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SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 

EHÖK elnökségi ülések 

Január 6. (1. Elnöki beszámoló, 2. ELTE HÖK küldöttgyűlés anyagai, 3. ELTE Filmnap – 

névhasználati kérelem, 4. HKR általános rész módosítás (ELTE-SEK) véleményezése, 5. Egyebek).  

Ezen elnökségi ülésre az EHÖK Küldöttgyűlés ülése előtt került sor, ahol elsődlegesen a 

küldöttgyűlési anyagokat, illetve a Szenátus napirendjére is kerülő HKR módosítást véleményeztük. 

Emellett érkezett egy ELTE névhasználati kérelem, amihez elvi támogatásunkat adtuk, azonban 

hatáskör hiányában döntést nem hoztunk erről. A HKR előterjesztéssel kapcsolatban az érintett 

kari részönkormányzatok elnökeinek egyértelmű álláspontja volt, hogy az előterjesztés részeiben 

több helyen is súlyosan sérül az az elv, ami egyenlőséget biztosít az ugyanazon a szakon tanuló 

hallgatók számára. Kifejtettük, hogy megértve azt, hogy az adminisztrációt nem könnyíti, de 

egyértelműen nem támogatható részünkről az elképzelés, miszerint az elvben és gyakorlatban 

ugyanazon a képzésen részt vevő hallgatók különböző elbírálás alá essenek a beadott kérelmeik 

lehetséges elbírálási módja és határideje, tanulmányi ügyintézésük valamint fizetendő költségeik 

szempontjából. Ahogyan érvényesíthető az ösztöndíjak esetében az az elv, hogy ne szenvedjenek 

jogsérelmeket a hallgatók, szükségesnek érezzük ezt figyelembe venni a tanulmányi ügyeiket illetően 

is. Hiszen ahogyan nem érhet jogsérelem egy szombathelyi hallgatót az integráció miatt, úgy nem 

érhet jogsérelem egy budapesti hallgatót sem ugyanezen okból kifolyólag. Azért is fontos ezt 

figyelembe venni, mert a jelenlegi budapesti hallgatók visszajelzése alapján tartanak attól, hogy 

diplomájuk értéke csökken. 

Január 13. (1. Elnöki beszámoló, 2. Hallgatói kulturális és szakmai pályázat – bírálók megválasztása, 

kiírás tartalmi elemeinek egyeztetése, 3. Szenátusi anyagok tárgyalása, 4. Bejelentések, egyebek).  

Ezen a szenátusi ülésen Lukács Márton gazdasági elnökhelyettes helyettesített, a január 16-án 

tárgyalt szenátusi anyagok kerültek előzetesen egyeztetésre. Ez főleg SzMSz módosításokat foglalt 

magában. Ezekről részletesebben a megfelelő szenátusi üléshez kapcsolódó résznél ejtek szót. 

Január 18. (1. Hallgatói rendezvények szabályozása – vendégünk dr. Rikker Emlíia, 2. Hallgatói 

kulturális és szakmai pályázat, 3. Elnöki beszámoló, 4. Személyi kérdések – HÖOK választmányi 

tag és póttag választása, 5. Gólyatáborok 2017, 6. Integrációs ügyek, 7. Bejelentések, egyebek) 

A 2015. évi CXXXI. törvény módosította a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényt betoldva egy 

olyan rendelkezést, ami deklarálja, hogy a hallgatói rendezvények szervezésének rendjéről az 



egyetem szervezeti és működési szabályzata kell, hogy rendelkezzen. A január 16-i szenátusi ülésre 

elkészült egy előterjesztés a Kancellária közreműködésével, amely ezt a kérdéskört volt hivatott 

rendezni, azonban, mivel az nem lett előzetesen leegyeztetve a Hallgatói Önkormányzattal, ezért 

lekerült a Szenátus napirendjéről. Rikker Emília igazgatási vezető asszony ezt átbeszélendő vett 

részt az ülés elején. Körvonalazódott, hogy mely rendezvényeket szeretnénk a szabályzat hatálya 

alá tenni, ezek legfőképpen az ELTE nevét vagy az Egyetem költségvetési forrásait használó, HÖK 

által kezdeményezett rendezvények halmaza lenne. Az anyag azóta nem került ismét napirendre. 

A HÖOK Választmányába az ELTE egy rendes- és egy póttagot jelölt, ezek változatlanul Murai 

László (BTK HÖK elnök), illetve Baranyai Melinda (PPK HÖK elnök). A gólyatáborok kapcsán, 

pedig az ütemtervről egyeztettünk. 

Január 23. (1. Lakhatási támogatás, 2. Egyebek) 

Ezen a rendkívüli ülésen Kovács Fanni kommunikációs elnökhelyettes volt jelen, ugyanis nekem 

tanulmányi elfoglaltságaim származtak a vizsgaidőszak párhuzamos fennállásából adódóan.  

A lakhatási támogatás a felsőoktatási intézményeknek szánt egyik normatív támogatási forma. Ez 

a támogatás két dologra fordítható, szociális támogatásokra és kollégium bérlésére, kollégium 

fejlesztésére. 2016 előtt a bevett gyakorlat a normatíva 50-50%-os felosztása e két célra elkülönített 

keret között. 2016-ban a Nagytétényi Úti Kollégium felújítása miatt a Kollégiumi Szolgáltató 

Központnak a kollégiumi férőhelyek megtartásának érdekében szüksége volt a felújítás alatt 

kollégium bérlésére, mely többletköltséget jelentett, így 2016-ban a normatíva felosztása 70-30% 

lett a kollégiumi szolgáltatások javára. A 2016-os év folyamán viszont több olyan változás is történt, 

mely lassította a Nagytétényi Úti Kollégium felújítását, illetve a Márton Áron Szakkollégium ELTE-

hez csatolása és az ELTE Savaria Egyetemi Központ kollégiumainak integrálása is újabb 

költségeket jelenthet a Kollégiumi Szolgáltató Központ számára.  

A fenti indokokra való tekintettel Babos János, a Kollégiumi Szolgáltató Központ vezetője kérte 

az elnökségi ülésen a 70-30%-os felosztás megőrzését a 2017-es évre is. A lakhatási támogatás 50 

és 70%-os része közötti különbség kb. 112 millió forintot jelent, mely összeg a Kollégiumi 

Szolgáltató Központ 2017-es költségvetésének hiányát nagy mértékben csökkenti. A Nagytétényi 

Úti Kollégium felújítása várhatóan 2017 végén megtörténik, mely hosszabb távon nemcsak egy 

élhetőbb kollégiumi környezetet, de olcsóbb fenntartást is jelent. A 2016-oshoz hasonló lakhatási 

normatíva-felosztás a tavalyihoz hasonló mértékű szociális ösztöndíjakat eredményezhet. A 

szociális ösztöndíjak (rendszeres szociális támogatás, rendkívüli szociális támogatás, alaptámogatás) 



a hallgatói normatíva lakhatási támogatás részén kívül az államilag támogatott hallgatók után kapott 

hallgatói normatívából áll össze.  

A Kollégiumi Szolgáltató Központ vezetője, Babos János az ELTE HÖK elnökségének 

kézzelfogható változásokról is beszélt a 2017-es tanévben, melyet a kollégiumok lakói – a felújítások 

mellett – érezni fognak, ilyenek a bútorcsere az ADK-ban és a VUK-ban, sportberuházások 

(edzések és sportfejlesztések) több kollégiumban, mosási lehetőségek javítása, kültéri közösségi 

terek kialakítása több kollégiumban, Kollégiumi Ügyintéző rendszer létrehozása. Ezek a felújítások 

nem a lakhatási normatívából történnek meg, a keret ezekre nem fordítható. 

Hosszas vita után az ELTE HÖK elnöksége végül támogatta a Kollégiumi Szolgáltató Központ 

javaslatát abban is bízva, hogy a jövőben a források növekedése lehetővé teszi a kollégiumi 

szolgáltatások javulását és a szociális ösztöndíjak növekedését 

Január 26. (1. Iskolaszövetkezeti ügyek, 2. Elnöki beszámoló, 3. Integrációs ügyek – pályázati 

kiírás, beszámoló a fórumról és a nyílt napról, 4. Az ELTE HÖK küldöttgyűlésének anyagai, 5. 

Projektek előrehaladása – OHV, utánpótlásképzés és tudástranszfer, 6. Bejelentések, egyebek) 

Az elnökségi ülésen vendégül láttuk az ELTE Iskolaszövetkezetének vezetőit, akikkel az 

Iskolaszövetkezet működéséről és a jövőbeli változásokról esett szó. A szombathelyi integráció 

kapcsán ismét átbeszéltük a szombathelyi érdekképviselet struktúráját és a leendő pályázati 

kiírásokról is beszéltünk. Az OHV kapcsán átbeszéltük a kérdőívvel kapcsolatos aggályainkat.  

Február 3. (1. Elnöki beszámoló, 2. Szombathelyi ügyek – SEK TB, egyebek, 3. Szenátusi anyagok 

tárgyalása, 4. Iskolaszövetkezeti közösségi alap felhasználása, 5. Beszámoló a HÖOK választmányi 

üléséről, 6. Bejelentések) 

Az ELTE Iskolaszövetkezet az éves nyereségének valamekkora hányadát valamilyen ELTE-hez 

kapcsolódó közösségi célra kívánja felajánlani. Ennek pontos mikéntjéről ötleteltünk az ülésen, 

valamint átbeszéltük a Szenátus napirendjén lévő aktuális anyagokat, többek között az ELTE 

Minőségfejlesztési Jelentését. Ennek kapcsán módosítási javaslatot fogalmaztunk meg, amely az 

OHV-ra vonatkozott. A HÖOK úgy határozott, hogy a közéleti ösztöndíjakkal kapcsolatban tesz 

egy elvi állásfoglalást. Ezen szándékát először egy választmányi, majd egy közgyűlési határozat is 

megerősítette. A SEK Tanulmányi Bizottságba való delegálást az EHÖK Küldöttgyűlés az 

Elnökség hatáskörébe utalta, így ezt a kérdést is napirendre vettük. A TTK nem javasolt ekkor még 

senkit, ugyanis nem volt megválasztott szombathelyi tisztségviselőnk. 



 

Február 10. (1. Elnöki beszámoló, 2. Integrációs ügyek – delegálás a SEK Tanulmányi Bizottságba, 

egyebek, 3. HKR módosító előterjesztés (Bibó István Szakkollégium), 4. Iskolaszövetkezeti 

közösségi alap 5. Pénzügyeink, 6. Bejelentések, egyebek) 

Az ülésen átbeszéltük az aktuális integrációval kapcsolatos ügyeket, valamint egy HKR módosítást 

is tárgyaltunk, amelyre a Bibó István Szakkollégium felújítása miatt volt szükség. A módosítási 

javaslat arról szólt, hogy magasabb kollégiumi díjat fizessenek a Bibó Szakkollégium tagjai annak 

okán, hogy a felújítás idejére egy jóval komfortosabb szállást biztosít számukra az Egyetem. Az 

előterjesztést a Bibó István Szakkollégium igazgatója is támogatta. A Pénzügyeink napirendi pont 

az ÁJK HÖK kérésére került felvételre, aminek keretében a maradványaink helyzetét tárgyaltuk. 

Február 22. (1. Gólyatáborok 2017 – vendégünk Geréb Tünde (ESZK), 2. Elnöki beszámoló, 3. 

Projektek előrehaladása, 4. Határozathozatal az iskolaszövetkezeti közösségi alap felhasználásáról 

és a lakhatási támogatásról szóló nyilatkozat elfogadásáról, 5. ELTE HÖK Küldöttgyűlés anyagai, 

6. HÖOK Közgyűlés, 7. Egyebek) 

A gólyatáborok ütemezéséről volt szó az ülés első felében Geréb Tünde ESZK osztályvezető 

közreműködésével. Itt jeleztük, hogy mivel nálunk egy új tábor koncepcióját kell megalkotni, ezért 

szűkösnek találjuk a rendelkezésünkre álló határidőt. A már említett iskolaszövetkezeti közösségi 

alap céljára egy közösségi főzés koncepciója körvonalazódott kompromisszumos megoldásként. 

Március 1. (1. Hallgatói rendezvények – vendégünk: dr. Nánay János, kabinetvezető, Kancellária, 

2. Elnöki beszámoló, 3. Projektek előrehaladása – OHV, UPK, 4. Közéleti ösztöndíjak, 5. Egyebek) 

Mivel Nánay János kabinetvezető úr késett, ezért a többi napirendi pont tárgyalásával kezdtük az 

ülést. A HÖOK Közgyűlés úgy határozott, hogy a közéleti ösztöndíjakról egy deklarációt szeretne 

tenni a szervezet, aminek az előkészítésére egy munkabizottság jött létre, melynek az ELTE részéről 

Sujtó Attila a tagja. Elkezdtük átbeszélni az ELTE HÖK álláspontját a különböző vizsgálati 

szempontok szerint, milyen időszakra kapjanak a tisztségviselők ösztöndíjat, kikre vonatkozzon az 

állásfoglalás, stb. Kabinetvezető úr érkezése után a hallgatói rendezvények kérdéskörére tértünk rá 

és arra, hogyan kerüljenek megrendezésre a jövőben. Elsősorban egy egyetemi gazdasági társaság 

megalapítására fókuszált a beszélgetés, illetve a gólyatáborok gazdasági vonzatainak átbeszélésére. 

A Kancellária ismét felvetette a gólyatáborok összevonásának lehetőségét a költséghatékonyság 

jegyében, ami igencsak erőteljes elleállásba ütközött.  



EHÖK küldöttgyűlési ülések 

Január 6. (1. ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója, 2. Ellenőrző Bizottság tájékoztatója, 3. 

Személyi kérdések, 4. ELTE HÖK Alapszabály módosítás 5. Egyebek). 

Ahogy jeleztem az előző küldöttgyűlési ülés alkalmával, többek között a TTK HÖK 

Alapszabályának módosítása is ennek az ülésnek a napirendjére került, több más részönkormányzat 

alapszabályához hasonlóan. Az új szabályzat egyhangúlag került elfogadásra. 

Január 26. (1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója, 2. Ellenőrző Bizottság tájékoztatója, 

3. ELTE HÖK Alapszabály módosítása, 4. Egyebek) 

Ezen az EHÖK küldöttgyűlési ülésen nem történt sok érdemi dolog. 

Február 23. (1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója, 2. Ellenőrző Bizottság 

tájékoztatója, 3. Személyi kérdések, 4. ELTE HÖK Alapszabály módosítás, 5. Kollégiumi Hallgatói 

Önkormányzat közéleti ösztöndíjainak módosítása, 6. Egyebek) 

Ezen az ülésen nem tudtam részt venni szakkollégiumi elfoglaltság okán. 

 Kari Tanács ülések 

Január 11. (1. Személyi kérdések, 2. Szenátusi előterjesztés véleményezése (szombathelyi SzMSz 

módosítás), 3. TTK HÖK Alapszabály tervezetének véleményezése, 4. Egyetemi tanári pályázatok 

véleményezése, 5. Javaslat címzetes egyetemi docensi cím adományozására, 6. A Kari Tanács 

2016/2017. tanév II. félévi ülésterve, 7. Bejelentések)  

A szenátusi előterjesztések véleményezése volt az ülés fókuszában. A szombathelyi integráció 

kapcsán létrejövő új szervezeti egységek sorsa köré csoportosultak a módosítási javaslatai a Karnak. 

A TTK HÖK Alapszabályt is véleményezte a Kari Tanács, ahogy azt már több ízben jeleztem. 

Horváth Erzsébet dékánhelyettes asszony tett egy javaslatot a Dékáni Tanács ülésén a szakterületi 

besorolás tudománykommunikáció mesterszakos hallgatókra vonatkozó részére. Dékán úr kérte a 

javaslatok befogadását. Márialigeti professzor úr, pedig több észrevételt tett, köztük a szakterületi 

besorolásban szereplő szakirányú továbbképzések megnevezéséhez. Mivel ezek technikai jellegű 

kérdések, így azt a választ tudtam számukra adni, hogy a tárgyaló szenátusi ülésen élünk majd 

módosítási javaslattal.  



Január 25. (1. Javaslat egyetemi tanári kinevezésekre, 2. Javaslat tiszteletbeli doktori, professzori 

cím adományozására) 

A Kari Tanácsnak ez az ülése csak személyi kérdéseket tárgyalt. 

Február 22. ( 1. Személyi kérdések, 2. Javaslat docensi pályázat kiírására, 3. Javaslat a Kari Tanács 

új állandó meghívottjaira, 4. Javaslat az ELTE TTK SzMSz módosítására, 5. Javaslat 

rektorközvetlen műszerközpont létrehozására Szombathelyen, 6. Javaslat Eötvös Konferenciára)  

Az ülésen jelen voltak a szombathelyi TTK-hoz köthető egységek képviselői. Az ELTE SzMSz 

TTK-ra vonatkozó részét tárgyaltuk, amelyekre az új egységek létrehozása végett volt szükség. 

Szenátusi ülések 

Január 16. (1. Javaslat a Szenátus 2016/2017-es tanév II. félévi ülés- és munkatervére, 2. Személyi 

ügyek, 3. SzMSz módosítása (SzMSz – szombathelyi integráció, SzMSz szervezeti átalakítások, 

HKR általános részének módosítása a szombathelyi integrációval összefüggésben, FKR 

módosítása), 4. Szenátus új ügyrendjének elfogadása, 5. Szaklétesítés, szakindítás, 6. EHÖK 

Alapszabályának módosítása, 7. Egyebek)  

Az ülésen a szombathelyi integrációval kapcsolatos módosításokat tárgyaltuk. Köztük az SzMSz, 

valamint az EHÖK Alapszabályának módosítását. 

Február 6. (1. Személyi ügyek, 2. Minőségfejlesztési Jelentés a 2016. évről, 3. EHÖK Alapszabály 

módosítása, 4. Egyebek) 

A Minőségfejlesztési Jelentésnél az EHÖK élt egy észrevétellel, ami az OHV-ra vonatkozott. A 

Minőségügyfejlesztési Jelentés amellett, hogy a tavalyi évre kitűzött minőségcélok megvalósulását 

vagy meg nem valósulását firtatta, egyúttal javaslatot is fogalmazott meg az idei évre vonatkoztatva. 

Itt éltünk azzal az észrevétellel, hogy az OHV problémáinak feltárására célszerű határidőket 

megjelölni. Az egyik TTK-s szenátor felszólalásában azt jelezte, hogy az OHV riportok 

nyilvánossága felé is szükséges lenne egyértelmű lépéseket tenni. A többi felszólaló részéről is főleg 

támogató megnyilvánulások születtek. Az ÁJK oktatói képviselőinek egyike azt is megjegyezte, 

hogy véleménye szerint a szöveges értékeléseknek is nyilvánosnak kellene lennie, hiszen az 

tartalmazza talán a leghasznosabb információkat. Mivel a Minőségfejlesztési Jelentésnek nem célja 

ezt a kérdést rendezni, így majd egy következő szenátusi ülésen visszatérünk a témára. Mindenesetre 

ezen az ELTE HÖK felbuzdulva nagy erőkkel igyekszik kompromisszumos javaslatot tenni az 

nyilvánosság felé való előrelépés érdekében. 



Egyéb ülések, egyeztetések, események 

LEN. Az előző küldöttgyűlési ülés bejelentések napirendi pontjában ismertettem a LEN-nel 

kapcsolatos helyzetet, de írásban is igyekszem ezt összefoglalni. Január 12-én kaptunk kézhez egy 

levelet, amit a XI. kerület jegyzője küldött az Egyetem számára összefoglalva számos lakossági 

panasz mibenlétét és rámutatva arra, hogy súlyos szabálytalanságok történtek a tavalyi szervezés 

során (kiürítés, a rendezvénysátrakban nem ellenőrizték a létszámot, stb.). Ennek nyomán az 

Egyetem vezetése arra a következtetésre jutott, hogy csak akkor támogatják a Lágymányosi Eötvös 

Napok megszervezését, ha a rendezvény területe körbe lesz kordonozva, illetve belépődíjas lesz a 

nem ELTE hallgatók számára. Az előző ülésen a TTK HÖK Küldöttgyűlése elfogadott egy 

határozati javaslatot, amely szerint a TTK HÖK nem túl elegáns módon elhatárolódik a 

rendezvényről. Az álláspontom akkor is kifejtettem, ez a többi részönkormányzattal való viszony 

szempontjából messzemenőkig káros, ráadásul a rendezvény igen nagy haszonélvezői a TTK 

hallgatói. A LEN-nel kapcsolatos problémák kezelése valóban felháborító, ezekre rá is kívántunk 

mutatni egy EHÖK küldöttgyűlési ülésen kérdéseket intézve az EHÖK rendezvényekért felelős 

referenséhez, azonban távollétében erre nem tudott sor kerülni. Időközben a LEN közbeszerzési 

kiírása elkészült, az ajánlatok beérkeztek és jelenleg a bírálás zajlik. Nagy valószínűséggel a 

rendezvény mégsem a BME területén, hanem a szokásos helyszíneken fog megvalósulni a B épület 

körbekerítésével, de erről még biztos lesznek egyeztetések. 

Gólyatáborok. A gólyatábori szervezés első szakaszánál tartunk, a koncepcióalkotásnál. Mind az 

EHÖK, mind a Szolgáltató Központ felé jeleztem, hogy a Geo-Bio Gólyatábort a TTK HÖK 

Küldöttgyűlése nem kívánja a központi eljárás keretében megszerveztetni, így arra alternatívát kell 

találni, amennyiben az érintettek szeretnék, hogy a TTK HÖK hivatalosan a szervezője legyen egy 

ilyen rendezvénynek. A Tanári Napok van most talán a legegyszerűbb helyzetben, hiszen ott nem 

történt koncepcionális változás, a tavalyi tábor struktúráját reméljük idén is megvalósítani. Egyedül 

a helyszín volt kérdéses, de úgy fest, sikerült találni alkalmas táborhelyet. Az Bárczi-matek-fizika-

kémia tábor helyzete kétségkívül egyedi, hiszen itt egy új tábor felépítéséről van szó, kezdve a 

legbanálisabbnak tűnő kérdések megtárgyalásával. Itt a BGGyK HÖK Küldöttgyűlésének 

határozata után tudott a munka elkezdődni, amelynek koordinálására én Béni Kornélt kértem meg. 

Itt jelenleg úgy állunk, hogy a főbb kérdésekben sikerült dűlőre jutni, de a rendezvény helyszínénél 

még mindig vannak kérdőjelek, ami eltűntetése nélkül nem tudunk továbblépni a következő fázisba. 

Kérdés esetén szívesen részletezem, hogy mire jutott a főbb kérdésekben a szakterületi 

képviselőkből álló koncepcióalkotó bizottság. 

OHV. Ahogy jeleztem, a legutóbbi szenátusi ülésen beindult az diskurzus az OHV 

megreformálásáról ide értve a nyilvánosság kérdését is. Ez hosszú idő óta a Hallgatói 



Önkormányzat fókuszában lévő már-már gumicsont, azonban több Kar is kifejezte támogató 

hozzáállását a nyilvánosság kapcsán. Az EHÖK Elnöksége az őszi félév folyamán és jelenleg is 

tárgyalja, hogy milyen kompromisszumok árán lehetne ezen a ponton előre lépni. A legfőbb kifogás 

az OHV mostani formája ellen talán az, hogy a vizsgaidőszak végén, a vizsgajegy megszerzését 

követően is ki lehet tölteni így kitéve a hallgatókat és oktatókat annak a jelenségnek, hogy az 

értékelőt tudatalatt befolyásolja a kapott érdemjegy. A Minőségügyi Irodával folyamatos a 

konzultáció az ügyben és úgy néz ki, hogy a márciusi vagy áprilisi Kari Tanácsok elé kerülhet az 

OHV sorsa, amiről aztán a Szenátus is döntést hozhat áprilisban. 

Tantervek. Ahogy több fórumon jeleztem a tantervek átalakítása folyamatban van, ezek többségét 

az Intézeti Tanácsok már tárgyalták. Személy szerint a biológia képzésre és a matematika képzésre 

fókuszáltam, de természetesen figyelemmel kísértem a többi BSc szak tantervének átalakítását is. 

Szerencsére a legfőbb kérdésekben itt egyetértés uralkodik a kari vezetéssel. A biológia BSc radikális 

átalakítása megtörtént, amihez nagy reményeket fűzünk. Egyetlen fenntartásunkat is közöltük az 

intézettel, amire az intézeti tanács delegáltak véleménye szerint megnyugtató válaszokat kaptunk. 

A matematika képzés területén is szükségesnek látszik egy radikálisabb változtatás, amely sajnos 

csak az utóbbi hetekben jutott el a felismerés fázisáig, legalábbis a Matematika Intézet részéről, így 

ott nem maradt idő a részletek kidolgozására. Figyelembe véve azonban, hogy a mostani 

módosítások nem hoznak érdemi változásokat, így a kérdés napirenden maradhat és egy hosszabb 

folyamat során ott is hasonló munka képzelhető el, mint a biológusok esetén. A HÖK feladata itt, 

hogy ez meg is valósuljon. 

Nulladik évfolyam. A lemorzsolódás csökkentése érdekében a természettudományi karok 

Oktatásért Felelős Államtitkársággal folytatott egyeztetések során felmerült egy nulladik évfolyam 

bevezetésének ötlete, amely azt a célt szolgálná, hogy a hiányos középiskola ismeretek pótolva 

legyenek egy első éves felzárkóztató képzés keretében azoknál a hallgatóknál, akiknél a bemenet 

után egy erre kidolgozott mérés ezt szükségessé teszi. Az ötlet azon a hipotézisen alapszik, hogy a 

lemorzsolódás fő forrása a középiskolai felkészítés hiánya. Az biztos, hogy ez egy összetevő, 

azonban korántsem láttuk bizonyítottnak azt, hogy valóban erre lehetne visszavezetni a problémát. 

Annak érdekében, hogy megállapítsuk mi okozza a magas lemorzsolódást a természettudományi 

területen átfogóbb kutatást lenne érdemes végezni, amiről konzultáltam a HÖOK kutatási 

vezetőjével a héten. Több ötletet is megosztott, hogy milyen méréseket kellene végezni. 

Visszatérve, ami a konkrét nulladik évfolyamos intézkedést illeti, mikor felmerült ennek a 

lehetősége először, akkor a Tanulmányi Csoporttal tárgyaltuk a kérdést, ahova minden szakterület 

kértem, hogy delegáljon legalább egy főt. Több fontos elvi és gyakorlati aggályunkat fogalmaztuk 

meg a nulladik évfolyammal kapcsolatban, ide sorolva az államilag támogatott félévek 

felhasználását, az egy év tartalommal való megtöltését, a demotiváló hatást, a növekvő forrásigényt, 



a kétes eredményt, stb. és nem utolsó sorban azt az elvi problémát, hogy ezáltal implicite a 

hallgatókkal fizetteti meg az állam nem csak a felsőoktatásban végzett tanulmányokat, de a 

közoktatásban felgyűlt hiányosságok pótlását is, aminek elkerülése nyilvánvalóan a közoktatás 

feladata lenne. A HÖOK elnökével és elnökhelyettesével az ügyben arra jutottunk, hogy 

információkat szerzünk be a természettudományos képzések válságának minden vonatkozásában. 

Ennek valószínűleg része lesz egy egyeztető fórum létre hívása, amelynek tagja lenne minden 

érintett természettudományos hallgatói önkormányzat. 

Demonstrátori program. A tantervekkel kapcsolatos változások egyik lényeges pontja az oktatói 

terhelés csökkentése, ennek kapcsán éltem egy javaslattal az Intézetek számára a Kémia Intézet 

példáját alapul véve egy demonstrátori program bevezetésére. 

A demonstrátori program lényege a hallgatók becsatlakozása lenne a tanszékek oktatási 

tevékenységébe, ezáltal létrehozva a hallgatói kiválóság gondozásának egy új formáját és flexibilisen 

könnyítve az oktatói túlterheltséget. Egy ilyen számos előnnyel jár az érintettek felé. Az intézmény 

oldaláról csökkenő óraterhelés realizálódhat, a demonstrátorok oktatási gyakorlatot és szakmai 

tapasztalatot szerezhetnek, amellett, hogy egy komoly presztízst jelenthet ez a cím, míg a hallgatók 

számára kedvezőleg hathat a közvetlenebb kapcsolat, bátrabban fedhetik fel esetleges 

hiányosságaikat, kérdezhetnek, valamint a demonstrátor magyarázatai közelebb állhatnak az ő 

gondolkodásmódjukhoz, hiszen a demonstrátor még könnyebben emlékezhet a fogalmak 

elsajátítása során fellépő nehézségekre. 

A koncepció az lenne, hogy a tanszékek – amennyiben élni kívánnak ezzel a lehetőséggel – 

összeállíthatnák, hogy pontosan milyen oktatási feladat ellátását szeretnék demonstrátorokra bízni 

(pl. házi feladatok javítása, ZH javítás, gyakorlatvezetés, semmi, stb.). Ezt követően az Intézet vagy 

a Kar demonstrátori pályázatokat hirdetne meg, amelyekre bizonyos szakmai követelményeknek 

eleget tevő hallgatók pályázhatnának. Ehhez szükséges lenne egy kellően árnyalt kiválasztási 

rendszer kidolgozása, amely lehetőséget képes biztosítani az ambiciózus tehetséges hallgatóknak, 

amellett, hogy figyelembe veszi az ellátandó feladathoz rendelt preferenciákat. 

Természetesen a hallgatók oktatásba való bevonása kockázatot is rejthet magában, amit az oktatott 

hallgatók visszajelzéseinek figyelembe vételével és a demonstrátorok munkájának felügyeletével 

minimalizálni lehet. A rendszer működőképességének feltétele a kellő fokú vonzerő. Ez származhat 

magából a feladattal járó presztízsből, de társulhatnak e mellé egyéb motiváló tényezők. Az 

51/2007-es Korm. rendelet alapján, ha ez tantervi követelményeken túlmutató tevékenységnek 

számít, úgy rendszeres szakmai ösztöndíjban részesülhetnek az érintett hallgatók. Ezzel szemben 

egy másik opció egy "demonstrátori gyakorlat" típusú tárgy létrehozása, amely kreditekként tudná 



beszámítani az elvégzett tevékenységet. Magam részéről ez utóbbit támogatom, ezért is jeleztem a 

tanterves egyeztetéseken ezt a lehetőséget. 

Tudomásom van róla, hogy számos intézetben már eddig is voltak ilyesmire példák, azonban egy 

intézményesített háttérrel, jól kidolgozott minőségbiztosítási és jutalmazási rendszerrel álláspontom 

szerint hatékonyabb része tudna ez lenni a Kar oktatási tevékenységének. A Kémia Intézet saját 

hatáskörében már tárgyalta egy demonstrátori program elindítását, amiben nagy szerepe volt az 

Intézeti Tanács hallgatói delegáltjainak. 

A Matematika Intézet vezetőjével a közeljövőben fogok erről a programról egyeztetni, akárcsak 

Márialigeti Károly professzor úrral, bár a Biológia Intézet állítólag már foglalkozik a kérdéssel. 

Dékán úr is támogatását fejezte ki. 

Biológia Intézet ügyrendje. Néhány hónapja megkeresett a Doktorandusz Önkormányzat 

elnöke, hogy szeretnének doktorandusz képviselőt a biológiai Intézeti Tanácsba. Akkor neki 

lényegében azt válaszoltam, hogy a Biológia Intézeti Tanács összetételét dékáni utasítás 

szabályozza, amely úgy fogalmaz, hogy az IT tagja két, a HÖK által delegált hallgató. Az 

Alapszabályunk 36. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az általunk az egyetemi testületekbe 

delegált személyeknek a Hallgatói Önkormányzat tagjainak kell lennie, amelybe a nemzeti 

felsőoktatásról szóló törvény - emlékeim szerint -  60. §  szerint nem tartoznak bele a 

doktoranduszok, így szabályoknak megfelelően nekünk nincs lehetőségünk doktorandusz hallgatót 

delegálni. Javasoltam, hogy a problémát jelezzék az Intézet igazgatója felé, ugyanis neki van 

lehetősége bárkit meghívni az ülésre tanácskozási joggal, aminek már lehet jelentősége. 

Időközben a szombathelyi integráció kapcsán a biológia Intézet Tanácsának napirendjére került az 

Intézet ügyrendjének módosítása, amiben a 2 fő hallgatói képviselő helyett 2 főt delegált volna a 

HÖK és a DÖK együttesen. Nagy Anikóval egyeztetve javaslattal éltem az ügyrend ezen 

tervezetének módosítására, aminek lényege az volt, hogy maradjon a 2 fő hallgatói tag és a 

doktoranduszok is kapjanak helyet a Tanácsban. Indoklás a következő volt: az nftv. értelmében az 

immár egymástól független egységek közös delegálása álláspontunk szerint nehezen élhető 

jogintézmény. Emellett, ha az nftv. 63. § (1) bekezdése szerint értelmezhető választásokon való 

részvételi arány nem éri el a törvényben meghatározott minimum értéket, úgy a Doktorandusz 

Önkormányzat nem gyakorolhatja jogait, amely sajnálatos esetre az utóbbi időszakban volt is példa. 

Ebből kifolyólag mindenfajta hallgatói képviselet nélkül maradhatna az Intézeti Tanács, hiszen 

ebben az esetben a Doktorandusz Önkormányzat működésének akadályoztatása miatt a 

delegálásban a Hallgatói Önkormányzat is akadályoztatva lenne. Továbbá aggályosnak találnánk ha 



a hallgatói érdekképviselet létszáma 1 főre redukálódna, amely egyedülálló lenne a Kar intézeteinek 

sorában, ezzel is tovább nehezítve a hallgatói szempontok érvényesülését. 

Az Intézeti Tanács, amely tárgyalta volna ezt az ügyrendet, ezt a konkrét rendelkezést visszavonta, 

így ez további egyeztetéseket fog még igényelni a Biológia Intézeten belül. 
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