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Szabó Tamás - Elnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Részt vevők 

2018.02.05. Leányfalui oktatómentori 

workshop szervezés 

Dr. Báldy Péter 

Dancs Tamás 

2018.02.05. Kari és egyetemi ügyek Dr. Menyhárd Attila Dékán Úr 

2018.02.05. Jurátus és a HÖK Szövérffy Margit 

2018.02.06. OHÜB  - 

2018.02.07. EHÖK elnökségi Elnökségi tagok 

2018.02.08. EFOTT divízió ülés Divízió 

2018.02.08. EFOTT Program megbeszélés - 

2018.02.08. ÁJK Szabadegyetem Murai László 

2018.02.08. Diákmentorprogram Csizmazia Orsolya 

Dancs Tamás 

2018.02.09. Rendezvényszervezés Boom képviselői 

Pető Tamás 

2018.02.09. EFOTT Sport és program - 

2018.02.11. EFOTT Divíóziófőnökök ülése - 

2018.02.12. Kari és egyetemi ügyek Dr. Menyhárd Attila Dékán Úr 

2018.02.12. Szenátus - 

2018.02.12. Kari gazdasági ügyek Dula Anna Fanni 

2018.02.12. ÁJK Nyári Szabadegyetem 

gazdasági kérdései 

Murai László 

Czinege András 

Kutas Viktória 

Dula Anna Fanni 

2018.02.13. Mentor Etikai Eljárás Csizmazia Orsolya 

Dancs Tamás 

Máté Enikő 

Páncél Réka Szidónia 

2018.02.13. TDK-k és a HÖK Dr. Nagy Marianna 

Dr. Tőkey Balázs 
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Varga Luca 

2018.02.13. Elnökségi Elnökség 

2018.02.13. EFOTT program brainstorming - 

2018.02.13. EFOTT tehetségkutató - 

2018.02.14. Karok közti együttműködés Kreszadló Dóra PPK HÖK elnök 

Barlay Kristóf 

2018.02.14. EHÖK elnökségi Elnökségi tagok 

2018.02.15. Szabadegyetem specifikáció 

összeállítása 

Dula Anna Fanni 

Szentpéteri Eszter 

Czabán Samu 

2018.02.15. Leányfalui oktatómentori 

workshop 

Csizmazia Orsolya 

Dancs Tamás 

2018.02.18. EFOTT divíziófőnökök ülése - 

2018.02.19. Kari és egyetemi ügyek Dr. Menyhárd Attila Dékán Úr 

2018.02.19. PJ ZV előkészítést segítő kurzus Dr. Farkas Diána Rita 

2018.02.19. Honlap frissítés Szabó András 

2018.02.20. Szervezetek és a HÖK Dr. Menyhárd Attila Dékán Úr 

Dr. Kovács Norbert 

Dancs Tamás 

Szervezetek elnökei és kísérőik 

2018.02.20. EFOTT program megbeszélés - 

2018.02.21. EHÖK elnökségi Elnökségi tagok 

2018.02.22. Szabadegyetem specifikációk Dula Anna Fanni 

Szentpéteri Eszter 

Czabán Samu 

2018.02.22. Kari zenés-táncos mulatság 

felügyelet 

- 

2018.02.23. Elnökségi HATÁROZATKÉPTELEN 

2018.02.23-25. HÖOK Közgyűlés - 

2018.02.26. OPINION - 

2018.02.27. Kari Küldöttgyűlés - 

2018.02.28. Szociális ügyek Szabó Tamás 
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Krupa Ágnes 

2018.02.28. EHÖK elnökségi Elnökségi tagok 

 

Mozgalmas hónapot tudhatunk magunk mögött a hallgatói önkormányzatban, amelynek 

eredményeit a következő hónapokban már – reményeim szerint – már ti is érzékelni fogtok. 

Egyrészt elkészült az új Alapszabály javaslat, ami a következő Küldöttgyűlésen tárgyalásra kerül. 

Egyeztettünk a kari diákszervezetekkel és felvettük a kapcsolatot a TDK-kal dr. Nagy Marianna és 

dr. Tőkey Balázs személyében. 

A február hónap emellett a megszakadt folyamatok és a december 8-án megbeszélt elképzeléseink 

mentén való haladást jelentette. Ennek köszönhető talán, hogy jelentősen több ülésen vettem részt a 

„csonka” hónap ellenére. Az ülések elsősorban a tényleges cselekmények és intézkedések 

előkészítéséről szóltak, tehát információkat gyűjtöttünk és előzetes, elsőkörös egyeztetéseket 

folytattunk vagy újabb témákat nyitottunk meg. 

 

Kommunikáció 

Azon dolgozunk, hogy jelenleg az évfolyamcsoportokba ömlő információ áradatot rendszerezzük és 

egységes formában, jól követhető módon továbbítsuk számotokra. Első lépésként minden 

évfolyamcsoporthoz hozzárendeltük az ELTE ÁJK HÖK oldalt. A jövőben ezzel az oldallal fognak 

kikerülni a tematizált posztok és a fontos tanulmányi információk a csoportokba. Ezzel 

párhuzamosan igyekszünk átláthatóbbá tenni a www.ajkhok.elte.hu oldalt is és eltávolítani azokat a 

tartalmakat, amelyekre nem volt igény, és nem tartozik a nyilvános dokumentumok körébe. 

Létrehoztunk egy külön csoportot, amelybe valamennyi szakhoz tartozó gyakornoki munka 

megosztását várjuk, illetve mi is itt fogjuk megosztani a hozzánk küldött ajánlatokat. 

Jelentkezz: https://www.facebook.com/groups/163237794328072/ 

A Jegyzettár jelenleg is működik, de amennyiben kezelhetőbb felületet tudunk létrehozni, akkor 

arról is tájékoztatni fogunk titeket. 

Jelentkezz és tölts fel te is: https://www.facebook.com/groups/1087953227932874/ 

A közéleti információkat az ÁJK Közéleti Körben fogjuk megosztani a jövőben azzal, hogy 

választási időszakban minden csoportot igénybe veszünk majd annak érdekében, hogy minden 

http://www.ajkhok.elte.hu/
https://www.facebook.com/groups/163237794328072/
https://www.facebook.com/groups/1087953227932874/
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érdeklődő számára megtalálhatóak legyenek a választási kiírások és a választási részvételt el tudjuk 

érni. A Közéleti Körben terv és igény szerint lesz élő videó az aktuális HÖK-ös történésekről. 

Jelentkezz, hogy képben lehess: https://www.facebook.com/groups/562809453865475/ 

Folyamatban van emellett a chatbot összeállítása is, de a tesztüzem sikeres működése nélkül nem 

fogjuk hozzárendelni a Facebook oldalunkhoz se, hiszen a kommunikációnk egy részét ott 

bonyolítjuk le, de ha a chatbot működőképes, akkor valamennyi oda érkező kérdést a hivatali email 

címekre fogunk irányítani. 

Azon is dolgozunk, hogy a honlapunkon naprakész eseménynaptár működhessen és népi 

kezdeményezés alapján vitasson meg a Küldöttgyűlés és vagy az Elnökség bizonyos témákat a brit 

parlamenti kezdeményezési lehetőséghez hasonlóan (https://petition.parliament.uk/). 

 

Szabadegyetem 

A Szabadegyetem szervezése menetrend szerint folyt. A csoportvezetők felvételi eljárása megindult 

és a szakmai stáb is elkezdte a konkrétumokkal való foglalkozást és az operatív munkát. A 

gazdasági kérdések rendezésére rendszeres üléseket tartottunk, ahol elkezdtük összeállítani a 

keretbeszerzéshez szükséges specifikációt. 

 

HKR. módosító javaslatok 

A HKR. módosításával kapcsolatban a kari vezetéssel és a kari Gazdasági Hivatal vezetésével is 

egyeztettünk. Ezek elsősorban tanulmányi és ösztöndíj ügyeket fognak érinteni és előzetes hallgatói 

felmérést fogunk készíteni (unipollon keresztül), hogy a hallgatói igények szerint javasolhassunk 

módosításokat. 

 

Rendezvényes ügyek 

Rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnök híján a soron következő zenés-táncos 

mulatságunk lefolyásán és a fontosabb rendezvények létrejöttén közösen dolgoztam Dula Anna 

Fannival és az Elnökséggel. 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/562809453865475/
https://petition.parliament.uk/
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Mentorprogram 

Februárban az Orinetációs Napok megszervezését megindító tárgyalások előkészítésén dolgoztunk, 

ehhez informácikat gyűjtöttünk, amely alapján márciusban meg tudjuk majd kezdeni a munkát. 

Emellett megkezdtük a diákmentori szervezet intézményesítését is. 

 

Adminisztráció és bürokrácia 

A kari HÖK-ben a megelőző ciklus alatt se volt már megfelelő színvonalú adminisztráció. 

Folyamatosan azon dolgozom, hogy az ebből fakadó lemaradásokat pótoljuk. Ennek az informatikai 

körülményeinek biztosítása már a végéhez közeledik, ami azt jelenti, hogy márciusban már 

megkezdődhet az irodavezetők általi hatékony adminisztráció is. 

  



 

8 

 

Szolcsányi Péter - Politológus ügyekért felelős alelnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

18.02.12. Politológus Bizottsági ülés  Politológus Bizottság tagjai 

18.02.26. Politológus Bizottsági ülés  Politológus Bizottság tagjai 

18.02.13. Elnökségi ülés  Elnökség 

18.02.20. Elnökségi ülés  Elnökség 

18.02.27. Elnökségi ülés  Elnökség 

18.02.27. Kari Tanács  Kari tanácstagok 

18.02.14. Tanulmányi Bizottsági ülés Tanulmányi Bizottsági tagok  

18.02.12. Szakirányválasztási ülés Pesti Sándor, Majtényi Balázs, Nagy Ágnes, 

Bihari Zsuzsanna 

2018.02.16-18. Politológus Hétvége, 

kerekasztal beszélgetés  

Arató Krisztina, Mándi Tibor, Nagy Zsolt és a 

hallgatóság (nincs pontos adat a létszámról) 

18.02.15. Merre tovább politológia ? Arató Krisztina, Mándi Tibor, Nagy Zsolt, 

Gáspár Kristóf 

18.02.12. Félév értékelés  Pesti Sándor, politológus évfolyamképivselők 

18.02.12. Szak- és évfolyamdolgozat 

írás tájékoztató  

Gáspár Kristóf és hallgatóság, nincs pontos 

adat (nagyjából 30-40 fő) 

2018.02.01-28. 

(minden nap) 

Kérdésekre adott válaszok Nincs pontos adat  

 

 

 

 

 

 

  

Ülések  
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Bizottsági ülések 

A Politológus Bizottság a bizottsági ügyrend alapján kéthetente tart bizottsági ülést, ahol 

megtárgyalja a hallgatókat érintő legfontosabb kérdéseket, illetve beszámolok rendszeresen a 

bizottságnak a két ülés között történt eseményekről és munkámról.  

Ez alapján bizottsági ülések időpontjai: 2018.02.12, 2018.02.26. 

A bizottsági üléseken előkerült több a szakot érintő téma, tervek a jövőre nézve. 

A Politológus Bizottság programjai az elkövetkező időszakra 

 -Zajlanak a Torockói Szabadegyetem és Diáktábor előkészületei 

 -Elkezdtük egy program sorozat megszervezését, amiben egyesül a szakmaiság és a kultúra 

 -A mostani dropbox jegyzettárat szeretnénk lecserélni egy sokkal átláthatóbb google drive 

 jegyzettára. 

 -Kérdőívvel szeretnénk felmérni, hogy mire van igényetek, milyen programokat szeretnétek 

 

Elnökségi ülések 

A HÖK elnöksége minden héten elnökségi ülést tartott, ahol megtárgyaltuk az aktualitásokat és a 

legfontosabb kérdéseket. A hónapban megtartott 4 elnökségi ülésből mindegyiken részt vettem, 

egyet én tartottam. 

 

Tanulmányi Bizottsági ülés 

A hónapban egy Tanulmányi Bizottsági ülésre került sor, melyen részt vettem. Az ülés során a 

beérkező kérvényeket vizsgálta a bizottság.  2018.02.14 

 

Szakirányválasztás 

2018.02.12-én létrejött egy bizottság, amely elbírálta az elsőéves mesterszakos hallgatók 

szakirányválasztási igényét. 5 hallgató jelezte, hogy a TÁTK-n szeretne továbbtanulni, 20 hallgató 

nyilatkozott úgy, hogy az ÁJK-n. A megállapodás értelmében viszont a hallgatók fele egyik, fele 

másik szakirányon tanulhat tovább.  Így tehát a 25 hallgatóból 13 folytathatja tovább a tanulmányait 

az ÁJK szakirányon és 12 hallgató fog továbbtanulni a TÁTK-n lévő szakirányon. A besorolás 

probléma nélkül zajlott. 
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Politológus Hétvége 

2018.02.16-18 között került megrendezésre a Politológus Hétvége, a Politológus Hallgatók ELTE-s 

Szervezete által, ahova meghívtam politológus ügyekért felelős alelnökként egy kerekasztal-

beszélgetésre. A beszélgetésben részt vett továbbá  Arató Krisztina és Mándi Tibor. A beszélgetést 

moderálta Nagy Zsolt.  

Az esemény során arról beszéltünk, hogy milyen a mostani politológus képzés, milyen lehetőségek 

vannak előttünk, a mi képzésünk hogyan illeszkedik a nemzetközi trendekbe.  

 

Merre tovább politológia ? 

A Politológus Hétvégét megelőzően sor került egy beszélgetésre, ahol 2 oktató (Arató Krisztina, 

Mándi Tibor) és három hallgató vett részt (Gáspár Kristóf, Nagy Zsolt, Szolcsányi Péter).  A 

beszélgetés során igyekeztünk feltárni, hogy milyen problémák vannak a jelenlegi képzésben, 

ezeket hogyan lehetne kijavítani és jobbá tenni a képzést. Úgy képzelem el, hogy ebben a témában 

lehetne több ülést is tartani, ebben a felfogásban ez az első ülés csak egy probléma térkép 

felvázolása volt és a további üléseken fogalmazunk meg a most felderített problémákra 

megoldásokat. 

  

Félév értékelés 

Pesti Sándorral, a Politikatudományi Intézet igazgatójával megtartottuk a minden félév után 

szokásos értékelőt. Ezen részt vett az összes politológus évfolyamképviselő.  

Ezen a találkozón sikerült megbeszélnünk, hogy mik történtek a félévben, minden 

évfolyamképviselő elmondhatta az általa halott, tapasztalt panaszokat. Pesti Sándor jelezte, hogy 

ezekre a gondokra megoldást fog találni.  

 

 

 

 

Szak- és évfolyamdolgozatírás tájékoztató 
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2018.02.12-én a Politológus Bizottság tájékoztatót tartott arról, hogy hogyan szakdolgozatot, illetve 

évfolyamdolgozatot írni. A tájékoztatót Gáspár Kristóf tartotta. Az eseményt nagyon pozitívan 

tudnám értékelni, hiszen sok érdeklődő volt, sok kérdést tettek fel, amiket meg tudtunk válaszolni.  

 

Ezeken túl természetesen több esetben tájékoztattam közérdekű információkról a politológus 

hallgatókat és igyekeztem legjobb tudásom szerint minden kérdésükre választ adni. Biztatlak 

titeket, hogy a továbbiakban is keressetek nyugodtan kérdéseitekkel, akár a saját facebook 

oldalamon, akár a hivatalos e-mail címemen keresztül, akár az ÁJK Politológia facebook oldalon 

keresztül. 
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Dancs Tamás - Integrációért és utánpótlásért felelős 

alelnök 

 

Időpont Esemény Résztvevők 

Február 1. Elnökségi HÖK elnök, alelnökök 

Február 5. Bizottsági Bizottsági tagok 

Február6. Mentorgyűlés Diákmentorok 

Február 13. Elnökségi HÖK elnök, alelnökök 

Február 16. Oktatómentori „elvonulás” Csizmazia Orsolya, Szabó 

Tamás, oktatómentorok 

Február 20. Szervezetekkel történő 

megbeszélés 

Szervezetek elnökei/ 

képviselői, Dékán Úr, 

Dékáni Hivatalvezető Úr, 

HÖK elnök 

Február 21. OpiniON Bizottsági tagok, 

oktatómentorok, 

diákmentorok, hallgatók, 

oktatók 

Február27. Elnökségi HÖK elnök alelnökök 

Február28. Bizottsági Bizottsági tagok 

 

Február 1-jén Elnökségi ülést tartottunk, emellett még két elnökségi ülésen vettem részt a 

hónapban. Az elsőn megbeszéltük a vizsgaidőszak tapasztalatait, többi ülésen pedig ismertettem a 

Bizottság és a Diákmentorok munkáját, valamint a közeljövőben megrendezésre kerülő 

programokról egyeztettünk. 

 

Ebben a hónapban két Bizottsági ülést tartottunk, melyeken a vizsgaidőszaki tapasztalatok mellett a 

csapatépítő tábor szervezése, a diákmentorok munkájának folytatása, és a képzési időszak 

megszervezése kapott nagyobb hangsúlyt. 
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Február 6-án került sor a havi Mentorgyűlés megtartására. Minden megjelent mentor összeszedte a 

vizsgaidőszaki tapasztalatokat, ezeket ismertette. Emellett folyamatban volt annak a felmérése, 

hogy kik azok a diákmentorok, akik szeretnék folytatni a munkájukat a következő évben. 

Megkezdtük az OpiniON (Orientációs napok véleményezési fóruma) megszervezését az 

Oktatómentor Társelnökökkel közösen. 

 

Meghívást kaptunk az Oktatómentoroktól  az éves leányfalui „elvonulásukra”, melyre Szabó 

Tamással és Csizmazia Orsolyával mentem el. Megbeszéltük a Diákmentor- és Oktatómentor-

program viszonyát. Ismertettük a felvételi rendszert az Oktatómentoroknak és több témát 

érintettünk beszélgetéseink során, többek között: évfolyamokon átívelő integráció biztosítása, más 

szakok diákmentorainak helyzete (ha egyáltalán van). 

 

Először sikerült összehoznunk Február 20-án a Szervezetek elnökeivel/képviselőivel, illetve Dékán 

Úrral egy közös megbeszélést, melyen a programok átláthatóbb közzététele és rendszerezése 

mellett, a felvételik összehangolása volt a fő téma. Én személy szerint nagyon pozitívnak értékelem 

ezt a megbeszélést, és támogatom, hogy a jövőben, hogy minél több ilyen eseményt tudjunk 

szervezni. 

 

Tavalyhoz hasonlóan idén is megrendezésre került az OpiniON elnevezésű eseményünk, melyen a 

megjelent hallgatók, oktatók véleményezhették az Orientációs napokat, és ezeket az észrevételeket 

oktatói egyeztetés után megpróbáljuk felhasználni az ON programjának összerakásakor. Négy fő 

témát érintettünk: Sportnap, Felkészülés az ON-ra, Délutáni programok, Időbeosztás. 
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Fekete Eszter - Szociális és esélyegyenlőségi ügyekért 

felelős alelnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy  Résztvevők 

2018. 02. 02. Kari nyílt nap Nincs pontos adatom 

2018. 02. 02. ELTE HÖK ösztöndíjbírálási 

felkészítő 

2017/18/2. félévének ELTE-s 

pályázatbírálói 

2018. 02. 02. Kari szintű felkészítő a 

bizottságnak 

Szociális bizottság tagjai 

2018. 02. 19. KÖB ülés KÖB tagok 

2018. 02. 20. SZÖB ülés SZÖB tagok 

2018. 02. 26. EHSZÖB ülés EHSZÖB tagok 

2018. 01. 29. KGY Nincs pontos adatom 

 

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. 02. 02. Nyílt nap Külügy: Halmosi Dóra, Lipták 

Laura 

2018. 02 12. Megbeszélés Dalnoki 

Brigittával (Erasmus 

vizsgaidőszak) 

Dalnoki Brigitta 

2018. 02. 12. EHÖK Külügyi Ösztöndíj 

Képzés 

Dunka Sarolta Noémi 

2018. 02. 13. Erasmus+ tájékoztató és 

élménybeszámoló 

Dalnoki Brigitta, hallgatók 

2018. 02. 14. Külügyi Bizottsági ülés A Külügyi Bizottság tagjai 

2018. 02. 14. Elnökségi ülés Az elnökség tagjai 

2018. 02. 15. Erasmus+ tájékoztató és 

élménybeszámoló 

Dalnoki Brigitta, hallgatók 

2018. 02. 20. Megbeszélés Dalnoki 

Brigittával (promóciós 

anyagok) 

Dalnoki Brigitta 

2018. 02. 20. Erasmus Elsőkézből Nincs pontos adatom 

2018. 02. 23. EHKB ülés Az ELTE Külügyi Alelnöei 

2018. 02. 27. Elnökségi ülés Az elnökség tagjai 

2018. 02. 27. Küldöttgyűlés Nincs pontos adatom 

 

 

Erasmus vizsgaidőszak 

 Az Erasmus vizsgaidőszak rendhagyó módon zajlik idén, ugyanis a hallgatók és a tanszékek 

közötti kommunikáció megkönnyítése és a vizsgák központosítása érdekében kizárólag rajtam 

keresztül zajlik a vizsgaidőpontok kihirdetése. Ezzel kapcsolatban körülbelül 20-30 emailt küldtem 

februárban, viszont a hallgatói visszajelzések alapján ez a rendszer sokkal jobban működik mint az 

eddigi. 
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Erasmus Hét és promóció 

 Az Erasmus Hét során három fontos program volt: két előadás és a HÖK által szervezett 

Erasmus Elsőkézből névre hallgató beülés. A két tájékoztató előadást megszervezését közösen 

végeztem a Nemzetközi Irodával, valamint a  

 

Egyéni hallgatói kérdések megválaszolása 

 Februárban 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. Februárban leginkább az Erasmus vizsgaidőszakkal és az Erasmus 

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. 

 

A Hallgatói Önkormányzat Elnökségi ülései 

2018. február 13-án 14 órától, valamint február 27-én részt vettem a Hallgatói Önkormányzat 

Elnökségi ülésein. 

 

Bizottsági ülés 

 2018. 02. 12-én Bizottsági ülést tartottunk, amelyen felosztottuk az elvégzendő feladatokat, 

megbeszéltük a határidőket. Az ülésen előkészítettük az Erasmus Első Kézbőlt, megterveztük az 

Instagram oldalt, átbeszéltük a pályázási időszakot és az Ösztöndíj Kisokost. 

 

Prof. Dr. Frank Schorkopf előadása a Kari Tanácsteremben 

 Dr. Sonnevend Pál dékánhelyettes Úr kérésére elkészítettem az eseményt a címben szereplő 

előadásra. 

 

Horvát látogatás 
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 Február elején felvette a kapcsolatot Karunk Hallgatói Önkormányzatával a horvát 

University of Zagreb Hallgatói Önkormányzata. Előreláthatólag március 9-12. között 

Magyarországra látogatnak – többek között – azzal a céllal, hogy egy informális megállapodás 

keretei között valamilyen együttműködést alakítsunk ki a két jogi kar hallgatói között. A 

megállapodás tárgya a közös publikációk, közös sportrendezvények és a közös kulturális 

események szervezése lesz. 

 

ELTE ÁJK HÖK Külügyi Bizottság Instagram profil 

 Február végén elkezdődött az Instagram profil elkészítése, amelynek témája az Erasmus+ 

ösztöndíjjal külföldön töltött félév legjobb pillanatai. Felvettük a kapcsolatot a már hazatért 

hallgatókkal és elkezdtük gyűjteni a képeket. Előreláthatólag március 19-én fog elindulni az oldal és 

hetente 1 post fog kikerülni. 
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Kovács Réka - Oktatási ügyekért felelős alelnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Részt vevők 

2018.02.01. Nyílt nap megbeszélés Nincs pontos adatom 

2018.02.01. Elnökségi ülés Az elnökség tagjai 

2018.02.01. Nyíltnap megbeszélés a Dékáni 

hivatalban 

Dr. Kovács Norbert  

2018.02.01. Szabadegyetem megbeszélés Nincs pontos adatom 

2018.02.02. Nyíltnap Nincs pontos adatom 

2018.02.02. Köb ügyrend egyeztetés az 

Oktatási Igazgatósággal 

Fekete Eszter, Dr. Cseszregi 

Tamás 

2018.02.12. Oktatási bizottsági ülés Az oktatási bizottság tagjai, 

lásd: www.ajkhok.elte.hu 

2018.02.13. Elnökségi ülés Az elnökség tagjai 

2018.02.14. Tanulmányi bizottsági ülés 

(teljes idejű és részidős 

képzések) 

A Tanulmányi Bizottság tagjai 

2018.02.19. Köb ülés dr. Bihari Zsuzsanna, László 

Orsolya, Fekete Eszter, Dula 

Panni  

2018.02.22. Megbeszélés Somssich Réka 

Dékánhelyettes Asszonnyal 

dr. Somssich Réka, Szabó 

Tamás 

2018.02.26. OpiniOn Nincs pontos adatom 

2018.02.27. Elnökségi ülés Az elnökség tagjai 

2018.02.28.  Oktatási bizottsági ülés Az oktatási bizottság tagjai, 

lásd: www.ajkhok.elte.hu 

 

Évfolyamképviselőkkel való egyeztetés 

http://www.ajkhok.elte.hu/
http://www.ajkhok.elte.hu/
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A korábbiakhoz hasonlóan, értelemszerűen állandó kapcsolatban vagyok az évfolyamképviselőkkel. 

A hónapban többnyire az első éves évfolyamképviselőkkel beszéltem, a Közgazdaságtan vizsga 

típusfeladatainak módosítása, illetve a Római jog szemináriumokkal kapcsolatban. A tárgyfelvétel 

második felében minden évfolyam képviselőjével folyamatos kapcsolatban voltam a kurzusok 

férőhelyeinek bővítése kapcsán. 

 

Egyéni hallgatói kérdések megválaszolása 

Feladatomnak továbbra is nagy része a hallgatókkal való egyéni kapcsolattartás volt. Számos kérdés 

érkezett hozzám ebben a hónapban is a különféle kérelmekkel kapcsolatban, továbbá a 

tárgyfelvételkor folyamatosan segítettem a hallgatóknak, akik nem voltak benne biztosak, hogyan is 

vehetik fel a tárgyaikat a tanterv szerinti haladástól való eltérés esetén. 

 

Megbeszélés Dr. Somssich Réka Dékánhelyettes Asszonnyal 

2018. február 22-én Dr. Somssich Réka Dékánhelyettes Asszonnyal és Szabó Tamás elnök úrral 

személyesen találkoztunk. A megbeszélés során megvitattuk többek között a tárgyfelvétellel 

kapcsolatos problémákat, a differenciált tárgyakról szóló javaslatainkat, a tárgyfelvételkor kiírt 

férőhely bővítések módját, továbbá jeleztük, milyen meghibásodások fordultak elő a Neptun 

rendszerében. 

 

A Hallgatói Önkormányzat Elnökségi ülései 

2018. február 1-én 14 órától, 2018. február 13-án 14 órától, illetve február 27-én részt vettem a 

Hallgatói Önkormányzat elnökségi ülésein.  

 

Kari Ösztöndíj Bizottság 

2018. február 19-én Kari Ösztöndíj Bizottsági ülést tartottunk, ahol felülvizsgáltuk a benyújtott 

ösztöndíj kérelmeket. 

 

 

 

Az oktatási bizottság ülései 
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2018. február 12-én és 28-án Oktatási Bizottsági üléseket tartottunk, melyeken a havi 

munkabeosztást beszéltük meg, illetve meghatároztuk a kiadott feladatok leadási határidejét. 

feladatok a hónapban többet között az előző féléves kérdőívek kiértékelése, a Chatbot témáinak 

kidolgozása, valamint a határidős, illetve költségtábla összeállítása. 

 

Egyebek 

2018. február 2-án részt vettem az első Szabadegyetem megbeszélésen. Ugyan ezen a napon 

egyeztettünk az Oktatási Igazgatósággal a Kari Ösztöndíj Bizottság ügyrendjének módosításáról. 

2018. február 14-én részt vettem a teljes idejű illetve a részidős képzések Tanulmányi 

Bizottságának ülésein.   
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Varga Luca - Tudományos és kulturális ügyekért felelős 

alelnök 

Esemény  Részvétel  

Február 1. 16:00: Elnökségi  igen  

Február 1. 18:00: Szabadegyetem szervezői megbeszélés igen 

Február 13. 12:00: Bizottsági  igen  

Február 13. 16:00: Elnökségi  igen  

Február 13. 14:15: TDK Tanács elnökségi megbeszélés  igen 

Február 13. 18:00: EFOTT Crew megbeszélés igen 

Február 20. 18:00: Éhezők Viadala Tud-Kult esemény igen 

Február 27. Délelőtt: Szabadegyetem szállás check  igen 

Február 27. 14:00: Elnökségi igen  

Február 27. 18:00: Küldöttgyűlés  igen  

 

Februárban már az első napon elnökségi volt, emellett még másik 2 elnökségin vettem részt, ahol 

többek között megbeszéltük a vizsgaidőszaki tapasztalatokat, illetve hogy ki mit tett a bizottságával, 

illetve az elkövetkezendő programokról is egyeztettünk. 

 

Februárban a bizottságomnak egy programja volt, mert a második héten kezdődőtt az egyetem, így 

sok időnk nem volt ott programot szervezni.  

 

A programunk a Fantasztikus Világok Fantasztikus Elemzői c. programsorozatunk következő 

előadása volt, az Éhezők Viadala, amely során Hoffman István Tanár Úr, Tóth Csaba Tanár Úrral 

közösen, bizottsági tagom, Simon András hallgató moderálása mellett elemezte Panem világát jogi 
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és politikai szempontokból. Az eseményre hatalmas volt az érdeklődés, végül a regisztrált 360 főből 

megközelítőleg 200 fő volt jelen. 

Az esemény folyamán a bizottsági tagok sok mindenben segítettek, többek között a regisztációk 

ellenőrzésében, a nyerteseknek átadták az ajándékokat, az előadóknak is ajándékkal megköszönték 

a részvételüket. Ezúton is köszönöm a munkájukat még egyszer.  

 

A hónap elején írtam Vecsei Miklósnak, hogy az áprilisi József Attila szülinap környékére 

meghívjam előadásával, a Mondjad,Atikám!-mal az egyetemre, de egyelőre még nem kaptam tőle 

választ ezzel kapcsolatban.  

 

Szabó Tamás Elnök Úrral az EFOTT-os szervezésben továbbra is részt veszek, emellett a 

Szabadegyetem szervezésének is voltak ülései. Február utolsó napján lementünk egy helyszínt 

megnézni, ahol lehetne a Szabadegyetem.  

 

Emellett februárban találkoztunk Szabó Tamás Elnök Úrral Nagy Marianna Tanárnővel és Tőkey 

Balázs Tanár Úrral, hogy a Tudományos Diákkörökről egyeztessünk, illetve, megbeszéltük, hogy 

kellene egy új TDT elnökségi tagot javasolnunk a TDK- titkárok közül. 

 

 

Valamint egyeztettem Tordai Éva magánénekesnővel is az Operaesttel kapcsolatban, illetve 

Horovitz Tamással a halogatás Pszichológiája című előadásunk kapcsán, amely március 19-én fog 

megrendezésre kerülni.  

 

Februárban mivel nem volt túl sok dolga a bizottságomnak ezért egy bizottságit tartottam, melyre a 

17 főből 7-en jöttek el. A Bizottsági után a tud-kult csoportba kisebb fejmosást tartottam, hogy nem 

azért csinálok bizottságit, hogy ne jöjjenek el és amúgy is aktív embereknek mondjam a dolgokat, 

hanem az egy kötelező dolog.  

A Bizottság csapatépítő programját az egyik tag szervezi,márciusban fog rá sor kerülni. 
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Dula Anna Fanni - Gazdasági ügyekért felelős alelnök és 

elnök-helyettes 

 

 eseménynaptár   

időpont  esemény neve  résztvevők  

2018. 02. 02.  EHÖK Küldöttgyűlés  Szabó Tamás, Pavelkó Imre 

2018. 02. 09.  gazdasági ügyek  Czinege András, Nagy Liza 

2018. 02. 12.  gazdasági ügyek  Murai László, Szabó Tamás, 

Czinege András, Kutas 

Viktória 

2018. 02. 13.  Elnökségi ülés  Szabó Tamás  

2018. 02. 19.  Kari Ösztöndíj Bizottság  Bihari Zsuzsanna, László 

Orsolya, Fekete Eszter, 

Kovács Réka 

2018. 02. 22.  Szabadegyetem megbeszélés Szabó Tamás, Czabán Samu, 

Szentpéteri Eszter 

2018. 02. 22.  Szemeszternyitó  

 

 

A februári hónap első rendezvénye a Nyílt Nap volt, erről az előző havi (januári) beszámolómban 

írtam részletesen. Kronológiában a következő program az EHÖK Küldöttgyűlése volt, melyen 

Szabó Tamás és Pavelkó Imre küldöttgyűlési képviselővel vettem részt. A hónapban két  ülésen 

vettem részt gazdasági ügyekben. Az elsőn a február elsejei EHÖK gazdasági ülésen ( melyen 

személyesen nem tudtam részt venni, helyettesen Kiss Zsófia képviselt) felmerült témákról 

beszélgettünk. A második gazdasági ügyek témájú ülésen a Szabadegyetem alapjait fektettük le. 19-

én KÖB ülésre is sor került, ezen szokásosan pályázatokról határoztunk. A hónap egyik legnagyobb 

projektje a Szemeszternyitó volt, ez 22-én került megrendezésre. Ezen kívül a közelgő Felező buli 

szervezése kezdődött el februárban. A hónapban a további szokásos teendőimet láttam el, 
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Iskolaszövetkezeti lista összeállítása és az ehhez kötelező jelenléti ívek kitöltetése az érintett 

hallgatókkal.   

 

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

 

Lezárva: Budapest, 2018.03.15. 


