetesen és az ülésen, névvel és név nélkül egyaránt. 

 

Hoksza Zsolt 

Elnök 

ELTE TTK HÖK 

E-mail: elnok@ttkhok.elte.hu 

 


