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Sajnálatosan előre kell bocsánatom, hogy a vizsgaidőszakra való tekintettel és a folyamatban lévő ügyek miatt 

az indokoltnál sokkal tömörebbre és rövidebbre kell vennem beszámolómat, de az ülésen szóban igyekszem 

kiegészíteni majd. A másik ok, amiért kevésbé lesz részletes a beszámolóm az az, hogy a január 5-re 

összehívott küldöttgyűlési ülés valódi célja az Alapszabályunk módosításának tárgyalása, amelyre a jelenlegi 

szabályzatunk nem teremt lehetőséget anélkül, hogy ne kérné a Küldöttgyűlés a tisztségviselők rendes 

beszámolóját az Alapszabály módosításának alkalmából. 

Az elmúlt időszak Egyetemmel kapcsolatos legfontosabb eseményeinek egyike a BME GTK helyzetéhez 

kapcsolódik. Erről már hosszabban volt alkalmam beszámolni, de pár gondolat erejéig erre is kitérnék. A 

decemberi szenátusi ülés tárgyalta a fenntartó – vagyis a felsőoktatásért felelős államtitkárság – azon 

kezdeményezését, miszerint a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara kerüljön át az ELTE-hez. 

Ennek az előzménytörténete elég nagy sajtónyilvánosságot kapott. Az Egyetemen hosszabb vita zajlott a 

fenntartó kezdeményezését alapvetően támogató szenátusi előterjesztésről, amit végül 6 tartózkodás 

ellenében megszavazott a Szenátus. A döntés az államtitkárságnál van a kérdésben, azonban ennek 

meghozatala előtt Palkovics László államtitkár úr kérte mindkét intézmény szenátusának véleményét. 

Ugyanezen szenátusi ülésen volt szó az ELTE HÖK által előterjesztett HKR módosítási javaslatról is, amely 

a ISZTK keretből közéleti jogcímen kiutalható havi ösztöndíjak korlátját lett volna hivatott megemelni. 

Jelenleg a szabályzat úgy rendelkezik, hogy ezen a jogcímen egy hónapban kiutalható maximális összeg a 

hallgatói 100%-a lehet. Az eredeti előterjesztés, amit az ELTE HÖK benyújtott 200%-ra emelte volna meg 

ezt a korlátot azzal a kitétellel, hogy egy tevékenységért továbbra is csak a 100% lehessen megítélhető, 

azonban a több tevékenységből származó ösztöndíjak összeadódhassanak. Legutóbbi beszámolómban 

említettem, hogy mikor az ELTE HÖK Küldöttgyűlése tárgyalta a kérdést, akkor 16:11 arányban egy 150%-

os javaslat került elfogadásra, ami decemberben be is került a Szenátus ülésére. Az ülésen vita bontakozott 

ki a javaslatról, amely a Hallgatói Önkormányzatot is megosztotta. Az ÁJK és a TTK HÖK nem támogatta 

azt. Miután több módosító javaslat elhangzott, végül az előterjesztést a Szenátus nem szavazta meg. 

Ahogy említettem, január 5-én esedékes küldöttgyűlési ülés elsődleges apropója az Alapszabályunk 

módosítása, amelyről szintén kénytelen vagyok néhány szót ejteni. Több ízben megfogalmazódott már a 



Hallgatói Önkormányzatban a megújulási vágy, a szervezeti hiányosságok és nehézséges orvoslásának 

igénye, valamint kényszerűség is mutatkozott az Alapszabályunk újra gondolására azáltal, hogy 2017-től az 

ELTE immár egy szombathelyi telephellyel is rendelkezik, amely szombathelyi kampusz hallgatóinak szintén 

jár az érdekképviselet. Ezen motiváló tényezők hívtak életre egy szűkebb alapszabállyal foglalkozó 

munkacsoportot, ami december hónapban igen intenzív munkával kidolgozott egy tervezetet. Ez a tervezet 

több ízben hordozhat a megszokotthoz képest radikálisabb változást. Sajnálatosan a határidő szorossága 

nem tette lehetővé, hogy folyamatosan szélesedő körben vitassuk meg a konkrét javaslatokat és 

elképzeléseket, azonban bízom benne, hogy egyértelmű lesz mindenki számára, hogy az új alapszabály 

írásakor egy hatékonyan működőképes, ám kicsit sem kevésbé demokratikusan és nyíltan működő Hallgatói 

Önkormányzat víziója lebegett a szemünk előtt.  

A konkrét változások kiterjednek például a tisztségviselők megválasztásának módjára, a tisztségviselői 

pozíciók körére vagy a képviselői mandátumok elosztására a választások során, de ezek a kérdések nem 

vonatkoztathatók el az egész szabályzat egységétől, ugyanis a cél egy koherens, egymásnak ellentmondó 

rendelkezésekben igencsak hiányt szenvedő szöveg megalkotása volt. A tervezetet elküldtem a hallgatói 

ügyek rektori biztosának, Pozsár-Szentmiklósy Zoltánnak is véleményezésre. Amennyiben a Küldöttgyűlés 

elfogadja az új Alapszabályt, úgy január 6-án az EHÖK Küldöttgyűlés elé is terjesztjük, amit majd január 

16-án el is fogadhat a Szenátus. 

Gólyatáborok szervezésének elkezdése mostanra már igencsak aktuálissá vált. Februárt 15-én kell jelezni a 

Szolgáltató Központ felé, hogy pontosan milyen igényeink lépnének fel a táborokkal kapcsolatban. Így 

január közepénél nem lehet tovább húzni az erről való egyeztetések megkezdését. 

A legutóbbi beszámolómban kiemeltem ismét, hogy jelenleg folyamatban van valamennyire alapképzési 

szakon egy átfogó tantervi reform. Azt persze jelen stádiumban nehéz megítélni, hogy mennyire 

beszélhetünk reformról, de a Hallgatói Önkormányzat részéről folyamatosan artikuláljuk erre az igényünket 

és azt, hogy mennyire is elkerülhetetlennek tartjuk. Szerencsére azokon a képzéseken, ahol talán a 

legsúlyosabb hiányosságok mutatkoztak eddig az egységes hallgatói fellépésben a tantervek megreformálása 

ügyében, ott számottevő előrelépés várható. 

A beszámolóm rövidségért ismételten kérem a megértéseteket, ha valamilyen konkrét üggyel kapcsolatban 

kérdés merül fel, örömmel válaszolok. 
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