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Tisztelt Küldöttgyűlés!
Az alábbiakban olvasható a pályázatom, amelyet az ELTE TTK HÖK jogsérelmi referensi
tisztségre nyújtok be.
1. Bemutatkozás, motiváció
Imre Dóra, harmadéves hallgató vagyok az új osztatlan tanárképzésben, angol-biológia szakon.
Jelenleg a Biológia Intézet Etológia tanszékén végzek kutatói munkát hallgatóként, de már jó
ideje foglalkoztat a gondolat, hogy valamit hozzátegyek az egyetemi élethez, és segítsem a
Hallgatói Önkormányzat munkáját, valamint, hogy a hallgatók érdekeit érdemben
képviselhessem. Indultam az idei képviselőválasztáson, és póttag lettem a Küldöttgyűlésben.
Amennyiben a Küldöttgyűlés megválaszt a tisztségre, erről természetesen lemondok, mivel
összeférhetetlen bármilyen egyéb kinevezéssel a HÖK életében.
2. A tisztséggel kapcsolatos elképzelések
Felfogásom szerint egy szervezet akkor lehet sikeres és működőképes, amennyiben
tagjai hatékonyan képesek kommunikálni mind egymás között, mind a szervezeten kívül. Mivel
ez a tisztség új, célravezető lenne feladatkörét minél hamarabb ismertetni a HÖK tagjaival, ezzel
is leegyszerűsítve a beilleszkedését szerkezetbe.
A heti egy fogadóórán felül is fontosnak tartom, hogy elérhető legyek telefonon, emailen
keresztül, illetve amennyiben erre lehetőség nyílik személyesen is.
Amint az a tisztség megnevezéséből is nyilvánvalóvá válik, megválasztásom esetén
feladatom lesz a hallgatói jogsérelmi ügyek képviselete, illetve az esetlegesen felmerülő jogi
kérdések zökkenőmentes kommunikációja az oktatási dékánhelyettes felé. Elérendő célnak
tartom, hogy a konfliktushelyzetek a lehető legmagasabb szintű diplomáciával legyenek
kezelve, valamint szorgalmazandónak tartom egy kölcsönös együttműködésen alapuló
kapcsolat kiépítését a kar illetékes vezetésével.
A jogsérelmi referens javaslatot tesz a hallgatókat érintő egyetemi szabályzatok indokolt
esetben történő módosítására, s amennyiben azokban változás történik, minden esetben
tájékoztatja a TTK HÖK Küldöttgyűlését és Választmányát a felmerülő jogszabály és HKR-

beli változtatásokról. Továbbá, értelmét látom annak, hogy a Tétékás Nyúzban is cikk
formájában közlésre kerüljenek az aktuális, hallgatókat érintő változások, illetve egyéb
felületeken is a kommunikációs referens közreműködésével.
A jogsérelmi referens nagyban hozzájárulhatna az ösztöndíjakért felelős referens
munkájához a szociális támogatás pályázat leadási és elbírálási időszakban olyan módon, hogy
a hallgatók felől beérkező elbírálással kapcsolatos panaszokból kiszűri azokat, amelyeknek van
jogalapja, és továbbítja azokat az ösztöndíjas felé, azoknak a hallgatóknak, akiknek az esetében
nincs alapja a reklamációnak, válaszol. Továbbá a KÖB határozatok interpretációjában és a
jegyzőkönyvek kiigazításában segédkezhetne (formázás szempontjából), hogy megfeleljen a
követelményeknek.
3. Záró gondolatok
Fontosnak tartom, hogy minden hallgató tisztában legyen a jogaival, kötelességeivel és
lehetőségeivel az ELTE Természettudományi Karán, hogy az egyetemista éveit úgy élje, hogy
lehetőségeinek tudatában van. Az én olvasatomban ez leginkább úgy valósulhat meg, ha a
jogsérelmi referens hatékonyan együtt tud működni a TTK HÖK tisztségviselőivel, a hallgatók
megkereséseire azonnal és kielégítően, a legjobb tudása szerint válaszol, és mozgósítja az
illetékes döntéshozó szervet.

Szigethalom, 2017.06.27.

Imre Dóra
berry.bogyo21@gmail.com

Pályázat jogsérelmi referens tisztségre
Pályázó neve: Pitlik László
Képzés adatok: kémia–matematika OTAK, IV. évf.
Korábbi tapasztalatok
•
•
•
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TTK HÖK mentor,
ELTE ISSzK belügyi alelnök, gazdasági alelnök (jelenleg is);
egyetemi jogorvoslati eljárások rendszerének folyamatos monitorozása,
a HKR és a HÖK Alapszabály vonatkozó rendelkezéseinek naprakész ismerete,
közvetlen tapasztalat számos jogorvoslati eljárásban
(egyetemen belül, Békéltető Testület előtt fogyasztóvédelmi ügyben)

Motiváció
A legutóbbi Küldöttgyűlés óta néhány pontjában módosult a pályázati felhívás, így
szükségesnek tartom ennek a dokumentumnak is a korrekcióját. Szeretném ugyanakkor
jelezni, hogy – megválasztásom esetére – alapvető terveim változatlanok; egyúttal kérem
a tisztelt Képviselőket, esetleges (konstruktív) kritikájukat emailben vagy személyesen
az ülésen fogalmazzák meg ezen tervekkel kapcsolatban!
A legfontosabb változásnak a tervezett feladatokkal kapcsolatban azt látom, hogy a
független ellenőrző szerepkör módosul, jelentős mértékben az Elnök és a Küldöttgyűlés
munkájának támogatása irányába mozdul. Ezt a változást az Egyetem szervezeteinek
struktúrája is szükségessé teszi, ugyanakkor bízom benne, hogy ezáltal a (némiképp)
elszigetelt eljárás és állásfoglalás megfogalmazása helyett még inkább a hallgatói
felvetésekre reagáló, adaptív munka valósulhat meg.
Tervezem a Képviselők tájékoztatását minden aktuális ügyben, egyúttal bízom abban,
hogy ezen az úton aktív kétirányú kommunikáció tud megvalósulni, és a Képviselőkön
keresztül széles hallgatói csoportok meglátásait sikerül becsatornázni. Természetesen
az elektronikus kommunikációban továbbra is érvényes a 24 órás ügyintézésre
vonatkozó vállalásom.
Az önálló állásfoglalások helyett a továbbiakban kifejezetten a Választmány és a
Küldöttgyűlés számára kívánom a korábban is megfogalmazott problémák kapcsán a
lehetséges javaslataimat megfogalmazni, illetve igyekszem ezek végleges formájának
kialakításában is aktívan részt venni.
A következőkben a könnyebb hozzáférhetőség érdekében megismétlem néhány konkrét
elképzelésemet – ezekkel kapcsolatban természetesen továbbra is érvényes, hogy
meghatározó mértékben az általam (is) tapasztalt és problémásnak tartott jelenségekre
épülnek. Ahol fejlemények történtek, azt a precízebb tájékoztatás, illetve relevancia
bemutatása érdekében jelzem.
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Tervek és helyzetjelentés
„A hallgatókra vonatkozó (kiemelten tanulmányi, de a szabályzatok által adott
lehetőségek között minden) határidő-szabályozások áttekintése és javaslattétel az
átláthatóság növelésére. A „beérkezési határidő” alkalmazásának visszaszorítása a
legszükségesebb esetekre, ahol a személyes ügyintézés megkerülése minimálisan
vagy egyáltalán nem lehetséges.”
„Az Önkormányzat tisztségviselői között javaslattétel az elektronikus megkeresések
kezelésének szabályozására, kiemelt jelentőséggel a tértivevények engedélyezésére és
a maximum egy hetes érdemi válaszadási kötelezettség bevezetésére. Ezzel
összefüggésben vállalás a jogsérelmi referensi tisztséggel kapcsolatos minden
megkeresés 24 órán belüli érdemi kezelésére.”
„A TOB, valamint a KÖB és áttételesen az EHSZÖB határozatainak formai
helyességére vonatkozó folyamatos kontroll, különös tekintettel a szabályzatoknak
megfelelő és tételes indoklásra minden mérlegelési jogkörben hozott döntés esetén.”
Dr. Rikker Emília igazgatási vezető asszony jelenleg már foglalkozik a határozatok
megfelelő időben történő kézbesítésének kérdésével.
„A szakterületek között felmerülő esélyegyenlőségi kérdések folyamatos
monitorozása. A tanulmányi ösztöndíjak és az egyéb teljesítményalapú juttatások
szakterületi és képzési formánkénti eloszlásának folyamatos vizsgálata. Szükség
esetén javaslattétel szeparált pontozási rendszerek alkalmazására vagy a juttatások
bírálatának szétválasztására.”
Az ISZTK-keret aktuális helyzete alapján úgy vélem, a hallgatók jogos érdeke
tudományos munkájuk költségeinek tervezhetősége; ez pedig vélelmezhetően
szükségessé teszi a szabályozás jelentős átalakítását.
„Javaslattétel a Köztársasági Ösztöndíj, a Kar Kiváló Hallgatója oklevél és a
Honorácior státusz odaítélése során alkalmazott értékelési rendszerek
objektivizálására. A tanárképzési szakterülettel összefüggő szakkollégiumi tagság és
tudományos aktivitás egyenlő értékelésének lehetőségéhez szükséges korrekciók
propagálása.”
Az idei évben a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati kiírásában a
szakkollégiumok elfogadása jelentősen javult; más, a tanárszakokra nézve
specifikus értékelési szempontok felülvizsgálata a folyamatos tapasztalatok
alapján továbbra is indokolt lehet.
Bízom benne, hogy a fentebb felvázolt terveket és motivációkat a Küldöttgyűlés
alkalmasnak találja a támogatásra. Most pedig köszönöm, ha elolvastad a pályázatomat.

Budapest, 2017. június 27.

Pitlik László
ptlklszl@caesar.elte.hu
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