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KÖZÖSSÉGBEN GONDOLKOZUNK 

Tallár Ákos vagyok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar negyedéves 

jogász hallgatója. 2011-ben nyertem felvételt jogász szakra. Korábbi tanulmányaimat a Zsirai Mik-

lós Angol és Német Tagozatos Általános Iskolában, valamint az Árpád Gimnáziumban folytattam. 

2011 óta karunk Hallgatói Önkormányzatának évfolyamképviselője vagyok. 2011-ben tagja lettem 

a Kari Tanácsnak, a kari Tanulmányi Bizottságának, amely tisztségeket azóta is betöltök. 2013 már-

ciusától fél éven át oktatási ügyekért felelős alelnökként dolgoztam, majd 2014 februárjától a Hall-

gatói Önkormányzat elnökeként vezettem a hallgatói érdekképviseletet.  
 

„Előfordulhat, hogy egy harcot többször is meg kell vívnunk ahhoz, hogy 

megnyerjük.” – Margaret Thatcher 

TISZTELT HALLGATÓK! 

Azért pályázom meg az ELTE ÁJK HÖK elnöki pozícióját, mert a hallgatóktól és a Hallgató Önkor-

mányzat Küldöttgyűlésétől 2014 tavaszán csapatommal felhatalmazást kaptunk, hogy új, fejlődő 

pályára állítsuk a kari érdekképviseletet. Felismertük a korábbi elnökségek hibáit és elhatároztuk, a 

sikeres képviseleti rendszer felé vesszük az irányt. Az elmúlt félév során stabil alapot hoztunk létre, 

amely biztos támpontot ad a további évek fejlődéséhez. Az elmúlt hónapok sorozatos, országos 

szintű kihívásai új megoldásokat és megújult szemléletű hallgatói érdekképviseletet követelnek. 

 

Célom, hogy a Hallgatói Önkormányzat szervezeti és szabályzati hátterét úgy fejlesszük tovább, 

hogy az egyetemi értékek mentén, a hallgatói érdekeket szem előtt tartva hatékony és demokrati-

kus érdekképviseleti szervet alakítsunk ki. Az elmúlt félévben megmutattuk, hogy kemény munká-

val képesek vagyunk legyőzni a hallgatói önkormányzatiság előtt álló akadályokat. 

 

Az előző félév a „rendrakásról”, a szervezeti stabilitás megszerzéséről szólt, míg az előttünk álló idő-

szakban a dinamikus fejlődésre kell helyezni a hangsúlyt. A fentiekre tekintettel olyan koncepciót 

készítettem, amely kiutat kínál a hallgatói érdekképviseleteket általánosan jellemző legitimációs és 

szakmai válságból. 
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A Hallgatói Önkormányzat elnökeként kiemelten fontosnak tartottam a vállalt feladatok teljesítését. 

Örömmel mondhatom, hogy eredményekben gazdag félévet zártunk. Kialakítottuk a Hallgatói Ön-

kormányzat új arculatát, fejlesztettük a Web 2.0 felületeinket, proaktív módon közreműködtünk a 

Hallgatói Követelményrendszer kari különös részének módosításában. A tavalyi események miatt 

különösen büszkék lehetünk a korábban nem látott gazdasági stabilitásra.  

 

A Hallgatói Önkormányzat elnökeként eddig is és a jövőben is 

a magas szintű szakmai munkát fogom elvárni magamtól és a 

csapatomtól egyaránt. Élsportolóként és választott érdekkép-

viselőként mindig alázattal fordulok az előttem álló feladatok-

hoz. Hiszek benne, hogy kemény munkával, a hallgatók és az 

oktatók, így az egész universitas eszme iránti tisztelettel olyan 

Hallgatói Önkormányzatot fogok építeni, ami méltó az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem évszázados hírnevéhez. 

 

Büszkék lehetünk az előző félévben elért eredményeinkre, de a ki kell emelnem, hogy a fejlődési út 

elején tartunk. Rengeteg, eddig országos szinten is megoldatlan feladatra kell választ találnunk a 

most következő ciklusban. Célom, hogy az ÁJK Hallgatói Önkormányzata –illeszkedve az ELTE EHÖK 

által megfogalmazottakhoz- a reformok „zászlóshajója” legyen. 

“ …olyan Hallgatói 

Önkormányzatot fo-

gok építeni, ami mél-

tó az ELTE évszázados 

hívnevéhez. “ 
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SÚLYPONTI CÉLOK 
 

I. CÉL 
 

II. CÉL 

 

 

IV. CÉL 

 

 

III. CÉL 

A Hallgatói Önkormányzat elnökeként kiemelten fontosnak tar-

tom, hogy az érdekképviselet hatékony megoldásokat találjon a 

hallgatók legszélesebb tömegét érintő valamennyi kérdésre. 

Többéves tapasztalataink alapján a NEPTUN elektronikus ta-

nulmányi rendszere nem képes érdemben kezelni a belépések 

nagy számát. A Tanulmányi Hivatallal, a Kar vezetésével, vala-

mint a rendszer kezelőivel folytatott egyeztetések alapján –

kisérleti jelleggel- a következő félévtől átállunk a rangsorolásos 

kurzusjelentkezésre.  

 

Hasonló, rangsorolásos rendszer működik az ELTE összes többi 

Karán. Az Oktatási Igazgatóság tájékoztatása szerint egyetlen 

helyen sincsenek komolyabb problémák a kurzusfelvétellel. 

Fontosnak tartjom, hogy olyan rendszerszintű garanciákat kap-

junk, amelyek szavatolják a korábbinál gördülékenyebb kurzus-

felvételt. A rangsorolás a HKR általános részében rögzített –

tehát kari szinten nem módosítható- módon allít fel sorrendet 

a kurzusra jelentkezett hallgatók között.  A hallgatóink tehát 

egy héten keresztül bármikor jelentkezhetnek a kurzusra, a 

rangsorhelyük pedig a jelentkezés hetében folyamatosan mó-

dosulhat. A regisztrációs időszak utolsó napján az előre beállí-

tott létszámkereteknem megfelelően megtörténik a határok 

meghúzása. 

 

 Kiemelten fontosnak tar-

tom, hogy az érdekképvise-

let hatékony megoldáso-

kat találjon a hallgatók 

legszélesebb tömegét érin-

tő valamennyi kérdésre. 

 

 Hasonló, rangsorolásos 

rendszer működik az ELTE 

összes többi Karán. 

 

 Fontosnak tartom, hogy 

rendszerszintű garanciákat 

kapjunk. 

 

 A hallgatói érdekképviselet 

mellett kiemelten fontos-

nak tartom a hallgatói ér-

dekvédelmet is. 

Rangsorolásos  

kurzusjelentkezés 

Gazdálkodás – 

Támogatási rendszer 

Szervezeti kommu-

nikáció  

Stratégiai fejlesztések 

I. CÉL 
Rangsorolásos kurzusjelentkezés 
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A rendszer jellemzője, hogy előnyben részesít egyes csoportokat, így különösen a mintatanterv 

szerint haladókat, a tanulmányaikat megkezdő hallgatókat, valamint azokat, akik kitöltötték az 

OMHV kérdőíveket.  

 

A hallgatói érdekképviselet mellett kiemelten fontosnak tartom a hallgatói érdekvédelmet is. E 

cél megvalósítását segíti elő az átállás, mert több, stratégiailag fontos kérdésre is megoldást 

ad, így a hallgatóink egyéni érdekvédelmi közösségi szinten is előtérbe kerül. A hallgatóink 

több mint fele nem a mintatanterv szerint halad az első év végére. Az új rendszer öszöntően 

hat és támogatja a mintatanterv szerinti haladást. Az ÁJK évek óta az utolsó helyet éri el az 

OMHV kitöltöttségi mutatók terén. A jelenlegi 20% helyett célom az 50%-os kitöltöttség elérése. 

 

Mivel a rangsorolásos kurzusfelvétel előzetes tesztelése technikailag nem kivitelezhető, ezért a 

bevezetéssel kapcsolatos hatások előzetes becslése szinte lehetetlen. Ennek ellenére a Hallga-

tói Önkormányzat már megkezdte a javaslatcsomagok beterjesztését, és a korábbi kurzusfelvé-

teli statisztikák elemzésével kívánjuk kiszűrni az esetleges hibákat. 

 

 

Az elmúlt félév sikeres, átlátható és korábban nem láttott mér-

tékig takarékos gazdálodása lehetővé tette, hogy szakítsunk a 

ÁJK Hallgatói Önkormányzattal kapcsolatos negatív hírekkel. A 

költségvetési tartalékaink meghaladják az eddigi éves kiadása-

inkat. Ennek eredménye, hogy támogatni tudtuk a kari Tanul-

mányi Hivatal infrastrukturális hátterének fejlesztését 1,7 milló 

forinttal. 

 

A tavalyi gólyatáborhoz képest idén közel 5 millió forinttal ke-

vesebbet használtunk fel a tábor szervezésekor. Célom, hogy 

ezt az összeget a kari tudományos élet fellendítésére fordítsuk. 

 

 Megkezdtem az egyeztetéseket a kar vezetőségével és a Gaz-

dasági Osztállyal is. Az egyeztetések előrehaladott állapotban 

tartanak, amelynek eredményeképpen vélhetőleg még ebben a 

naptári évben felhasználhatjuk a fenti keretet. A támogatási 

rendszer két pillért foglal magában. Egyrészről a pályázati lehe-

tőségekkel kívánjuk biztosítani a tudományos programok szer-

vezését, másrészrről a fenti összeggel támogatnánk a TDK-k 

infrastrukturális hátterének fejlesztését. 

 Átlátható és korábban 

nem látott mértékig taka-

rékos gazdálodás. 

 

 A költségvetési tartaléka-

ink meghaladják az eddigi 

éves kiadásainkat. 

 Támogatni tudtuk a kari 

Tanulmányi Hivatal inf-

rastrukturális hátterének 

fejlesztését 1,7 milló fo-

rinttal. 

 

 Célom, hogy közel 5 milló 

forinttal támogasssuk a 

kari tudományos élet fel-

lendítését. 

II. CÉL 
Gazdálkodás – Támogatási rendszer 
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Az előző félév során gyökeresen átalakítotuk a Hallgatói Ön-

kormányzat arculatát.  Új logóval és az egyes szakterületekhez 

tartozó Facebook oldalakkal lényeges mértékben és tartósan 

megnöveltük az ÁJK HÖK online felületeinek látogatottsági és 

elérési mutatóit. A fentiek megvalósítását kiemelt célnak tartot-

tuk és egyben stabil alapnak is a későbbi fejlődéshez. Az elmúlt 

hónapok során sok kritikát kaptunk az országos és kari köz-

életből, hogy a HÖK-ök nem működnek elég láthatóan.  

 

Célom, hogy a Hallgatói Önkormányzat valamennyi hallgatókat 

érintő kérdésben aktívan kommunikáljon a rendelkezésekre 

álló felületeken.  Kiemelt feladatunk, hogy a fenti célok elérése 

során közelebb hozzuk és bemutassuk a hallgatóinknak a HÖK 

tényleges működését. 

 Lényeges mértékben és 

tartósan megnöveltük az 

ÁJK HÖK online felületei-

nek látogatottsági és el-

érési mutatóit. 

 Célom, hogy a Hallgatói 

Önkormányzat valamennyi 

hallgatókat érintő kérdés-

ben aktívan kommunikál-

jon a rendelkezésekre álló 

felületeken. 

III. CÉL 
Szervezeti kommunikáció 

Az elmúlt félév során stabil alapokra helyeztük a Hallgatói Ön-

kormányzat szervezeti működését. Ugyanakkor a tavalyi évről 

több olyan feladatot hoztunk magunkkal, amelyek megvalósí-

tásra várnak. Ezek közül még ebben a naptári évben be fogom 

terjeszteni a HÖK Alapszabály módosítását. 

 

A módosítás keretein belül alapvető választási, képviseleti és 

szervezeti reformokat kívánok elérni.  A kriminológus hallgatók 

képviseletét a márciusi választásokon már évfolyamképviselői 

szinten kívánom biztosítani. 

 Az elmúlt félév során stabil 

alapokra helyeztük a Hall-

gatói Önkormányzat szer-

vezeti működését.  

 

 A módosítás keretein belül 

alapvető választási, képvi-

seleti és szervezeti refor-

mokat kívánok elérni. 

IV. CÉL 
Stratégiai fejlesztések 
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ALELNÖKI SZAKTERÜLETEK 

Kiemelten fontosnak tartom, hogy az egyes alelnöki pozíciókba olyan sze-

mélyek kerüljenek, akik kétséget kizáróan alkalmasak a feladatok ellátására.  
 

Olyan kabinetet fogok összeállítani, amely garantálja a sikeres munka feltételeit. Elnökként el fogom 

várni az Egyetem és a munka iránti alázatot, mert hiszem, hogy a kemény munka előfeltétele a haté-

kony, szakmai hallgatói érdekképviseletnek.  

OKTATÁSI TERÜLET 
 

 

HÖK Tanulmányi Bizottság  
 
A Hallgatói Önkormányzat egyik legfontosabb feladata a tanulmányi érdekképviselet folyamatos és za-

vartalan biztosítása. Az előző félév során nem került felállításra a HÖK tanulmányi bizottsága, ami miatt 

több esetben nem tudtuk képviseltetni magunkat más testületek ülésein. A hallgatói panaszok kiemelt 

ügyszáma miatt a bizottság működése tehermentesíti a szakterületi alelnököt és döntéselőkészítő funk-

ciót is ellát. 

 

Új kurzusfelvételi rendszer esetleges hibáinak elemzése 
 
A Tanulmányi Bizottság kiemelt feladata lenne a rangsorolásos kurzusfelvételre történő átállás szakmai 

előkészítése. Továbbá vizsgálnunk kell az egyes kurzusokkal felmerülő egyedi problémákat is. 

 

Differenciált szakmai ismeretek 
 
Évek óta visszatérő probléma a „diffek“ és többi nem kötelező kurzusok férőhelyeinek alacsony száma. A 

tavalyi egyeztetések alapján többszá férőhely-bővítést siekrült kiharcolnunk. Célom, hogy tartós és vég-

leges megoldást találjunk a „diffek” kérdéskörére. 

 

Idegennyelvi képzések biztosítása 
 

Közel fél éve folytatunk egyeztetéseket a Frank Ignác Alapítvánnyal. Célom, hogy a KHTEÖ-keretet fel-

használva támogatni tudjuk a karon tanuló, kiemelkedő szaknyelvi teljesítméynt végző hallgatóink 

idegennyelvi képzéseit.  
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Fogadóóra 
 
A mindennapi gondok megoldása kiemelt fontosságú. A hallgatók napi szinten találkoznak olyan prob-

lémákkal, amiket egyedül nem tudnak megoldani. Minden alelnököt meg fogok kérni, hogy heti 

rendszerességű fogadóórát tartson, így biztosítva a hallgatói ügyek gyors, hatékony és pontos intézé-

sét. Természetesen elnöki fogadóórát is szeretnék tartani, így hozva közelebb a Hallgatói Önkormány-

zat szervezetét a hallgatókhoz. 

 

 

NEPTUN és informatikai ügyvivő 
 
A NEPTUN-átállás kezelése az oktatási terület kiemelt feladata volt az elmúlt évben. Az elmúlt két év 

után értékeltük a NEPTUN munkatapasztalatait és javaslatokat tettünk a változtatásokra. Ennek kere-

tében elérhetővé vált az órarend funkció és a meet street is felhasználóbarátabb lett. Célom egy 

Neptun-ügyvivő kinevezése, hogy a rendszerszintű kérdéseket folyamatosan követíteni tudjuk a rend-

szer kezelőinek és fenntartóinak. 

 
 
Levelezős képzési formát érintő problémák 
 
A levelezős hallgatók alapvetően másfajta hallgatói érdekképviseletet követelnek meg mint nappalis 

társaik. Egyrészről a levelezősök többsége tanulmányai mellett dolgozik, így olyan megoldásokat kell 

találnunk, amelyek megkönnyítik az ügyintézést, és az egész egyetemi életet.   

Legfontosabb az ügyintézés biztosítása a levelezős hallgatóinknak. A Tanulmányi Hivatal nyitva tartása 

nem alkalmazkodik ehhez a képzési formához. Egyeztetéseket fogok folytani, hogy a legfontosabb 

időszakokban ügyeleti rendszerben vezessék be a szombati nyitva tartást.  

 

Sok levelezős hallgatónál merült fel a költségtérítések részletfizetése. Más felsőoktatási intézmények-

ben bevett gyakorlat, hogy kérelem útján biztosítják a hallgatóknak a részletfizetési lehetőséget. A ta-

valyi év során megvizsgáltam az egyes hazai modelleket és konkrét javaslatokat fogalmaztam meg a 

részletfizetés bevezetésére, amely eddig nem történt meg. Célom, hogy a félév során érdemi, előre-

mutató választ kapjunk a kérdésreinkre. 

 

További célom a vizsgahelyek hatékonyabb „levelezős-barát” elosztása. Ennek keretei között több 

hallgatótársunk tudja mintatanterv szerint teljesíteni az egyetemi éveit. 
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RENDEZVÉNYEK 

Az elmúlt félévben megmutattuk, hogy a szabályszerű gazdálkodás mellett is lehet 

kiemelkedően magas színvonalú rendezvényeket szervezni. Gólyatábor 

 

A rendezvényszervezési kérdések a közbeszerzési háttérnek köszönhetően kisszámú alternatívákat 

eredményez. A hibalehetőségek minimalizálása mellett célom, hogy a tavalyihoz hasonló minőségi ren-

dezvényeket szervezzünk a hallgatóinknak.  

 

Gólyatábor 

 

A Kari vezetés jelenlegi álláspontja szerint, jelenlegi formájában nem tartható több gólyatá-

bor, továbbá az idei évben új, más típusú hallgatói integrációs rendezvények szervezését 

támogatják. A Hallgatói Önkormányzat kiemelten fontos feladatának tartja a proaktív szem-

léletet a hallgatói integráció tekintetében is. Célom, hogy átgondolt, az egyetem évszáza-

dos hírnevéhez illeszkedő gólyatábor koncepciót készísek el, amely új, jól szabályozott, 

morálisan kifogástalan keretek közé tereli az évtizedes rossz gyakorlatot. 

 

A fenti programcélok megvalósítása nem képzelhető el a gördülé-

keny és folyamatos kapcsolattartás nélkül. 

 

Ezért szoros együttműködésben kívánok dolgozni az egyetemi és kari Hallgatói Önkormányzatokkal, az 

Egyetem és a kar vezetésével, a Tanulmányi Hivatallal, valamint a további egyetemi szervezetekkel. 

Hiszem, hogy a magas színvonalú munka és az összhangra való feltétlen törekvés lehetővé teszi a stra-

tégiai célok megvalósítását. 

 
Pályázatomat az ELTE ÁJK HÖK elnöki tisztségre a fentebb vázolt elképzelésekkel ajánlom a Tisztelt Küldöttgyűlés 

figyelmébe és kérem bizalmát is annak megvalósításához. 

 

 

Budapest, 2014. november 3. 

 

 

 

 

Tallár Ákos 
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Vestibulum ante ipsum primis in fauci-

bus orci luctus 
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