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I. PÁLYÁZAT 

1. Bemutatkozás 

2014 szeptemberében kezdtem meg tanulmányaim az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Karának jogász szakán. 2016. májusáig a tanulmányaimra koncentráltam, ekkor pedig 

csatlakoztam a Hallgatói Önkormányzat Oktatási Bizottságába, ahol tagként a feladatkörünkbe tartozó 

ügyekben tevékenykedtem, majd pedig kineveztek a bizottság elnökének helyettesévé. Ebben a 

minőségben már az egyetemi szintű érdekképviseletben is igyekszem minél aktívabban részt venni. 

Azóta is betöltöm ezt a pozíciót, jelenleg pedig szeretném átvenni a bizottság vezetését az elkövetkező 

évre. A bizottsági tagságom során számos feladatban részt vettem, ezek közül a legjelentősebbek: 

o Hallgatói Kisokos elkészítése a 2016-os tanév gólyái számára 

o számos vizsgaidőszakkal, tanévvel kapcsolatos kérdőív megszerkesztése és kiértékelése 

o római jogi tanszékkel kapcsolatos kérdőív kiértékelése, konzultáció a tanszékkel 

o a Hallgatói Követelményrendszer reformjának kidolgozása, megvalósítása 

o az érdekképviselettel nem rendelkező csoportok képviselete, a bizottsági tagoknak kiosztott 

ezzel kapcsolatos feladatainak koordinálása. 

A kiemeltek mellett továbbá részt veszek a Jegyzettár frissítésében, felügyeletében, illetve bármilyen 

felmerülő hallgatói kérdésre igyekszem a lehető leggyorsabban válaszolni, akár év közben, akár 

vizsgaidőszakban is. 

Részt vettem továbbá az EHÖK nyári vezetőképző táborában, novemberben részt fogok venni a HÖOK 

őszi vezetőképző táborában, mely jellegű rendezvényeket a továbbiakban is szeretném látogatni a minél 

hasznosabb szakmai fejlődés jegyében, hiszen másfél év tapasztalat után is mindig van lehetőség további 

fejlődésre. 

II. Oktatási ügyek és célkitűzések 

A bizottság és tagjainak sikerét támasztja alá, hogy az elmúlt másfél évben kitűzött feladatok közül 

nagyon kevés volt, amit nem sikerült határidőre teljesíteni. Ez persze nem jelenti azt, hogy a projekteket 

feladjuk, csupán annyit, hogy új megközelítésből kell nekiállni. Emellett több olyan projektünk is van 

jelenleg, amelyeket Szabó Tamás oktatási ügyekért felelős alelnök mandátuma alatt kezdődtek, és 

nagyobb terjedelmük, bonyolultságok miatt a jövőben is folytatódni fognak. Ilyen például a Chatbot, a 

csúszástábla, vagy a közeljövőben remélhetőleg esedékes egyetemi szintű HKR módosítás, melynek 

kapcsán az EHÖK Tanulmányi Bizottságával jelenleg is folytatunk üléseket. Mindezek mellett 

természetesen továbbra is fontos feladatnak tekintem a hallgatókkal való kapcsolattartást, a folyamatos 



2 
 

tájékoztatásukat a kiemelkedően fontos tanulmányi ügyekről, illetve az évfolyamképviselők segítését a 

hallgatói érdekképviseletben. 

 

1. Chatbot 

A Chatbot létrehozása Szabó Tamás alelnök kezdeményezésére indult el. Mivel nagy léptékű és pontos 

munkát igényel a feladat, jelenleg is több bizottsági tag dolgozik rajta folyamatosan, hogy a 

közeljövőben használatra alkalmas állapotban tudjuk bemutatni a hallgatóknak ezt az új funkciót. Az 

alkalmazás lényege, hogy a Facebook felületén, egy sima chat ablakban a hallgatók bármilyen kérdésben 

gyors és pontos választ kapjanak a gyakran felmerülő kérdésekben, mint például a kreditekkel 

kapcsolatos tudnivalók, vagy a vizsgajelentkezés szabályai. Ez a funkció mind az évfolyamképviselők, 

mind az Oktatási Bizottság feladatait nagyban megkönnyítené, hiszen a tömegesen felmerülő, ámde 

könnyen megválaszolható kérdésekkel így nem lenne szükség a személyes megkeresésükre. A projekt 

folyamatos frissítés és fejlesztés alatt áll jelenleg is. 

2. HKR módosítási kisokos 

Mint az korábban írtam, az EHÖK-kel és az egyetem képviselőivel jelenleg folyamatos az egyeztetés a 

HKR teljes, egyetemi szintű egységesítéséről és módosításáról. A munka terjedelme miatt ezt nem 

tudjuk, pontosan mikorra készül el, de amint a végleges változat elfogadásra kerül, a sok változás miatt 

szükség lehet egy Kisokosra, mely ezeket ismerteti. Sok bevett szabály van a karon, amelyet a legtöbb 

hallgató már jól ismer, de mivel ezek is módosulhatnak, a félreértések és esetleges, nem szándékos 

szabályszegések elkerülése érdekében mindenképp időben és részletesen tájékoztatni fogjuk a 

hallgatóságot, hogy gond nélkül folytathassák tanulmányaikat. 

3. KÉPKI 

A Karon jelenleg több szaknak, illetve adott évfolyamoknak nincs érdemi érdekképviselete. Idén ez az 

igazságügyi igazgatás, a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás, illetve a politológia 

mesterszakot érinti. Mivel számukra is egyenlően biztosítani kell a tájékoztatást, elindult a KÉPKI nevű 

projekt. Ennek keretében a bizottsági tagok között felosztásra kerültek a képviselet nélküli csoportok, 

ahol rendszeresen figyeljük, milyen kérdések merülnek fel, illetve a megkeresésekre is válaszolunk 

legjobb tudásunknak megfelelően. Mivel az idei választások során sem javult az érdekképviseleti 

helyzet, a projektet továbbra is folytatni fogjuk, és keretében minden segítséget megadunk a 

hallgatóknak, amire szükség lehet. A bizottsági felvételik, illetve tagváltozások miatt a feladatok újra 

lesznek osztva, de a munka érdemi részében nem lesz változás. 



3 
 

4. Skillstart 

Az utóbbi években több készségfejlesztő kurzusra, illetve rövid tanfolyamra jelentkezhettek a hallgatók, 

mely olyan adottságok fejlesztésére koncentrál, melyek segítik a jogi tanulmányokat, illetve a 

gyakorlatban való sikeres érvényesülést. Ezek megszervezése első sorban Szabó Tamás érdeme, de 

magam is szerveztem egy rövid kurzust, mely a szak-, illetve évfolyamdolgozat megírásában nyújtott 

segítséget. A kurzust dr. Rigó Balázs tartotta. Mivel a programok mindig népszerűek, és a jelentkezési 

küszöböt minden esetben elértük, ezt annak a jelének tartom, hogy érdemes hasonló programokkal 

foglalkoznunk a jövőben. Így szeretnék egyéb szakmai jellegű szemináriumokat, illetve igények szerint, 

a tanulmányíráshoz hasonló egyéb tanulmányokhoz segítséget nyújtó kis csoportos foglalkozásokat is 

megszervezni. A tervek szerint havonta egy ilyen jellegű program a cél, amennyiben a hallgatók 

érdeklődése és lelkesedése továbbra is kitart. 

5. Könyvtár 

A könyvtárral kapcsolatban folyamatosan érkeznek kérdések és kérések, melyek közül a leggyakrabban 

visszatérő megjegyzés a hatályos tankönyvek hiánya. Ezt a problémát a következő év folyamán 

mindenképp szeretném orvosolni, amely elhatározásomat csak fokozza, hogy az idei év során több új 

tankönyv, például az új közigazgatásjog és az új büntetőjog tankönyv is várhatóan megjelenik. Továbbá 

tervezem megkeresni a könyvtár vezetőségét annak ügyében, hogy legalább a vizsgaidőszakban legyen 

hosszabb a könyvtár nyitvatartási ideje, melyre több hallgató is jelezte az igényét. Ez előreláthatólag 

hosszas egyeztetést kíván, de reményeim szerint tudunk olyan konszenzusra jutni, amely mind a 

hallgatók, mind a könyvtár dolgozói számára kényelmes és ésszerű megoldást nyújt a jövőben. 

6. Egyebek 

A nagyobb projekteken kívül rendszeresen el kell végeznünk a kis feladatokat is, legyenek azok akár 

időszakos jellegűek, akár rendszeresen visszatérők. Ilyenek a kérdőívek, melyeket évente több 

alkalommal is kiírunk, Ennek oka az, hogy ez a leghatékonyabb módja az igények felmérésének, hiszen 

így nagy számban, összesítve láthatjuk, mit is szeretnének a hallgatók, illetve milyen problémákra kell 

fókuszálnunk. Ezeket a kérdőíveket továbbra is rendszeresen szeretném összeállítani, kiértékelni, és az 

eredmények alapján a tanszékekkel hasznosan átbeszélni az eredményeket, melyek reményeim szerint 

érdemi párbeszédhez vezetnek majd a tanszékekkel. A kérdőívek kiértékelése segít továbbá a félév 

kiértékelésében, valamint az igények alapján akár HKR módosításokat is kezdeményezni tudunk ezek 

alapján. 

Terveim szerint a következő félév első feladata lesz egy határidős tábla összeállítása, amelyben az adott 

félévre vonatkozó minden fontos határidőt szeretnék összegyűjteni, és összesítve, átláthatóan a hallgatók 

rendelkezésére bocsátani. Visszatérő probléma, hogy a bizonyos tárgykörökhöz tartozó határidőket több 

különböző felületen találhatunk meg, ezért sokszor ezekről többen is lecsúsznak, melyet csak 

méltányosság útján, vagy késedelmi díj fizetése után lehet pótolni. Ez úgy vélem könnyen elkerülhető 

lenne, ha mindent egységesített dokumentumban előre láthatnánk.  
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Továbbra is igyekszik a bizottság egy egyszerű és átlátható csúszástáblát létrehozni. Erre több féle ötlet 

is született, egyelőre az ötletek modellezésével, ábrázolásával tevékenykedik a bizottság. Az új tanterv 

hatályba lépésével olyan megoldás kidolgozására szeretnék törekedni, amely mint a két tanterv szerinti 

csúszások felvázolására alkalmas.  

Végül pedig a jegyzettárat említeném meg, melynek frissítése a tantervi és törvényi változások miatt 

folyamatosan indokolt. Az idei évben ez különösen igaz, így a jegyzettárban jelenleg megtalálható 

dokumentumok teljes áttekintését és frissítését még a tanév befejezte előtt szeretném elérni. Erre a 

bizottságon belül egy kisebb munkacsoport felállítását tervezem, akikkel a hatálytalan jegyzeteket 

eltávolítjuk a jegyzettárból, az évfolyamcsoportokban található friss jegyzeteket pedig - természetesen 

a közzétevő engedélyével - feltöltjük oda. 
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III. Melléklet 

 

1. számú melléklet: Önéletrajz 

  

Személyes adatok 

Név: Kovács Réka 

Születési hely, idő: Budapest, 1995.09.02. 

Lakhely: 2440 Százhalombatta, Kodály Zoltán sétány 32. 3/12  

Levelezési cím: 2030 Érd, Technikus utca 9 

Elérhetőségek: e-mail: kovreka.kv@gmail.com Mobiltelefon: 06-30-618-3125 

 

Iskolai tanulmányok 

2014-: ELTE Állam-és Jogtudományi Kar, Jogász szak, 7. szemeszter  

2014: érettségi vizsga 

2006-2014: Arany János Általános Iskola és Nyolcosztályos Gimnázium, Százhalombatta  

2002-2006: Eötvös Loránd Általános Iskola, Százhalombatta 

 

Munkatapasztalat 

2012. május - szeptember: Marriott Hotel Budapest, hostess, pincérnő 

2012-2015: Alkalmi hostess városi rendezvényeken, magáncégek rendezvényein egyéb alkalmi 

diákmunkák (borítékolás, szórólapozás, címkézés) 

2013. június: Hostess- Efott fesztivál, Nyitott Színpad Zenei Egyesület 

2013. március - augusztus: Pipacs Magánóvoda, Százhalombatta, kisegítő óvónő  

2015. szeptember – november: P-Line piackutató Kft, telefonos munkatárs 

2016. február-június: dr. Török Gyula Ügyvédi Iroda, dr. Kodela Viktor Ügyvédi Iroda, osztott 

gyakornoki munkakör 

2016. szeptember-december: dr. Kodela Viktor Ügyvédi Iroda, gyakornoki pozíció 
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Nyelvtudás 

2012: nemzetközileg elismert B2 komplex típusú középfokú nyelvvizsga angol nyelvből 

 

Egyéb ismeretek 

Felhasználói szintű Microsoft Word, Excel, PowerPoint 

 

Közéleti tevékenység 

 Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium Diákönkormányzatának voltam tagja 5 éven keresztül, 

valamit a százhalombattai városi rendezvényeken helyi civil szervezetek tagjaként vettem részt, mint 

önkéntes. 2016 májusátó kezdve vagyok tagja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói 

Önkormányzatának, ahol az Oktatási bizottságban végzek érdekképviseleti, illetve egyéb 

tanulmányokkal kapcsolatos közéleti munkát. 

 

Egyéb érdeklődés  

Szabadidőmben írással foglalkozom, saját kulturális blogot szerkesztek, valamint az iskolai és városi 

lapokban jelentek meg alkalmanként rövid cikkeim. 

 

 

 

Kovács Réka 

Budapest 

2017. október 31. 


