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Időrendi bontás

2021.

• 2021. február 10. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. február 11. ELTE TTK Podcast

• 2021. február 15. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. február 16. ELTE Szolgáltató Kft. megbeszélés

• 2021. február 16. EHÖK Küldöttgyűlés

• 2021. február 17. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. február 24. TTK Dékáni Tanács és Kari Tanács

• 2021. február 24. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. február 26. TTK HÖK Tisztségviselői ülés

• 2021. március 3. OHÜB ülés

• 2021. március 3. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. március 8. Szenátusi ülés

• 2021. március 10. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. március 17. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. március 19. egyeztetés Kacskovics Imre Dékán Úrral és Müller Viktor Oktatási
Dékánhelyettes Úrral

• 2021. március 20-21. EHÖK levélszavazás

• 2021. március 23. MNB kiválósági ösztöndíj bírálás

• 2021. március 24. EHÖK ELnökségi ülés

• 2021. március 24. EHÖK Küldöttgyűlési ülés

• 2021. március 25. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. március 26. TTK Dékáni Tanács és Kari Tanács

• 2021. március 30. egyeztetés Müller Viktor Oktatási Dékánhelyettes Úrral

• 2021. március 31. EHÖK Elnökségi ülés



2021.

Kollégiumi Központ költségvetés

A februári Elnökségi ülések gyakori émája volt a kollégiumi finanszírozás ügye, ezen keretek
között kétszer is egyeztettünk Babos János Igazgató Úrral. Az egyetemi finanszírozás részeként
minden évben az egyetem költségvetése kap ún. lakhatási normatívát, melynek felosztása kü-
lönböző módokon lehetséges. Az elmúlt évek során ennek felosztása oly módon történt, hogy
annak 70%-át kapta a Kollégiumi Központ, 30%-a került a Szociális keretbe. A járványhelyzet
alatt azonban a keret alakulása is mutatta a hallgatók általános szociális körülményeinek romlá-
sát, a kérvényt leadók számának növekedése és a kapott pontok mennyiségbeli növekedése által.

Ennek feloldásaképp az elnökség arra jutott, hogy idén 50-50%-os felosztást támogatja,
amennyiben a részönkormányzatok is, ehhez a február 26-i Tisztségviselői ülésen kértem a
Tisztségviselők támogatását, illetve a március 3-i OHÜB ülésen született róla határozat. Ennek
részeként a TTK-ra eső ISZTK keretből, melyet a járványhelyzet miatt nem lehetett kikölteni,
a felhalmozott kb. 40 milliós maradványból kb. 4 millió forintot adtunk a Kollégiumi Központ
költségvetésébe a különbözet fedezése végett.

Rektorválasztás

Egyetemünk 2021. április 19-én rektort választ, ennek vonatkozásában mindhárom rektor-
jelölt (dr. Borhy László Rektor Úr, dr. Horváth Zoltán Dékán Úr, illetve dr. Szalay Péter
Professzor Úr) bemutatkozott az EHÖK Elnökségnek, bemutatták, illetve kérdéseket fogadtak
pályázatukról. A rektori pályázatokról 2021. március 26-án szavazott a TTK Kari Tanácsa.

Járványhelyzeti Tanulmányi- és vizsgaszabályzat

A Járványhelyzet miatt sajátos Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat [2] lépett érvénybe, mely-
nek legfrissebb változata március 24-én jelent meg. Erről előzetesen és megjelenése után is
sokat egyeztettem mind Eszterhai Marcell Elnök Úrral, aki rendkívül segítőkész volt az azzal
kapcsolatban felmerült kérdéseim, aggályaim megválaszolása és elhárítása tekintetében, mind
Dékán Úrral és Oktatási Dékánhelyettes úrral, annak a TTK-n történő gyakorlatba ültetéséről.
A szabályzatban szerepelnek elsőre aggodalomra okot adó passzusok, így annak a 10a. pontja
mely a HKR 64§-át a következőképp egészíti ki:

A HKR [2] [3] 64. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) Az átszervezett
kurzus teljesítése a 2020/2021-es tanév tavaszi félévi tanulmányi teljesítésébe számít
bele akkor is, ha arra – a dékán 54. § (4a) bekezdése szerint hozott döntése alapján
– a rektor által meghatározott félévet követően, de a 2021/2022-es tanév őszi féléve
szorgalmi időszakának első napját megelőzően lehetőség van. Ha az átszervezett
kurzus a járványügyi helyzet miatt ezen határidőig sem válik teljesíthetővé, a kurzus
törléséről az oktatási igazgató gondoskodik. Ennek során az ezen kurzusokra kivetett
többedszeri tárgyfelvétel miatti kivetésekről is gondoskodni kell.”

Az egyeztetések során arra jutottunk, hogy a tárgytörlés amiatt kell, hogy az ne számítson
tárgyfelvételnek, amennyiben nem lehet egy kurzust megtartani. Ezen kívül ez lehetőséget biz-
tosít egyes jelenléti kurzusok nyári megszervezésére, ami bár áldozatot követel a hallgatóktól,
de sajnos jelen járványhelyzetben flexibilisnek kell mindannyiunknak lenni.



Fontos ugyanakkor leszögeznem, hogy Dékánhelyettes Úrral való egyeztetéseink során ő biz-
tosított róla, hogy tanterv szerint haladó hallgatók diplomaszerzése nem kerülhet veszélybe
egyes kurzusok időpontjának változása miatt, ilyen kurzusok nem fognak törlésre kerülni. Ezen
kívül minden, nem tanterv szerint haladó hallgató esetében törekedni fog a a Kar arra, hogy
szintúgy semmi hátrány ne érje ezen hallgatókat.

Ezen kívül szintén fontos, hogy az NFTV [1]-nek megfelelően bekerült a TVSZ 7a [2]. pontja
alapján történő HKR 54§ módosításába, hogy a munkarendtől eltérni csak az Önkormányzat
egyetértésével lehet. Ennek jegyében minden egyes érintett kurzus esetében egyeztetés fog tör-
ténni az érintett tárgyak tárgyfelelősei és a Szakterületi Koordinátorok, illetve legfontosabb
szereplőként az érintett hallgatók között, amennyiben el kell térni a munkarendtől, az eltérés
a hallgatók és oktatók között kialakult konszenzus alapján fog történni, azt az Önkormányzat
Választmánya ennek ismeretében fogja jóváhagyni.

A módosítással kapcsolatos még a kapcsolódó tárgyelőkövetelmények, térítési díjak és egye-
bek kérdése, ezeket a TVSZ részben rendezi, részben Kari hatáskörben fognak megtörténni,
ennek elve, hogy hallgatót ne érjen hátrány rajta kívülálló okokból, illetve a körülményekhez
mérten továbbra is a legmagasabb színvonalú oktatást tudja biztosítani a Kar.

TTK Podcast

Részt vettem Barcza Bónissal és Ádám Rozáliával az ELTE TTK új Podcast sorozatá-
nak nyitó adásában, ahol a hallgatói életről beszélgettünk. A Podcasttel kapcsolatban Szabó
Noémi Könyvtárvezető keresett, illetve tájékoztatott, hogy szívesen várnak a továbbiakban is
halgatókat akár az Önkormányzattal kapcsolatos beszélgetések esetében, akár attól független,
tudományos, tanulmányi, szabaidős vagy bármi egyéb témákban, mely lehetőségről a későbbi-
ekben még fogunk egyeztetni.

Remek lehetőségnek gondolom a TTK-s lét bemutatására, akár leendő hallgatók számára,
akár jelen hallgatók számára is hasznos lehet, így amint a lehetőség újra eljön, tájékoztatni
fogom a tisztségviselői kart, bízom benne, hogy hosszútávon minél több hallgató beszámolhat
a naki kedves émákról, amiket szívesen hallgatótársai elé tárna.

ELTE Szolgáltató Kft.

Február 16-án Eszterhai Marcell EHÖK Elnök Úrral ellátogattunk az ELTE Szolgáltató Kft-
hez a közös jövőbeni lehetőségek átbeszélése végett. A Kft. célja, hogy egy stabil, megbízható
partnere legyen a hallgati közéletnek, mind infrastrukturális mind szervezői szempontból. A
járványhelyzet miatt persze jelenleg megtorpant az ügy, ugyanakkor számos konkrétum van
tervben az együttműködésre, amennyiben a Kft. infrastrukturális lehetőségei nőnek (hangfalak,
színpad, sátrak), azokat a hallgatói rendezvényekre könnyen tudjuk majd bérelni. Ezen kívül a
Kft tervei közt szerepel egy nyílt teraszos vendéglátóipari egység létesítése Lágymányoson, mely
egy jó bázist biztosíthat a Lágymányosi karoknak a jövőben közösségi események szervezésére.

Egyebek

A február 24-i Kari Tanácsülésen megszavazásra került, majd a március 8-i Szenátus jóvá-
hagyásával elindult a TTK Űrtudományi Centrum megalapítása. Ennek tevékenysége egyelőre
az ezen területen folyó kari tudományos élet összehangolása, azonban elképzelhető, hogy a jö-
vőben a centrum gondozásában képzés is indul. Ezen okból a Kari Tanács ülésén a következő
beterjesztést tettem, melyet a tanács el is fogadott:



Az ELTE TTK Kari Tanácsa kötelezettséget vállal, hogy amennyiben oktatási tevé-
kenységként a Centrum gondozásában szak indul, vagy a centum gondozásába már
létező szak kerül, a Centrumtanács kibővül egy hallgatói taggal, amely hallgatói tagot
az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlése delegálhatja.

Így a Környezettudományi Centrum mintájára az Űrtudományi Centrumtanácsba is kerül
hallgatói delegált, amennyiben az képzési tevékenységet fog folytatni.

Ezen ügyeken kívül elkészültek a Gólyatábori Igénybejelentők, a Választmány döntése alap-
ján augusztus 12-15. között terveznk a Bodajki Falutáborban gólyatábort tartani, 11-én szer-
vezői nappal, amennyiben a járványhelyzet és az egyetemi szabályozás azt lehetővé fogja tenni.

A március 3-i OHÜB ülésen jelentős mennyiségű módosítás került be a HKR-be ezek a fe-
gyelmi eljárás rendjét, tényállásának megállapítását tárgyalják, pontosítják. A módosítás célja
az eljárás egyértelműsítése, illetve a gyakorlatban felmerült kérdéses helyzetek tisztázása volt.
Ezen kívül ezen ülésen került megszavazásra a Lakhatási Normatíva felosztása, amit beszámo-
lóm elején írtam.

Budapest, 2021. április 3.
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