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Szabó Tamás - Elnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Részt vevők 

2018.03.01. Szabadegyetem szervezése Dula Anna Fanni 

Szentpéteri Eszter 

Czabán Samu 

2018.03.01. Mentorgyűlés Diákmentorok 

2018.03.05. Kari ügyek Dr. Menyhárd Attila Dékán Úr 

2018.03.06. Kari Tanács - 

2018.03.06. Rendezvényszervezői Bizottság 

ülése 

Bizottsági tagok 

2018.03.07. EHÖK Elnökségi Kari HÖK elnökök 

EHÖK elnök és elnökhelyettes 

2018.03.08. Kari Tanulmányi Bizottság ülése 

Záróvizsga ügyek 

- 

2018.03.08. Adatkezelési tájékoztató ülés Kari HÖK elnökök 

EHÖK elnök és elnökhelyettes 

2018.03.09. Kari szabályzatok Dr. Pozsár-Szentmiklósi Zoltán 

2018.03.09. Jurista kupa megbeszélés Országos JÁK és ÁJK HÖK 

elnökök és delegáltak 

2018.03.11. EFOTT megbeszélés EFOTT ELTE divízió főnökök 

2018.03.12. Kari ügyek Dr. Menyhárd Attila Dékán Úr 

2018.03.12. Szenátus - 

2018.03.12. EFOTT PROGRAM 

megbeszélés 

Németh Gergő 

EFOTT ELTE Program divízió 

főnökök 

2018.03.12. Hallgatói Integrációs és 

Utánpótlásképzés Bizottság ülése 

Bizottsági tagok 

2018.03.13. Elnökségi ülés Elnökségi tagok 

2018.03.14. EFOTT PROGRAM 

megbeszélés 

EFOTT Program divízió 
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2018.03.19. Szabadegyetem szervezés Czinege András 

Murai László 

Dula Anna Fanni 

2018.03.20. Szabadegyetem szervezés - 

2018.03.20. Diákmentori egyeztetés - 

2018.03.20. Elnökségi ülés - 

2018.03.20. Tanulmányi ügyek Dr. Somssich Réka 

Dékánhelyettes Asszony 

Dr. Bihari Zsuzsanna Tanulmányi 

Hivatalvezető 

Győri Gábor Tanulmányi Hivatal 

Osztályvezető 

Kovács Réka 

2018.03.20. Küldöttgyűlés Küldöttgyűlés tagjai 

2018.03.21. EHÖK Küldöttgyűlés EHÖK Küldöttgyűlés tagjai 

2018.03.26.  Elnökségi ülés Elnökségi tagok 

 

Mentorfelvételi és Orientációs Napok 

Márciusban az áprilisban lebonyolításra kerülő diákmentor felvételi eljárás előkészítésével 

kapcsolatban merültek fel teendőim. Emiatt hangsúlyosabban vettem részt az alelnökség 

munkájában. A diákmentorközösséget érintő változásokról is tájékoztattuk a diákmentorokat, 

megadva a lehetőséget arra, hogy véleményezzék. Emellett az Orientációs Napokra vonatkozóan is 

megkezdődtek az előkészítő dokumentumok összeállítása. 

 

Adminisztrációs ügyek és HÖK épület és B-KLUB 

A hónapban sikerült az iktatáshoz vezető úton fontos mérföldkőhöz érni. Üzembe helyezésre került 

az irodánkban egy működő scanner, így nyomtatni és scannelni is tudunk már. 

Emellett a tűzvédelmi és munkavédelmi elvárásoknak megfelelően rendet tettünk a HÖK és 

szervezetek épületében és a B-Klubban. A B-Klub már minden hallgató számára nyitva áll. A 



 

5 

 

használat szabályait egyelőre még nem volt lehetőségünk kifüggeszteni, ezért késik a széleskörű 

kommunikációja, azonban a szemfülesebb hallgatók már a “Változások” című cikkem elolvasásával 

a szükséges információk egy részét megismerhették. 

 

Rendezvények 

A Felezővel kapcsolatban több alternatívát is kidolgoztunk. 

Márciusban tovább folytatódott a Szabadegyetem szervezése. A rendezvény pénzügyi tervezésére 

került sor, amely április hónapban véglegesítésre kerülhet majd, ezt követően lesz mód a jelentkezés 

megnyitására is. 

Az Ivó nappal összefüggő szervezési és tervezési munkák is lefolytak. 

A Jurista kupa szervezésének előkészítése céljából a PPKE-n megszervezésre került egy 

tapasztalatmegosztó ülés az ország más ÁJK, JÁK karjainak HÖK elnökeivel. Azt követően több 

elsőkörös kérdésnek jártunk utána annak érdekében, hogy valóban Budapesten lehessen 

megszervezni a sporteseményt 2018 őszén.  

 

Összegzés 

A máciusi hónap a tavaszi szünet okán csonka hónap volt, különösen, hogy betegésg miatt további 

napokra is kiestem a körforgásból, azonban egyes területeken beérni látszanak több hónapos 

törekvéseink. A B épület udvarán ugyan még továbbra is összeállításra várnak a kerti bútorok, de 

azt gondolom, hogy szépen sorban valamennyi kitűzött célunk megvalósulásra kerül. A hónapban 

kineveztem a kommunikációs ügyvivót is Simon András személyében, aki felel a HÖK 

kommunikációjának egységességéért.  
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Szolcsányi Péter - Politológus ügyekért felelős alelnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy  Résztvevők  

2018.03.12 Politológus Bizottsági ülés politológus bizottság 

2018.03.26 Politológus Bizottsági ülés  politológus bizottság 

2018.03.21 EHÖK KGY EHÖK kgy tagok 

- Egyeztetés a Polimpiáról Antal Attila, Mráz Ágoston 

- Egyeztetés a Polimpiáról Tóth Csaba 

- Egyeztetés a Polimpiáról Bihari Mihály 

- Torockó szervezés Arató Krisztina, Pesti Sándor 

- ÁJK HÖK elnökségi ülés  ÁJK HÖK elnökség 

- Egyeztetés Politológus 

Kulturprogramokról 
Mándi Tibor 
 

- Egyeztetés Politológus 

Kulturprogramokról 
Mráz Ágoston  

- Politológiával kapcsolatos kérdések Nagyon sok hallgató  

2018.03.15 ÁJK HÖK KGY KGY tagok  

 

 
 

Bizottsági ülések 

 

Két alkalommal tartott bizottsági ülést a hónapban a Politológus Bizottság, ahol megtárgyaltuk a 

legfontosabb kérdéseket, felvetettük egy aktivitási kérdőív elkészítését, szó esett a politológus 

jegyzettár megújításáról, a bizottsági szerepéről, a Torockói Szabadegyetemről, a Polimpiáról és a 

Politológus KulturTúrákról.  
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Polimpia 

 

A Politológus Bizottság a tavalyi mintára szeretne egy tanulmányi versenyt szervezni, a verseny 

kapcsán több kérdés és ellenvetés is felmerült, hogy milyen formában kerüljön megrendezésre, 

sajnos a választások miatt a tárgyalások nehezen haladtak, de remélem ennek elmúltával hamarosan 

megoldásra jutunk és sikerül megtartani a versenyt. A tervek szerint első- és másodéves politológus 

hallgatóknak lesz lehetőségük indulni különböző tárgyakból. Több oktatót is felkerestem e-mail 

formában a verseny miatt. A verseny kapcsán hosszan egyeztettem Bihari Mihállyal is, akivel több 

egyéb témát is érintettünk és szó esett arról, hogy további egyeztetéseket is fogunk tartani.  

 

Politológus KulturTúra 

 

Több szakmához köthető kulturális rendezvényt szeretnénk tartani a bizottsággal, melyhez 

oktatóink segítéségét kértük. Ezek közül egy filmvetítés és megbeszélés, illetve egy budapesti 

helytörténeti séta van kilátásban, a szervezésnél itt is komoly akadályokat jelentett a választás, de 

remélhetőleg most már felgyorsulnak az események. 

 

Torockói Szabadegyetem és Diáktábor  

 

Hagyományos programja ez a politológus hallgatóknak. Rajtunk kívülálló oknál fogva az tábor 

időpontja a korábbi megszokottól eltérően alakult, párhuzamosan kerül megrendezésre több nyári 

fesztivállal is, így sajnos a hallgatói érdeklődés alacsonyabb a reméltnél. A finanszírozás 

átalakulása  okán a Politológus Bizottságnak és nekem is kevesebb feladatunk van ezzel, de az 

időpont miatt a reklámozás több feladatot okoz a korábbiakhoz képest.  

 

ÁJK HÖK Elnökségi ülés 

 

Egy alkalom kivételével részt vettem a hónapban tartott összes elnökségi ülésen, melyekre heti 

szinten kerül sor. Az üléseken megtárgyaljuk a legfontosabb teendőket, irányokat és az alelnökök 

beszámolnak a heti tevékenységükről.  
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Kérdések 

 

Ahogy minden hónapban, így most is rengeteg kérdést kaptam politológus hallgatóktól. A mostani 

hónapban a legtöbb kérdés a szak-,illetve évfolyamdolgozat kapcsán érkezett, de szinte minden 

területről érkezett kérdés. A megfelelő megválaszoláshoz gyakran fordultam a Tanulmányi 

Hivatalnál Nagy Ágneshez és a Politikatudományi Intézetnél Nyikosné Farkas Gabriellához.  
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Dancs Tamás - Integrációért és utánpótlásért felelős 

alelnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy  Résztvevők  

Március 1. Mentorgyűlés diákmentorok 

Március 2-4. HÖK Csapatépítő-és 

Mentortábor 

HÖK elnökség, bizottsági 

tagok, kgy tagok, 

diákmentorok 

Március 6. Kari Tanács Kari Tanács tagjai 

Március 7-13. Mentorfelvételi kar hallgatói/jelentkezők 

Március 12 Bizottsági Bizottsági tagok 

Március 13. Elnökségi HÖK elnök, alelnökök 

Március 19. Bizottsági Bizottsági tagok 

Március 20. Elnökségi HÖK elnök, alelnökök 

Március 26. Elnökségi HÖK elnök, alelnökök 

Március 1. Mentorgyűlés diákmentorok 

Március 2-4. HÖK Csapatépítő-és 

Mentortábor 

HÖK elnökség, bizottsági 

tagok, kgy tagok, 

diákmentorok 

Március 6. Kari Tanács Kari Tanács tagjai 

 

 

Bizottság 

  

Két Bizottsági ülést tartottunk ebben a hónapban. Ezeken összesítettük az OpiniOn-on 

megbeszélteket, véglegesítettük a munkájukat tovább folytató mentorok listáját, a gólyák általi 

diákmentorok munkáját értékelő kérdőíveket összesítettük, megkezdtük a mentorfelvételi esemény 

létrehozását. 
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Diákmentorok 

 

Március elején elkezdtük a felvételt, ami még jelenleg is tart. A felvétel folyamán 87 ember 

jelentkezett (3-an politológus hallgatók, és idén először egy kriminológus hallgató is jelentkezett 

diákmentornak). Mivel a 3 hetes képzésen résztvevők mindegyikét levisszük a táborba, ezért 

kénytelenek voltunk a jelentkezők csekély részét az írásbeli anyaguk alapján kiszűrni. Az írásbeli 

anyag tartalmazott:  

• amerikai típusú önéletrajzot 

 • motivációs levelet  

• 10 kérdésből álló a személyiség megismerését segítő kérdéssort 

 Ezek beérkezését követően a bizottsági tagokkal áttekintettük az összeset, és közös megegyezés 

alapján választottuk ki azt a 77 embert, akik „továbbjutottak a második fordulóba. Ezt követően 

kialakítottunk négy csoportot belőlük, két keddi, egy hétfői és egy szerdai csoportot, amelyekben 

jelenleg is zajlik este 18:00-tól a képzésük. Itt különböző feladatokat csinálnak, csapatépítőket 

amiket az ON-on is lehet használni, valamint sok szituációs játékkal és az azutáni reflexióval 

igyekszünk elérni azt, hogy minél teljesebb képet kapjanak a jelentkezők arról, hogy mit kell 

csinálniuk különböző helyzetekben. Ezek a feladatok segítenek abban is, hogy közösen 

gondolkodjanak arról, hogy mikor mit érdemes csinálni bizonyos szituációkban. Hogyan lehet egy-

egy nehezebb kérdést közösen megoldani, bizonyos rázós helyzetekben kihez kell fordulni. Ezeket a 

képzéseket a bizottságom tagjai, valamint mentorok vezetik. A legtöbb képzésen én magam is jelen 

vagyok, ahol figyelem a jelentkezőket és értékelem a teljesítményüket.  A képzések előtt 

elkészítettük a képzési teveket melyeket az Oktatómentor Társelnökök véleményeztek és jóvá is 

hagytak. Külön is szeretném nekik megköszönni, hogy az első képzéseken minden képzési napon, a 

képzést ők nyitották meg, ezzel is emelve ezek színvonalát. A képzések szerintem kifejezetten jó 

hangulatban telnek, nagyon pozitívak a visszajelzések is. Jelenleg a Mentorfelvételi tábor 

szervezése is zajlik. Ebben nagyon nagy segítségemre van Hartmann Dóri, akit kineveztem a tábor 

főszervezőjének. 

 • lefoglaltuk a Verőcei Csattogó völgyet  

• meghirdettük  
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• elkezdtük a programot kidolgozni  

• lehívtuk a tanárokat, akik előreláthatólag szombaton le is fognak jönni  

• intézünk passzokat és passztartókat , valamint karszalagokat  

• elintéztük a vonatjegyeket  

• elkezdtük beszerezni a táborba szükséges felszereléseket  

• felmértük a kajaigényeket és az allergiákat  

Részt vettem a Kari Tanács ülésén és az Elnökségi üléseken, melyen kiemelt hangsúlyt fektettünk 

az Ivó-nap megszervezésére, mely jelenleg is folyamatban van. 
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Fekete Eszter - Szociális és esélyegyenlőségi ügyekért 

felelős alelnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy  Résztvevők 

2018. 03. 01. Levélszavazás EHSZÖB tagok 

2018. 03. 06. Kari Tanács Kari Tanács tagok 

2018. 03. 12. EHSZÖB rendkívüli ülése Esélyegyenlőségi bizottság  

tagjai 

2018.03.12-20. Szervezeti Alap- és 

Projekttámogatás 

Erről nincs pontos adatom 

2018. 03. 14. Esélyegyenlőségi ülés Esélyegyenlőségi bizottság  

tagjai 

2018. 03. 27. Levélszavazás EHSZÖB tagok 

 

Február 2-án a kari pályázatok leadási határideje elkezdődött, mely hiánypótlással február 13-áig 

tartott.  

Részt vettem a kari nyílt napon, tájékoztatók osztásában segítettem és tájékoztattam az 

érdeklődőket. 

EHÖK szociális ösztöndíjbírálási felkészítőn vettem részt a bizottságommal és a kari pályázati 

bírálásról tart 

ottam felkészítőt a bizottságnak. 

Február 6-án elkezdődött az ELTE-s szociális ösztöndíjak leadása, mely hiánypótlással együtt 

február 16-áig tartott. 
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Február 19-én KÖB ülésen vettem részt. 

 

Február 20-án SZÖB ülésen vettem részt. 

 

Február 26-án EHSZÖB ülésen vettem részt. 

 

Február 29-én Küldöttgyűlésen vettem részt. 

 

Napi szinten február hónapban pályázatokat bíráltam, korrekcióztam, tájékoztattam a hallgatókat, 

válaszoltam kérdéseikre. 
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Keczeli Péter -Külügyekért Felelős Alelnök beszámolója 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Részt vevők 

2018. 03. 06. Kari Tanács A Kari Tanács tagjai 

2018. 03. 06. Elnökségi ülés Az elnökség tagjai 

2018. 03. 09. EHKB ülés  Az ELTE Külügyi Alelnöei 

2018. 03. 10. Találkozó a University of 

Zagreb Hallgatói 

Önkormányzatának 

Szabó Tamás, Dunka Sarolta 

Noémi, Alen Sukurica, Mario 

Buric 

2018. 03. 13. Erasmus+ tanulmányút 

pályázási időszak vége 

 

2018. 03. 13. Elnökségi ülés Az elnökség tagjai 

2018. 03. 20-21. Minority Safepack 

aláírásgyűjtés 

Keczeli Péter, Nagy Judit,  

Vígh Dalma, Máté Dávid 

2018. 03. 20. Elnökségi ülés Az elnökség tagjai 

2018. 03. 20. Küldöttgyűlés A küldöttgyűlés tagjai 

2018. 03. 27. Elnökségi ülés Az elnökség tagjai 

 

Erasmus+ jelentkezés 

 2018. március 13-án lezárult az Erasmus+ jelentkezés. Az idei évben rekord mennyiségű, 

összesen 167 jelentkezés érkezett. 

 

Bizottsági ülés 

 2018. márciusában nem tartottam Bizottsági ülést, mivel az elvégzendő feladatok nem 

igényelték a Bizottság bevonását. 

 

Erasmus vizsgaidőszak 

 2018. március 31-én lezárult az Erasmus vizsgaidőszak. A vizsgaidőszak során próbáltam 

maradéktalanul, legjobb tudásom szerint válaszolni a hallgatói kérdésekre és igyekeztem a 
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vizsgaidőszakot mind a hallgatók, mind pedig az érintett Tanszékek számára. Ebben a 

vizsgaidőszakban összegyűjtöttem az összes Tanszék vizsgaidőpontját és azt egyben elküldtem a 

hallgatóknak, a könnyebb tájékoztatás érdekében, ezek mellett bizonyos Tanszékek esetében én 

bonyolítottam le a vizsgajelentkezést is a hallgatók helyett. 

 

Egyéni hallgatói kérdések megválaszolása 

 Márciusban a feladataim legnagyobb részét továbbra is a hallgatókkal való kapcsolat-tartás 

tette ki. A kérdéseket legtöbbször Facebookon privát üzenetben vagy az Erasmusos Facebook-

csoportban kapom. Márciusban leginkább az Erasmus vizsgaidőszakkal és az Erasmus 

tanulmányútra való jelentkezésekkel kerestek meg. Az Erasmus vizsgaidőszak alapvetően 

gördülékenyen ment, így itt leginkább a vizsgaidőpontokra vonatkoztak a kérdések, míg az Erasmus 

jelentkezés esetében többnyire a pályázatok összeállításával kapcsolatban, a határidővel és a 

pályázás szabályaival kapcsolatban kaptam kérdéseket. 

 

 

Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottsági (EHKB) ülés 

 2018. 03. 09-én részt vettem az EHKB rendkívüli ülésén. Az ülésen a következő napirendi 

pontokról beszéltünk: HÖOK Stipendium Hungaricum Mentorhálózat kialakítása, beszámoló, 

Erasmus+ pályázati időszak értékelése, egyebek. A HÖOK Stipendium Hungaricum 

Mentorprogramban való részvételünket az ELTE ÁJK HÖK Elnöksége elé terjesztettem, azt az 

Elnökség egyhangúan elfogadta. 

  

 

Horvát látogatás  

 A horvát University of Zagreb Jogi Kar Hallgatói Önkormányzatának magyarországi 

látogatása során a Zágrábi delegáció és az ELTE-s delegáció március 10-én találkozott. A találkozó 

során a két fél egy kötelezettségekkel nem járó Memorandumot írt alá, amely a jövőbeni 

együttműködés biztosítékául szolgál. A Memorandumban és a találkozó során a következő közös 

célokat tűztük ki: aktív együttműködés, közös sportversenyek, közös publikáció és publikációs 

adatbázis létrehozása, évi egyszeri személyes találkozó/konferencia. 
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Minority Safepack aláírásgyűjtés 

 A többi magyarországi egyetem hallgatói önkormányzataival egyetemben az ELTE ÁJK 

HÖK is részt vett a Minority Safepack névre hallgató európai polgári kezdeményezésért való 

aláírásgyűjtésben. Az aláírásgyűjtést Karunkról a Külügyi Bizottság vállalta magára, így március 

20-21-én jómagam és több Bizottsági tagom is aláírást gyűjtöttünk a Kar A épületének aulájában. 

Az aláírásgyűjtés lezárását követő adatok szerint nemzetközileg több mint 1,2 millió aláírás gyűlt 

össze. 

 

A Hallgatói Önkormányzat Elnökségi ülései 

 2018. március 6-án 20 órától, március 13-án 14:00-tól, március 20-án 14:00-tól, valamint 

március 27-én 14 órától részt vettem az ELTE ÁJK Hallgatói Önkormányzat Elnökségi ülésein. 

 

ELTE ÁJK HÖK Külügyi Bizottság Instagram profil 

 Az Instagram profil elkészítésében márciusban nem volt előrelépés, ugyanis szeretnék 

egyeztetni a Kar Nemzetközi Ügyekért Felelős Dékánhelyettesével. 

 

Juttatás 

 Az alelnöki munkámért tisztségviselői ösztöndíjban részesülök. 
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Kovács Réka - Oktatási ügyekért felelős alelnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Részt vevők 

2018.03.01. Bizottsági ülés Az oktatási bizottság tagjai 

2018.03.06. Kari Tanács Nincs pontos adatom 

2018.03.13. Elnökségi ülés Az elnökség tagjai  

2018.03.20. Elnökségi ülés Az elnökség tagjai 

2018.03.20. Ülés a Tanulmányi Hivatalban dr. Bihari Zsuzsanna, Győri 

Gábor, Szabó Tamás 

2018.03.23. B klub kitakarítása és felújítása A Hök önként jelentkező 

tagjai 

2018.03.26. Elnökségi ülés Az elnökség tagjai 

2018.03.01. Bizottsági ülés Az oktatási bizottság tagjai 

2018.03.06. Kari Tanács Nincs pontos adatom 

2018.03.13. Elnökségi ülés Az elnökség tagjai  

2018.03.20. Elnökségi ülés Az elnökség tagjai 

2018.03.20. Ülés a Tanulmányi Hivatalban dr. Bihari Zsuzsanna, Győri 

Gábor, Szabó Tamás 

2018.03.23. B klub kitakarítása és felújítása A Hök önként jelentkező 

tagjai 

2018.03.26. Elnökségi ülés Az elnökség tagjai 

 

Egyéni hallgatói kérdések megválaszolása, egyeztetés a Tanulmányi Hivatallal 

Az engem személyesen megkereső hallgatóknak egész hónap folyamán igyekeztem minél gyorsabb 

segítséget nyújtani továbbra is a tanulmányi kérdéseikkel kapcsolatban. Amennyiben szükséges 

volt, egyeztettem a Tanulmányi Hivatallal a pontos válaszadás érdekében. 
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A Hallgatói Önkormányzat Elnökségi ülései 

2018. március 1-én 14 órától, 2018. március 13-án 14 órától, illetve március 20-án részt vettem a 

Hallgatói Önkormányzat elnökségi ülésein.  

 

Az oktatási bizottság ülései 

2018. március 1-én Oktatási Bizottsági ülést tartottunk, melyen elosztottuk a havi elvégzendő 

feladatokat a bizottsági tagok között, illetve megbeszéltük az előző hónapban elvégzett munkák 

eredményeit. 

 

Kari tanács 

2018. március 6-án részt vettem a Kari tanács ülésén. 

 

Ülés a Tanulmányi Hivatalban 

2018. március 20-án Szabó Tamással, dr. Bihari Zsuzsannával és Győri Gáborral megbeszélést 

tartottunk a Tanulmányi Hivatalban, ahol megbeszéltük, milyen változások lesznek 2018 

szeptemberétől a záróvizsga időszakban. 

 

B klub kitakarítása, lomtalanítása 

2018. március 23-án önkéntes hallgatókkal kitakarítottuk, és kilomtalanítottuk a B klubot. A 

takarításnak és voltam az egyik koordinátora Fekete Eszterrel egyetemben. 

 

Bizottsági felvételi írásbeli fordulója 

A Hallgatói Önkormányzat időközi bizottsági felvételijére beérkező pályázatokat fogadtam, 

értékeltem, és kiküldtem a meghívót a jelentkező hallgatóknak a szóbeli felvételire, melyek 

megtartása április elején lesz esedékes. 

 

Hkr módosítás 

Összeállítottam egy 3 pontból álló Hkr. módosító javaslatot, mely a diplomát átadását, az oktatói 

késéseket, illetve az írásbeli vizsgák rendjét érintené. A tervezetet áprilisban szeretném megvitatni 

Somssich Réka Dékánhelyettes Asszonnyal. 
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Egyebek 

Elkezdtem összeállítani a 2017-2018-as szemeszter értékelő kérdőívét. Véglegesítettük az elsőéves 

kérdőívet, a Dékánhelyettes Asszonnyal való egyeztetés után, melyek áprilisban fogunk feltölteni 

Unipollon keresztül, a hallgatók majd Neptunon tölthetik ki.  Emellett a Chatbotba feltöltendő 

témák is összegyűjtésre kerültek, és folyamatban van a próbaüzem elindítása is. Végül, elkezdtem 

kidolgozni egy új bizottsági munkarendet, melynek a célja a feladatok hatékonyabb elosztása lenne, 

melynek során minden bizottsági tag átfogóbb és sokszínűbb munkát végezhetne, mint eddig.  
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Varga Luca - Tudományos és kulturális ügyekért felelős 

alelnök 

Eseménynaptár 

 

Program Időpont  Részvétel 

Kari Tanács 2018.03.06. 14:00 nem (betegség következtében) 

Elnökségi 2018.03.13.  14:00 igen 

EFOTT megbeszélés 2018.03.14. 18:00 igen 

Elnökségi 2018.03.20. 14:00 igen 

Ivónap programterv megbeszélés 2018.03.25. 12:00 igen  

Elnökségi 2018.03.26. 18:00 nem (egyéb tud-kult program) 

Halogatás Pszichológiája  2018.03.26. 18:00 igen  

 

Elnökségi: 

A hónapban tartott három Elnökségi ülésből kettőn tudtam részt venni, mert a tavaszi szünet előtti 

ülésünk arra az időpontra esett, amikor a Tudományos és kulturális ügyekért felelős Bizottságnak 

programja volt.  

 

Kari Tanács: 

A március havi Kari Tanácson betegség következtében sajnos nem tudtam részt venni.  

 

EFOTT fesztivál szervezés: 

Március hónapban tartottuk a következő EFOTT-os megbeszélést az ELTE ÁJK HÖK irodában. 

Ennek folyamán megbeszéltük, hogy kit melyik színpadra szánunk, ki kivel veszi fel a kapcsolatot, 

és azt is, hogy milyen feltételekkel hívjuk majd el az előadókat.  

A velük való egyeztetés folyamatban van.  

 

Ivónap szervezés: 
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Elnök Úr megkért, hogy a rendezvényes alelnökkel, illetve az integrációs ügyekért felelős 

alelnökkel együtt szervezzük meg a tavaly először megrendezett, népszerű jótékonysági kari 

eseményünket, az Ivónapot, melyet Szent Ivó a jogászok védőszentjének tiszteletére szerveztünk.  

A programot már kitaláltuk, még egyeztetések vannak, hogy kiket hova hívjunk meg, illetve hogy 

melyik program melyik idősávban legyen.  

Szeretnénk megint hangolódó programot csinálni, melynek során ismét Karunk tehetséges hallgatói 

adnának elő egy produkciót a többieknek, ezzel is rávenni őket arra, hogy az Ivónapon részt 

vegyenek.  

Többek között felvettem a kapcsolatot a Quimbyvel, Ivan & The Parazollal, de sajnos egyik zenekar 

esetében sem volt közreműködő a manager, így sajnos nem tudjuk őket elhozni, de reméljük, hogy 

majd egy későbbi eseményünkön már részt tudnak majd venni.  

Tavalyhoz képest két új programmal bővül az esemény, de az olyan hagyományos részek 

megmaradnak, mint az italpult vagy a sütipult lent a büfénél. Ide ismételten szeretnénk híres, 

népszerű embereket meghívni, hogy az esemény minél több embert elérjen és hogy minél nagyobb 

összeggel tudjuk támogatni a kiválasztott szervezetet, ami ebben az évben a Heim Pál 

Gyermekkórház Sebészeti és Traumatológiai Osztálya lesz. 

 

Bizottsági munka: 

Bizottságomnak nem tartottam ebben a hónapban ülést, mert amit kellett, azt meg tudtuk beszélni az 

interneten keresztül.  

Egy programunk volt, a Halogatás Pszichológiája című eseményünk, melyet a BeSmart Klubbal 

közösen valósítottunk meg. Ennek során Dr. habil. Takács Ildikó pszichológus, a BME-GTK 

Ergonómiai és Pszichológia Tanszékének vezetője tartott az érdeklődő hallgatóknak egy előadást 

arról, hogy milyen okai vannak annak, hogy mindenki jobb szereti az utolsó pillanatra hagyni a 

dolgokat és miért érzik úgy az emberek általában, hogy nekik kevesebb idő is elég egy lényegesen 

több időt igénylő feladat elvégzéséhez.  

Egy váratlan betegség következtében azonban nekünk is el kellett egy héttel eseményünket 

halasztani, így mi is tartottuk magunkat az eseményünk nevéhez.  
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Emellett bizottságom tagjai aktívan segítenek nekem az Ivónap szervezésében, több személlyel is 

rajtuk keresztül tartom a kapcsolatot.  

 

Következő hónapunk programjait szervezzük már, április hónapban tartjuk meg a szokásos 

Tavaszköszöntő Operaestünket,melynek munkálatait a hónap folyamán végeztük el, többek között 

programösszeállítás, teremfoglalás is a feladatok között volt, illetve a május 3-án esedékes Ivónap 

programján is folyamatosan dolgozunk.  

Április hónapban bizottsági ülésünk is lesz, mert át kell alakítani a bizottság munkáját ahhoz, hogy 

mindenki egyformán részesüljön a feladatokból.  
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Dula Anna Fanni - Gazdasági ügyekért felelős alelnök és 

elnök-helyettes 

 

Eseménynaptár 

 

Időpont Program Résztvevők 

03. 05.  gazdasági ügyek  Czinege András  

03.12. leltár  Both Csaba 

03.13. Rendezvényes Bizottsági ülés  Szabó Tamás és  bizottság 

tagjai  

03.13.  Elnökségi ülés az Elnökség összes tagja  

03. 19.  gazdasági ügyek  Czinege András, Szabó Tamás, 

Murai László   

03. 20.  Elnökségi ülés elnökség tagjai  

03. 21.  EHÖK Küldöttgyűlés EHÖK küldöttgyűlés tagjai  

03. 26.  Elnökségi ülés  elnökség tagjai  

03. 28.  általános bizottsági felvételi  

 

A márciusi hónap aktívan telt. Rögtön a hónap elején átbeszéltem a 2017-es elszámolást az 

EHÖK-ben Czinege Andrással, ez a beszámoló kerül majd a Küldöttgyűlés elé a következő ülésen.  

12-én  megcsináltam a Kancellária által kötelezően előírt leltárt, ami sok munkával járt, 

mivel az irodában található eszközök előre kijelölt 20%-át kellett bemutatnom, és ezek közül 

voltak, melyek nem voltak könnyen fellelhetők. 

 13-án a Rendezvényszervezői Bizottság ülésén vettem részt, melyre az alelnöki pozíció 

betöltetlensége miatt volt szükség, de abban a tekintetben is hasznos volt, hogy sokkal jobban 

érthető információkat kaptam olyan dolgokról melyekről csak utólag értesülök. 

 19-én újra gazdasági ügyekről tartottunk egy ülést, melyen Szabó Tamás, Czinege András, 

Murai László és Kutas Viktória is részt vett, ennek a témája a Szabadegyetem volt, és ennek a 

megvalósítása, kivitelezése.  
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 A nagyobb lélegzetvételű projektek mellett 28-án összeállítottam a HÖK általános tavaszi 

felvételi dokumentumát és megküldtem kihirdetésre.  

 A márciusi hónap fő témája  az április 12-én tartandó Felező Bál is volt, ezzel kapcsolatan 

rengeteg megoldandó feladat volt és rendezvényes alelnök híján nehezebb volt a koordinációja a 

rendezvénynek, ez a hónap vége felé könnyebb lett, mivel a pozíció betöltésre került. 

 A hónap másik nagy projektje, a májusi Szent Ivó jótékonysági nap, ez a tavasz egyik 

legnagyon projektje, ez még bőven átnyúlik áprilisra is, de a rendezvény alapjait sikerült ebben a 

hónapban szilárdan lefektetni.  

 Végül a harmadik nagyszabású rendezvény az április végi Bevonó tábor, ezzel kapcsolatban 

a kivitelezési fázisban volt több feladatom, ez is egy hónapon átívelő projekt volt, mely napi szintű 

egyeztetést és intézkedést kívánt meg, hasonlóan mint az előbb felsorolt két rendezvény.  
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Kemény Alex – Rendezvényekért és kapcsolatokért 

felelős alelnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

2018. 02. 28. Patina Berta András, Barlay Kristóf, 

Kemény Alex 

2018. 03. 20. Küldöttgyűlés Küldöttgyűlési tagok 

2018. 03. 25.  Ivónap megbeszélés Simon András, Dancs Tamás, 

Dula Anna és Varga Luca, 

Kemény Alex 

2018. 04. 05.  Bizottsági ülés Báder Luca, Deák Péter, 

Grimm Ármin, Kiss Bernadett, 

Kóbor Frida, Vasas Barbara, 

Gyulai András, Konrád Liza, 

Kemény Alex 

Nincs pontos adat  Közterület foglalás Dula Anna, ügyintéző, 

Kemény Alex 

2018. 04. 12. Elszámolás Nagy-György Barnabás, 

Pásztor Csaba, Kemény Alex 

2018. 04. 12.  ELTE ÁJK Felező 2018 nincs pontos adat 

 

Küldöttgyűlés 

 
 2018. május 20-án vettem részt először a félévben az ELTE ÁJK HÖK Küldöttgyűlés, 

amelyen Szabó Tamás ajánlásával és a pályázatom alapján második alkalommal lettem 

megválasztva az ELTE ÁJK HÖK Rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnöki tisztségére.  

 

Patina 

 
 A Patina egy az ELTE EHÖK által szervezett és z EFOTT Fesztivál által támogatott három 

részes tehetségkutató, amelynek az első fordulójára már sor került április 11-én, a Budaörsi Napok 

keretein belül, a Körösi Csoma Sándor Kollégiumban.  
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A szervezéshez az elején Szabó Tamás kérésére, mint független személy (értsd: nem ÁJK HÖK-ös 

és nem EHÖK-ös személy) csatlakoztam. Az első ezzel kapcsolatos tárgyaláson február 28-án 

vettem részt. A megbeszélésen jelen volt Berta András, az EHÖK rendezvényekért felelős referense 

és Barlay Kristóf, az ELTE PPK HÖK rendezvényekért felelős alelnöke. Ennek eredményeként, én 

a Budaörsi Napok főszervezőjével, Varholik Mátéval vettem fel a kapcsolatot. Vele többször 

tárgyaltam telefonon keresztül, a pontos időpontról, a szükséges eszközökről, illetve a helyszín 

igénybevételének feltételeiről. Emellett a Patina most is használt dizájnját én terveztem és 

készítettem el Adobe Photoshop használatával. Beszerzendő eszközök tekintetében Berta András 

kérésére több hangszerbolttal - köztük a Tam Tam dobcentrum, a Hangszerpláza, a Ellátótér, stb. - 

vettem fel a kapcsolatot, támogatás illetve dobbérléssel kapcsolatban. Szintén Berta András kérése, 

személyesen vagy kapcsolataim útján megkerestem Tóth Dániel Györgyöt (Pixa) és Horváth 

Gáspárt (JummoDaddy) és felkértem őket, hogy töltsék be a zsűri szerepét az adott eseményen. 

Sajnos Gáspár nemleges választ adott, mivel neki nem megfelelő az időpont, Dániellel az 

egyeztetés folyamatban van jelenleg is. Mellettük ismerősökön keresztül szeretném felvenni a 

kapcsolatot az Anna and the Barbies énekesnőjével Pásztor Annával. Emellett Varholik Mátével 

jelenleg is folyamatos kapcsolatban állok és közvetítek közte és az EHÖK között.  

 A Patina második fordulja a Bölcsész Napokon, míg a harmadik fordulója a LEN-en került 

megrendezésre.  

 

ELTE ÁJK Felező 2018 

 
 A Felező megszervezését az elején, rendezvényes hiányában Szabó Tamás és Dula Anna 

kezdte el. Az általuk megkezdett munkát vettem át a megválasztásom után. A rendezvény 

lebonyolításában háttércégként a PSZ.hu Kft. segédkezett, mivel a kiválasztott helyszínnel (Remix 

Retro Disco) folyamatos összekötői kapcsolatban állnak.  

 Mivel a kezdeti szakaszon nem vettem részt, így a PSZ.hu képviselőjével, Nagy-György 

Barnabással, a szervezés ideje alatt, egy kivétellel, csak e-mail és telefon útján tartottam a 

kapcsolatot. Ez idő alatt, egyeztettem vele grafikai tervekről, promóciós lehetőségekről, fellépőkről, 

illetve szponzorokról. Ennek eredményeképpen sikeresen megállapodtunk abban, hogy a Pepsi lesz 

az esemény főszponzora. Ennek keretében például terméket kaptunk tőlük, amelyet az elővételes 

jegyek eladásánál ajándékként adhattunk a vevők számára. Az elővételes jegyek három helyen - 
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HÖK iroda, Loch Ness pub, aulai stand - kerültek értékesítésre. Egy hét alatt összesen 260 

elővételes jegyet adtunk el a rendezvény résztvevői számára.  

 Fellépők tekintetében Barnával a két DJ-s felállásban egyeztünk meg. Egy DJ-t saját magam 

neveztem meg, míg a másikat a PSZ.hu bookolta számunkra. Így a rendezvényen két fellépő volt: 

Knébl Ferenc (Frank Hash) és Bácskai Róbert (Robero Rios). Az este folyamán a két lépcsős 

fellépési struktúrát választottuk, melynek a lényege, hogy fele-fele arányban játszik mindkét DJ. 

Knébl Ferenc 22:00-tól 1:30-ig, míg Bácskai Róbert 1:30-tól egészen 5:00-ig volt beütemezve.  

 A rendezvény promóciójának grafikai elemeit én készítettem Adobe Photoshop segítségével, 

melyeket magam nyomtattam ki a Robinco Nyomdában.  

 Az idei felezők, a hagyományhoz híven ingyenesen jöttek a rendezvényre. Az este folyamán 

550 ember vett részt az eseményen.  

 Személyi sérülés nem történt.  

 A rendezvényben a HÖK-nek anyagi érdekeltsége nem volt. Az elővételes jegyekből befolyt 

összeg tekintetében az elszámolást Nagy-György Barnabással 2018. április 12. 18:00-kor folytattuk 

le, amelynek során mindent rendben találtunk. Az általuk átvett összegről pedig egy átvételi 

elismervény született. Az elszámolás során jelen volt a HÖK rendezvényes bizottságának tagja, 

Pásztor Csaba is.  

 Az esemény helyszíni lebonyolításában Pásztor Csaba segédkezett.  

 

Ivónap 

 
 Az idei Kari Nap első megbeszélésén, én március 25-én vettem részt. Jelen volt Simon 

András, Dancs Tamás, Dula Anna és Varga Luca. Ennek során számba vettük a lehetséges 

programokat, szponzorokat, a támogatható alapítványokat, illetve felosztottuk a feladatokat.  

 Ezt követően felvettem a kapcsolatot Juhász Pállal, akitől a hangtechnikát bérlünk illetve aki 

biztosítja számunkra a rendezvény ideje alatt a megfelelő aláfestő zenéket. Dula Annával elmentünk 

az V. Kerületi közterület felügyelethez, az Egyetem tér lefoglalása ügyében és átvettük az ehhez 

szükséges formanyomtatványt. A területfoglalásban - mivel az ezzel járó költség megfizetése 

beszerzés útján nem lehetséges - a PSZ.hu Kft. segédkezik nekünk. Velük ebben az ügyben Dula 

Anna tartja a kapcsolatot.  
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 E-mail útján több lehetséges szponzorral is felvettem a kapcsolatot az esemény ügyében. Az 

egyeztetések még folyamatban vannak.  

 

Elnökségi ülések 

 
 Az időszak minden elnökségi ülésén részt vettem.  

 

Kari Tanács 

 
 Az elnökség tagjaival együtt, jómagam is részt vettem a Kari Tanács április 10-én megtartott 

ülésén.  
 

Bizottság 

 

 Ramadani Ariana lemondásával a bizottság Alapszabály szerint megszűnt. Szabó Tamással 

abban egyeztünk meg, hogy aki tagja volt Ariana bizottságának az számomra az általános bizottsági 

felvételi ideje alatt, ha küld egy motivációs levelet és egy önéletrajzot, az szóbeli elbeszélgetés 

nélkül visszakerül a bizottságba. Emellett a felvételi alatt három ember jelentkezett a bizottságba, 

akiknek mind bizalmat szavaztam, az írásos és szóbeli forduló alkalmával egyaránt. 

 Így a bizottság jelenleg az alábbi személyekből áll: 

• Antal Sára 

• Báder Luca 

• Deák Péter 

• Grimm Ármin 

• Gyulai András 

• Howe Anna 

• Kiss Bernadett 

• Kóbor Frida 

• Konrád Liza 

• Páncél Réka Szidónia 

• Pásztor Csaba 
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• Rubányi Rita 

• Vasas Barbara 

 

 

 

 

Az Elnökség tagjai a 2/2017/2018/1. (XI.14.) KGYH alapján részesülnek ösztöndíjban. 

 

 

 

Lezárva: 

Budapest, 2018.04.24. 

 

 


