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Időrendi bontás 
2016.04.12 – 2016.05.13 között 

(a teljesség igénye nélkül) 

 Záró küldöttgyűlési ülés    –  2016.05.13. 

 Dékáni Tanács ülés    –  2016.05.18. 

 Kari Tanács ülés     –  2016.05.18. 

 Küldöttgyűlési ülés    –  2016.05.19. 

 Szenátusi ülés     –  2016.05.23. 

 Választmányi ülés (határozatképtelen)  –  2016.05.25. 

 Alakuló küldöttgyűlési ülés   –  2016.05.26. 

 ELTE HÖK Küldöttgyűlés   –  2016.05.28. 

 ELTE Stratégiaalkotó műhelymunka  –  2016.05.30-31. 

 ELTE HÖK Küldöttgyűlés   –  2016.06.01. 

 ELTE HÖK Elnökségi ülés   –  2016.06.08. 

 Dékáni Tanács ülés    –  2016.06.15. 

 Kari Tanács ülés     –  2016.06.15. 

 Egyeztetés a Jogi és Beszerzési Osztállyal  –  2016.06.20. 

 Ajánlattételi konzultáció    –  2016.06.20. 

 ELTE HÖK Elnökségi ülés   –  2016.06.22. 

 Szenátusi ülés     –  2016.06.27. 

 ELTE HÖK Vezetőképző   –  2016.06.05-08. 

 Dékáni Tanács ülés    –  2016.07.13. 

 Kari Tanács ülés     –  2016.07.13. 

 Gólyalevelek borítékolása   –  2016.08.02. 

 ELTE HÖK Elnökségi ülés   –  2016.08.10. 

 TTK-BGGyK GyógyMatek GT   –  2016.08.17-18. 

 TTK Kémia GT     –  2016.08.30-31. 

 Beiratkozás     –  2016.09.01. 

 PPK GT     –  2016.09.03-04. 

 Beiratkozás     –  2016.09.05. 

 Dékáni kézfogó     –  2016.09.05. 

 Beiratkozás     –  2016.09.07. 

 ELTE HÖK Elnökségi ülés   –  2016.09.07. 

 Tanári Napok     –  2016.09.09-10. 

 Küldöttgyűlési ülés     –  2016.09.13. 



Szöveges beszámoló 

Hosszú idő telt el mióta a legutóbb a Küldöttgyűlés összeült és megalakult, nevezetesen május 26. 

óta. Ebben a ciklusban ez az első beszámolási alkalom, így elvárható lenne – különösen a már 

említett hosszabb időtartamra való tekintettel –, hogy kellően részletekbe menően ismertessem 

milyen események történtek az elmúlt időszakban a TTK Hallgatói Önkormányzatának háza táján, 

azonban előre tartok tőle, hogy szóbeli kiegészítéssel kell majd élnem. 

Kari Tanács 

2016. május 18-án ülésezett a Kari Tanács. Ennek egyik legfontosabb témája a kari költségvetés 

elfogadása volt. A kari költségvetést megelőzően az Egyetem Szenátusa már elfogadta az Egyetem 

költségvetését, ami meghatározta, hogy melyik Karra mekkora forrás jut. A Természettudományi 

Kar kényszerpályára került, ugyanis a tervezetthez képest hiány mutatkozott a biztosított források 

tekintetében. A költségvetést komoly megszorítások terhelték idén is. Ugyanezen az ülésen 

szavaztunk a Hallgatói Követelményrendszer kari különös részének módosításáról. A Kar számos 

technikai módosítás mellett a Hallgatói Önkormányzat javaslatot tett, hogy legyen 2 hétben 

maximalizálva a zárthelyi dolgozatok kijavítására szánt idő, amelyről eddig a HKR nem 

rendelkezett. 2016. június 15-i ülés jelentős része személyi kérdésekből állt. Többek között 

tárgyaltunk három dékánhelyettesi pályázatot. Horváth Erzsébet oktatási dékánhelyettesi 

megbízását 22 igen, 1 nem, 3 érvénytelen, Jánosi Imre stratégiai és gazdasági dékánhelyettesi 

megbízását 24 igen, 2 érvénytelen és végül Jordán Tibor tudomány dékánhelyettesi megbízását 18 

igen, 4 nem, 4 érvénytelen szavazattal támogatta a Kari Tanács. Rendkívüli ülésre került sor július 

13-án, ami a tavalyi összetételű Kari Tanács utolsó ülése, ugyanis tavasszal lezajlottak a választások 

az oktatók körében. Július 13-án határoztunk a kari állandó bizottságok hallgatói tagjairól is, 

azonban ezt újra meg kell majd tennünk, hiszen a Kari Tanács mandátuma megszűnt. Továbbá 

téma volt még a Doktori Szabályzat módosítása, de erről majd a szenátusi anyagok között teszek 

említést, ugyanis a Szenátus által hozott módosító javaslat következtében kellett a kari 

normaszöveget az általános rendelkezéshez igazítani. 

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 

2016. május 19-én szokatlan módon egy záró- és egy alakuló ülés között rendkívüli küldöttgyűlési 

ülést tartottunk. Ennek oka az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány jogi helyzetének tisztázása. A 

Fővárosi Törvényszék hiánypótlási felszólítást küldött a legutóbbi változásbejegyzési kérelmünk 

kapcsán. Ebben a felszólításban több kifogást is emeltek az általunk korábban benyújtott 

dokumentációval kapcsolatban. A helyzet kaotikussága abból fakadt, hogy az átvezetések majd két 



éven keresztül elmaradtak, mind a kuratórium tagjai, mind az Alapító Okirat módosításainak 

tekintetében. A változások bejegyzése mellett az Alapító Okiratot a most már mérvadó Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseihez kellett igazítani. Emellett a 2014-ben 

elveszített közhasznúsági státuszt ismét kérelmeztük a 2011. évi CLXXV. törvény alapján.  

Akik követték az ügymenetet, emlékezhetnek rá, hogy márciusban már tettünk kísérletet a létesítő 

okirat módosítására a fenti okokból. Ezen a ponton fontos megjegyezni, hogy ekkortájt voltunk 

kuratóriumi elnök híján. 2016. február 9-i küldöttgyűlési ülésre Kovács Fanni pályázatot nyújtott 

be az Alapítvány kuratórium elnöki tisztségére. Mivel az Alapszabályunk nem teszi lehetővé, hogy 

betöltött tisztségre válasszunk meg valakit, ezért felvetődött, hogy az ülés elején az akkori elnök, 

Dukán András Ferenc mondjon le, amely helyett én azzal az alternatív javaslattal éltem, hogy 

tárgyaljuk meg előbb a pályázatot és amennyiben a Küldöttgyűlés szimpátiát szavaz neki, úgy kérjük 

a lemondást. Mivel nem tudtunk konszenzusra jutni, Fanni visszalépett a jelöltségtől. A hasonló 

szituációk elkerülése végett, András bejelentette februárban lemondásának hatályát, amelyre 

március 8-i küldöttgyűlési ülésen került sor. Erre az ülésre két pályázat is érkezett, Kovács Fannitól 

és Lukács Károlytól, de végül mindketten visszaléptek, amely megüresedett kuratóriumi elnöki 

széket eredményezett. Ugyanezen a márciusi ülésen került sor a létesítő okirat módosítására, 

azonban – megítélésem szerint – a tervezet kissé kiforratlan és kidolgozatlan volt. Ebben a 

szituációban úgy döntöttem – amivel nem mindenki értett egyet –, hogy ne kockáztassuk meg, hogy 

ismét a Fővárosi Törvényszék számára elfogadhatatlan anyagot küldjünk még sokáig elhúzva azt az 

ex lex állapotot, ami uralkodott.  

Mivel számos előbb említett kritérium megkövetelte a módosítást, ezért úgy határoztunk, hogy 

egységes szerkezetben új létesítő okiratot fogadunk el, a korábbi követhetetlennek bizonyuló 

változtatásokat felülírva. Ehhez szükség volt a normaszöveg kidolgozására. A kodifikálásban 

Szenes Áron működött közre. Ez a munka – a korábban tett vállalásaimhoz képest – igencsak 

elhúzódott és május 19-én került sor végül arra az ülésre, ami rendezni volt hivatott valamennyi 

kérdést az Alapítvány körül. Béni Kornél személyében új kuratóriumi elnököt választottunk és 

elfogadtuk a szervezet új Alapító Okiratát. 

Új, fellélegzésre okot adó fejlemény az ügyben, hogy 2016. augusztus 18. keltezéssel a Fővárosi 

Törvényszék elrendelte az általunk beadott változásbejegyzési kérelemnek eleget tevő 

módosításokat a nyilvántartásban. A bíróság a 2011. évi CLXXV. törvény 32. §-ában foglaltak 

alapján közhasznú jogállást ítélt meg a Hallgatói Alapítványnak, valamint a Törvényszék 

megállapította, hogy a szóban forgó végzés jogerőre emelkedésének napjától az említett Polgári 

Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezései szerint működik tovább a szervezet.  Ezzel egy 



igencsak hosszú és összetett ’mondat’ végére kerülhetett végre pont. Köszönöm egyúttal 

mindenkinek a közreműködését és a kitartását, amit tanúsított. 

Ösztöndíjreform 

Beszámolóimban vissza-visszaköszönő szófordulat az „ösztöndíjreform”. A hallgatói juttatások 

törvényi háttere 2007-ben született meg, viszont azóta már rengeteg kisebb-nagyobb módosításon 

vagyunk túl, amely összességében inkoherens rendszert teremtett: a források és juttatások között 

nincs összhang.  A másik komoly elmaradás a finanszírozás oldaláról mutatkozik, ugyanis a legtöbb 

normatív támogatás (pl. hallgatói normatíva) 2006 óta változatlan. A HÖOK reformtörekvései 

ebből eredeztethetők és célozzák a juttatási rendszer teljesen átstrukturálását. Ennek egyik eleme 

lenne a tanulmányi ösztöndíj alapelveinek lefektetése. A HÖOK álláspontja alapján a tanulmányi 

ösztöndíjat tantárgyanként külön kell számolni. Fontos külön foglalkozni a patológiás esetekkel, 

amik a Karunkon is számos problémát jelentenek. A kis létszámú tárgyak esetére a félévek 

aggregálását javasolják, a vizsgakurzusok esetében az eredeti félév figyelembe vételét, valamint azt, 

hogy a jelesnek legyen egy minimális értéke arra az esetre tekintettel, ha egy kurzuson mindenki 

jelessel végez. Az ösztöndíjas műhelyhez hasonlóan mi is arra a következtetésre jutottunk, hogy az 

eltérő kódú, de gyakorlatilag azonos tárgyakat egységesen kell kezelni. A szociális ösztöndíj kapcsán 

felmerült a kiemelten rászorulók kategóriáinak újragondolása, valamint a bíráló felé való közvetlen 

adatszolgáltatás lehetőségét is szorgalmaznák a törvényalkotóknál. 

Stratégiaalkotás 

A tavalyi tanévben kezdetét vette egy szervezetfejlesztési folyamat az ELTE tágabb vezetői 

körében. A Kancellária részéről született a kezdeményezés, hogy az ELTE stratégiaalkotó 

műhelymunkák keretében próbáljon szervezetként stratégiai célokat kitűzni maga elé. Több ilyen 

műhelymunkára került sor, voltak külön kari stratégiaalkotó műhelyek, a köznevelési intézmények 

vezetői részére volt külön alkalom, az ELTE HÖK és most május végén az ELTE kibővített 

vezetése számára. Ennek helyszínéül Visegrád szolgált és a Hallgatói Önkormányzatot az ELTE 

HÖK Elnöksége képviselte. Hangsúlyos célként fogalmazódott meg a szolgáltatási porfólió 

szélesítése és fejlesztése, valamint a nemzetköziesítés.  

ELTE Doktori Szabályzat 

2016. június 27-én a Szenátus tárgyalta az új 2+2 éves doktori képzésre szabott Egyetemi Doktori 

Szabályzatot, amely végül elfogadásra is került. Az Egyetemi Doktori Tanács javasolta az új EDSZ 

keretein belül, hogy az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgató képzése alatt ne 



állhasson más foglalkoztatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Az ÁJK módosítási 

javaslatot nyújtott be, ugyanis álláspontjuk szerint a jogi doktori képzést nem hátráltatja az azzal 

párhuzamosan fenntartott munkaviszony, hanem ellenkezőleg, szervesen kapcsolódik hozzá. A 

Szenátus elé került egy olyan módosítási javaslat, amely úgy szólt, hogy („A” változat) 39. § „A 

magyar állami ösztöndíjas hallgató az aktív hallgatói időszakokban – a képzési terv részét képező szakmai 

gyakorlat vagy a doktori iskola, illetőleg a doktorandusz képzését folytató tanszék (intézet, kutatóhely), külön 

megállapodásban rögzített, részvételével folyó kutatási vagy egyéb szakmai együttműködésben végzett munka 

kivételével – a képzés ideje alatt nem létesíthet más foglalkoztatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyt.” Több 

felszólalást követően megfogalmazódott egy alternatív javaslat is, amely azzal a kiegészítéssel élt, 

hogy a részmunkaidős foglalkoztatás egyértelműen csak a törvényes munkaidő feléig terjedhessen 

ki („B” változat). Ezen a ponton éles vita bontakozott ki. A Doktorandusz Önkormányzat 

képviselője a vita során kifejtette: nem ért egyet az 50%-os foglalkoztatottsági korláttal, ugyanis a 

formális kötöttség önmagában nehezíti a munkavállalást és ismeretei szerint vannak olyan 

tudományterületek, amelyeken a doktori tanulmányok minőségének romlása nélkül is nyílik 

lehetőség a párhuzamos munkavállalásra. Hangsúlyozta, hogy a munkavállalás a megélhetésen túl a 

későbbi, a munkaerőpiacon történő érvényesülést, karrierépítést is elősegíti. Az korlát támogatói a 

rendkívül alacsony (20-30%-os) végzési arányt hozták fel ellenérvként, amely az új rendszerben már 

komoly visszatérítési kötelezettséget jelentene az intézmény számára. Végül 18 igen, 13 nem és 3 

tartózkodó szavazat mellett az 50%-os korláttal szereplő rendelkezés került elfogadásra. A 

beszámoló elején említett kari EDSZ módosítás a munkavállalás engedélyeztetésének rendjét 

foglalta magába.  

Zárszó 

Előrebocsátom, a beszámolómat néhány ponttal ki szeretném majd egészíteni (pl. gólyatáborok). 

Ezt amennyiben időm és energiám engedi írásban is megteszem, ellenkező esetben csak az ülésen 

szóban. 

Hoksza Zsolt 

Elnök 

ELTE TTK HÖK 

E-mail: elnok@ttkhok.elte.hu 

 


