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Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Ikotity Istvá n
(LMP) országgyűlési képviselő „Rendben van-e, hogy Török Márk maradhat a Szegedi
Tudományegyetem hallgatói önkormányzatának elnöke egy évtized után is? "című, K/17918 .
számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat.
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Tisztelt Képvisel ő Úr !

Az Ön által feltett „Rendben van-e, hogy Török Márk maradhat a Szegedi Tudományegyete m
hallgatói önkormányzatának elnöke egy évtized után is?” című írásbeli kérdésére — Balo g
Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

Tájékoztatom, hogy egy fels őoktatási intézményben a hallgatói önkormányzat a z
önkormányzatiságra épülő független szervezet. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011 . évi
CCIV. törvény (a továbbiakban : Nftv.) azt biztosítja, hogy hallgatói önkormányzat működjön .

A felsőoktatási intézményekben a hallgatói érdekek képviseletére létrehozott szerveze t
működését a hallgatói önkormányzat alapszabálya határozza meg, amelyet a hallgató i
önkormányzat küldöttgy űlése fogad el és a szenátus jóváhagyásával válik érvényessé. Az
önkormányzat tisztségvisel ő it az alapszabályban kell meghatározni .

A hallgatói önkormányzat ténylegesen akkor m űködhet, illetve a törvényben meghatározott
jogosítványait akkor gyakorolhatja, ha megválasztotta tisztségvisel őit, jóváhagyták az
alapszabályát, és a hallgatói önkormányzati választásokon a fels őoktatási intézmény teljes
idej ű nappali képzésben részt vev ő hallgatóinak legalább huszonöt százaléka igazoltan rész t
vett .

Az Nftv. 2015. évi módosítása a tisztségviselők megbízatási idejét korlátozta. A megbízatás
ideje — valamennyi hallgatói önkormányzati tisztségének időtartamár egybeszámítva —
legfeljebb négy év lehet . A megbízott vezető esetében összeférhetetlenségi szabály is
megfogalmazódik, amely szerint önkormányzati tisztségvisel ő nem lehet az, aki intézményi
társaságban vezetői tisztségvisel ői feladatokat vagy felügyelőbizottsági tagságot vagy
könyvvizsgálói feladatot lát el . Az Nftv . 116. § (10) bekezdése szerint a rendelkezést a 2015 .
szeptember Hét követő választás, tisztségviselői megbízás tekintetében kell alkalmazni .



A Szegedi Tudomány Egyetemtől kapott tájékoztatás szerint Török Márk elnöki
megválasztása a 4 éven túl fennálló tisztsége miatt az intézmény álláspontja szerint i s
jogszabályba ütközik . Éppen ezért a Szegedi Tudományegyetem Rektora megsemmisítette a
Török Márk elnöki megválasztásáról hozott választmányi határozatokat. Az EHOK az
mindkét határozattal szemben jogorvoslattal élt, melynek alapján mindkét ügyben
közigazgatási nemperes eljárás van folyamatban .

Ennek alapján bírósági hatáskörbe tartozik annak megítélése, hogy Török Márk a
jogszabályoknak megfelelően tölti be az EHÖK elnöki tisztségét vagy sem .

Egyébiránt döbbenetesnek tartom, hogy pártjuk Ron Werbert, egy olyan embert szerz ődtet
kommunikációs tanácsadónak, aki a szocialisták megrendelésére kidolgozta a választók
becsapásán alapuló visszataszító 2002-es gyű löletkampányt . A 2004-es kettős
állampolgárságról szóló népszavazás során azzal sokkolta a választópolgárokat, hogy 23
millió román ember özönli el hazánkat . Önök egy olyan embertő l kérnek tanácsot, aki magyar
embert uszított a magyar ellen. Egyértelművé vált, hogy a hatalom megszerzésének érdekében
feladják korábbi elveiket is . Már nem zavarja Önöket a szocialisták elvtelen, egykori
partnerével történő együttműködés.
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