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Időpont
2017.12.05.
2017.12.05.
2017.12.06.

Eseménynaptár
Tárgy
Palacsintabisztró
Kari és egyetemi ügyek
Kari tanulmányi ügyek

2017.12.07.

EHÖK elnökségi

2017.12.08.
2017.12.11.

Ciklus megalapozó ülés
Gazdasági ügyek

2017.12.12.
2017.12.13.
2017.12.13.

Küldöttgyűlés
Jog-és Társadalomelméleti
Tanszék és HÖK
EHÖK elnökségi

2017.12.13.
2017.12.19.
2017.12.19.

EHÖK KGY
EDÖK kapcsolatfelvétel
EHÖK elnökségi

2017.12.19.
2017.12.20.
2017.12.22.
2018.01.12.
2018.01.16.
2018.01.16.

Kari Karácsony
Kari pszichológus és HÖK
együttműködés
Elnökségi
Elnökségi
Kari és egyetemi ügyek
EFOTT megbeszélés

2018.01.18.

Kari tanulmányi ügyek

2018.01.21.

EFOTT vezetői ülés

2018.01.22.
2018.01.24.

Szenátus
EFOTT megbeszélés

2018.01.24.

EFOTT megbeszélés

Részt vevők
Nincs pontos adatom
Dr. Menyhárd Attila Dékán Úr
Dr. Somssich Réka
Dékánhelyettes Asszony
Kari HÖK elnökök és EHÖK
elnök
Elnökség
Czinege András és Dula Anna
Fanni (EHÖK és kari hök
gazdasági ügyekért felelős
alelnökei)
lásd: www.ajkhok.elte.hu
Dr. Fleck Zoltán
Tanszékvezető Úr
Kari HÖK elnökök és EHÖK
elnök
lásd: www.ehok.elte.hu
Szabó Katalin (EDÖK elnök)
Kari HÖK elnökök és EHÖK
elnök
Nincs pontos adatom
László Noémi
Elnökség
Elnökség
Dr. Menyhárd Attila Dékán Úr
Kreszadló Dóra PPK HÖK
elnök
Dr. Somssich Réka
Dékánhelyettes Asszony
EFOTT szervezői
csoportvezetők
Nincs pontos adatom
Kreszadló Dóra PPK HÖK
elnök
Kreszadló Dóra PPK HÖK
elnök és Badinszky Áron
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2018.01.24.
2018.01.30.
2018.01.31.

EFOTT megbeszélés
Kari Tanács
EHÖK elnökségi

2018.02.01.
2018.02.01.

Nyílt nap megbeszélés
Elnökségi

2018.02.02.
2018.02.02.

Nyílt nap
EHÖK KGY

EHÖK tanulmányi ügyekért
felelős alelnök
Tehetségkutató munkacsoport
Nincs pontos adatom
Kari HÖK elnökök és EHÖK
elnök
Nyílt napi munkacsoport
HATÁROZATKÉPTELEN
(Indok: megbetegedés és
egyéb kötelezettségek)
Nincs pontos adatom
lásd: www.ehok.elte.hu

Megkezdtük a Szabadegyetem valamint az Orientációs Napokra való előkészülést. Ez egyelőre
annyiban merült ki, hogy az alapvető kérdésekről beszéltem Dékán Úrral (finanszíorzás, téma,
struktúra). A Szabadegyetemre vonatkozóan megtartottuk az első üléseinket. December 8-án
megtartottuk a következő ciklust előkészítő ülésünket, amelyen átbeszéltük terveinket és azok
ütemezését. Ennek megfelelően lefolyt a diákmentorok felvételi eljárásának tervezése. Ebben jelentős
változások az elmúlt évekhez képest nem várhatóak.
Technikai kérdésekben is egyeztettem Dékán Úrral, majd őt követően a Gondnoksággal. A cél a BKlub nyitva tartási idejének a B épület nyitva tartási idejéhez való igazítása, valamint a B épület
udvarán megkezdett közösségi tér kialakításának befejezése. Emellett a HÖK iroda és a szerveztekkel
közösen működtetett épületrész zsúfoltságának megszüntetésén is dolgozunk. A tervek szerint április
végére összeszerelésre kerülnek a kerti bútorok, valamint a felesleges, illetve használhatatlan bútorok
pedig elkerülnek tőlünk.
Hozzáférést kaptam az egyetem hivatalos iktató felületéhez, valamint az elektronikus levelezési
címek és email címek kezelését is intéztem.
Előkészítettem a december 12-ei Küldöttgyűlést, mely során valamennyi kari testületbe delegáltunk
hallgatói képviselőt, akiket a Kari Tanács is megszavazott (2018.01.30-án). A Küldöttgyűlés
jegyzőkönyve és a meghozott határozatok tára elérhetőek az ELTE ÁJK HÖK honlapján.
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Dr. Somssich Réka Dékánhelyettes Asszonnyal többször is találkoztunk a bő két hónap alatt. A
vizsgaidőszakra vonatkozó kérdésekről és a hallgatói kérdőívekről és a következő szemeszterben
meghirdetett elsőéves tárgyakról is beszéltünk. Tisztáztuk a valamennyi érintett hallgató számára
fontos kérdést, hogy milyen esetekben lehet felvenni régi vagy új tanterv szerinti tárgyakat eltérő
tanterv szerint való haladás esetében. Szintén egyeztettünk hallgatói kérdőívekről László Noémivel,
karunk pszichológusával, akivel abban állapodtunk meg, hogy igyekszünk összehangolni és segíteni
egymás munkáját a kérdőívek tekintetében.
Az Állami Számvevőszék számára leadásra kerültek a kért adatok és dokumentumok.
Két tisztségviselő (Ramadani Ariana és Sulyok Luca) bejelentette lemondási szándékát.
A 2018-as EFOTT-nak az egyetemi szervezője az ELTE lett, ennek megfelelően az EHÖK vállalta
az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzését. Az ELTE PPK HÖK elnökével közösen az EFOTT-on való
ELTE programok megszervezéséért felelünk.

Bevezető
Ahogy a legtöbb egyetemistának, úgy nekem is az elmúlt két hónapot a vizsgaidőszak határozta meg,
ami nehezebbé tette az alelnöki munkát, ezen túl az is megnehezítette, hogy nem Budapesti vagyok,
így vizsgaidőszakokban sok időt töltök a városon kívűl, amiből az következett, hogy több eseményen
nem tudtam részt venni. Ezek ellenére elégséges mennyiségű munka volt, ami főleg az új tanrendből
következik.
Ki vagy mi a politológus?
December 6.-án a Politikatudományi Intézet segítségével szervezetünk egy mesteres nyílt órát, ahova
alapszakos hallgatókat hívtunk meg, hogy megtudják milyen az ELTE ÁJK-n egy mesteres tanóra,
mennyiben más, mint alapszakon. Az eseményre elsősorban harmadéves politológus hallgatókat
vártunk, de nagy örömünkre többen jöttek első és másodévről is. Nagy volt az érdeklődés az esemény
iránt. A tanórát Mándi Tibor és Arató Krisztina tartotta közösen.
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EDUCATIO
Az idei évben is megrendezésre került az EDUCATIO nevű esemény, ahova idén külön meg lettek
hívva politológus hallgatók is, hogy képviseljék karunkat. Örültem a megkeresésnek és remélem a
továbbiakban is számítani fog ránk a felvételi iroda és megkeres minket. Eddig gyakran fordult elő,
hogy a az EDUCATIO-n az ELTE ÁJK színében nem volt politológus, így a nekik érkező kérdésekre
nem tudtak szakszerű választ adni, de idén 5 politológus is képviselte a szakunkat és a karunkat is.
Nyílt nap
Az idei nyílt napon politológus oktatóink tartottak előadást, melyhez az a politológus bizottság tagjai
készítettek borítóképet. Sok bizottsági tag részt vett a nyílt napon, vagy egy diákszervezet nevében,
vagy a HÖK színeiben.
Karácsony
A HÖK elnökség tagjaival részt vettünk a tanári karácsonyon is, ahol tudtunk konzultálni a
tanárainkkal is, jobb kapcsolatot kialakítva, illetve egyes tanulmányi problémákat helyben is meg
tudtunk oldani.
Tanulmányi Hivatal
Az elmúlt két hónapban hatalmas segítséget kaptam a tanulmányi hivataltól, elsősorban Nagy
Ágnestől, aki folyamatosan segített, mind írásban, mind szóban, ha személyesen mentem el hozzá.
Az új tanrend miatt sok olyan kérdés érkezett hozzám, amire nem tudtam a választ, illetve sok
probléma adódott a Neptunban. Főleg a felsőbb évesek elsőéves tárgyainak felvétele kapcsán. Ez
jellemzően a közgazdaságtan, statisztika, alkotmányjog tárgyakra vonatkozott.
De felmerültek egyéb problémák is, melyet Nagy Ágnes segítségével oldottunk meg.
Politikatudományi Intézet
A tanulmányi hivatalon túl nagy segítséget jelentett a Politikatudományi Intézettel való
kommunikáció, ahol Nyikosné Farkas Gabriellával tárgyaltam. Ezek a kérdések általában a
szakdolgozatra, évfolyamdoglozatra, szakmai gyakorlatra, záróvizsgára vonatkoztak.
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Bizottság
A Politológus Bizottsággal megterveztük a következő félév programtervét, melyet a vizsgaidőszak
után el is fogjuk kezdeni.
Kérdések
Ahogy a Tanulmányi Hivatalnál és a Politikatudományi Intézetnél írtam rengeteg tanulmányi kérdést
kaptam, ezek közül sokban ők segítettek, de ezen túl sokkal több kérdést kaptam, melyekre egyedül
válaszoltam a hallgatóknak. Ez jellemzően naponta 5-10 emberrel való egyeztetést és kérdés
válaszolást jelentett, ezen túl a tömeges problémák esetén igyekeztem a hivatalos facebook
csoportokban posztok formájában válaszolni, illetve tájékoztatni őket.

Bizottság
2017. december 8-án került sor az alakuló bizottsági ülésre. Bemutatkoztak egymásnak a bizottsági
tagok, és ismertettem számukra a hosszú távú terveket, illetve, hogy milyen eseményekre,
programokra számíthatnak a következő évben.
A vizsgaidőszak értékelő bizottsági ülésre 2018. 02.06-án fog sor kerülni.

Mentorprogram
Decemberben elkezdtük felmérni, hogy kik azok a mentorok, akik folytatni szeretnék, és kik azok
akik befejezik a Mentorprogramban a munkát.
A vizsgaidőszak közelsége miatt, és annak érdekében, hogy a mentorok a saját vizsgáik mellett a
gólyák kérdéseivel is a legalaposabban tudjanak foglalkozni, közös mentorgyűlést nem tartottunk,
azonban a kommunikáció tökéletesen működött a Facebook csoporton keresztül.
A diákmentorok munkájának értékelésére kiküldtünk egy kérdőívet a gólyáknak, melynek a kitöltési
határideje: Január 31. volt. A kérdőív kiértékelése február közepéig befejeződik.
A vizsgaidőszak során felmerülő tanulmányi kérdésekben is folyamatosan a gólyák rendelkezésére
álltunk, ebben nagy segítséget nyújtott Kovács Réka oktatási ügyekért felelős alelnök.
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Megbeszéltük a „vizsgatemető” táborok szervezésének feltételeit, és részleteit.
Folyamatosan tartottam a kapcsolatot a Társelnökökkel, illetve rajtuk keresztül a többi
oktatómentorral is. Több személyes találkozó során egyeztettünk a tavaszi tervekről, a mentorfelvételi
rendszerről, a felvételi táborról stb.
A vizsgaidőszak értékelő mentorgyűlésre 2017. 02. 06-án fog sor kerülni.
Palacsintabisztró
2017. decemberben került megrendezésre a VII. Palacsintabisztró. Az előkészületek során felmértük,
hogy melyek azok a Szervezetek, kik azok a hallgatók, mentorok, akik szívesen sütnek palacsintát az
eseményre. Ezt követte az alapanyagok beszerzése, porciózása és szétosztása, melyre 2017. december
4-én került sor a B-Klubban.
Maga az esemény december 5-én került megrendezésre. Bizottságok, oktató-és diákmentorok,
szervezetek képviselői mellett rengeteg híres ember vett részt az eseményen (többek között: Dombi
Rudolf és Vecsei H. Miklós). A rendezvényt a Nagyi Palacsintázója is támogatta.
Jótékonysági eseményünk bevételét idén az „SOS Gyermekfalvak”-nak ajánlottuk fel. A befolyt
294.290 Ft-ot az alapítvány képviselőivel közösen számoltuk meg.
Társadalmi felelősségvállalás
2017. december 5-én a Palacsintabisztróval egybekötve Önkéntes napot is szerveztünk, mely során
néhány szervezet mutatkozott be, beharangozva ezzel a tavaszi szemesztertől induló Társadalmi
felelősségvállalás c. fakultatív kurzust.
A kurzus előkészületei miatt több személyes találkozóra is sor került Hoffman István és Kisteleki
Károly Tanár Urakkal.
A kurzus már elérhető a Neptunon. A 13 szervezetről, illetve a kurzusról általában egy rövid leírást
készítettem, melyet megosztottam a Facebook csoportokban, emellett a kurzus népszerűsítése
céljából külön (borító) képet készíttettünk.
Egyéb
Részt vettem a Küldöttgyűlésen, Kari Tanácson, az Elnökségi üléseken és a Kari Nyílt Napon is.
1.

Hallgatói Önkormányzat Elnökségi Ülései:
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2017. december 22-én 14 órától és 2018. január 12-én 14 órától kezdődő elnökségi üléseken vettem
részt.
2.

Kari Tanács:

2018. január 30-i ülésen részt vettem. Az ülésen három egyetemi címről határoztunk, valamint a Kari
Tanács bizottságainak hallgatói tagjairól. Emellett, december 19-én került megrendezésre a Kari
Tanács Karácsony, melyen szintén jelen voltam.

3.

Nyílt Nap:

2018. február 2-án részt vettem a Kari Nyílt Napon, a HÖK, illetve a Mentorprogram képviseletében
egyaránt, ahol a jövőbeli felvételizőkkel beszélgettünk, megválaszoltuk az egyetemmel kapcsolatos
kérdéseiket
Megkezdtük a március elején megrendezésre kerülő „HÖK csapatépítő- és mentortábor”
megszervezését, melyhez a szállást már lefoglaltam.
Emellett megkezdődtek még, az OpiniON (ON véleményezési eseménye), Mentorfelvételi tábor és a
Szabadegyetem szervezési munkálatai is.

Ülések
ELTE ÁJK Kari karácsony 2017. december 19. 17:00
ELTE ÁJK HÖK Rendezvényes Bizottsági ülés 2017. december 7. 17:30
ELTE ÁJK HÖK Elnökség „nem hivatalos” ülése 2017. december 8. 12:00-18:00
ELTE ÁJK HÖK Elnökségi ülés 2017.december 22. 12:00
A 2017. december 12-én tartott ELTE ÁJK HÖK Küldöttgyűlésen tanulmányi elfoglaltságaim
miatt nem tudtam részt venni.
ELTE ÁJK Kari Tanács 2018. január 30. 14:00
Kommunikációs tevékenységek
A december, január havi kari HÖK kommunikációs tevékenységeit és az EHÖK Kommunikációs
Bizottsággal való kapcsoltattartást továbbra is egyedül végeztem, mivel a vizsgák közéledtével
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arányosan csökkenek a megosztandó információk is.

A kommunikációs feladatok alatt a

rendezvények népszerűsítését, közhasznú információk közlését értem, ezek történhetnek
papírformátumban és online formában is. A kommunikacio@ajkhok.elte.hu email címre beérkező
kéréseket teljesítettem és persze a saját karunk eseményeit is megosztottam, az ELTE ÁJK HÖK
irodára

beérkező

plakátok

kihelyeztem

a

megfelelő

módon.

Erre

néhány

példa:

Megosztottam az Eötvös-pontok akcióját
ELTE Egyetemi Könyvtár FOGD, VIDD ÉS OLVASD, VISSZAHOZNI NEM KELL!
eseményét
ELTE Hallgatói Önkormányzat Rekrutációs program felhívását (Ezt az eseményt továbbá
elküldtem a szervezetek elnökeinek, hogy a túlterhelt decemberi online kommunikációban is
eljusson minél több emberhez!)
ELTE ÁJK HÖK ünnepi jókívánságait!
ELTE Online és ELTE Hallgatói Önkormányzat további posztjait
Segítettem az ELTE Jeges Est promóciójába a Facebookon,

a mentorokon keresztül és

természetesen az Instagramon
A Társadalmi felelősség vállalás c. kurzus népszerűsítésében is segédkeztem
A decemberi /januári események Instagram képekben
Bizottság
Az újdonsült bizottsággal megtartottuk az első bizottsági ülést, ahol mindenki bemutatkozott,
elmondta, hogy miért is jelentkezett ebbe a bizottságba!

A karácsony közeledtével egy kis

vizsgaidőszakváró karácsonyi csokizást is tartottunk. A már a többi bizottsággal összehangolt 2018as évi programtervet ismertettem, véleményeiket kikértem róla. A bizottsági ülés nagyon produktív
volt az első három feladatot felosztottuk egymás között, hogy elindulhasson ezeknek a programoknak
a tervezése. Együtt megbeszéltük, hogy hogyan is fog jól működni a bizottság, kinek milyen ötletei
vannak és ki melyik területen szeretne dolgozni. Azok a tagok, akik nem tudtak a hivatalos bizottsági
ülés időpontjában megjelenni, előtte személyes konzultáción vettek részt, hogy senki ne maradjon ki
a fontos dolgokból, feladatok elosztásából. Az elelnök helyetteseimnek a bizottsági tagok közül Pető
Tamást választottam.
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A bizottsági munkák
Elkészítettem az új ötletekkel kibővített könnyebb együttműködést, felkészülést elősegítő
dokumentumokat és ezt tanulmányozásra el is küldtem a bizottsági tagoknak a vizsgaidőszakra.
Megkértem őket, hogy lépjenek be az összes tanulmányi csoportba, hogy az esetleges megosztási
feladatok könnyebben teljesülhessenek. E mellett az új ötletek között szerepel, hogy a Slack nevű
alkalmazást használjuk a Facebook chat helyett egyes rendezvények megszervezése céljából. Ez a
folyamat még csak kipróbálási státuszban van, reménykedünk benne, hogy elősegíti majd a könnyebb
kommunikációt!
Februári események, feladatok előkészítése
Elsősorban elkészült a Rendezvényes kérdőív és az ezzel megosztandó kis szöveg, amit az UV héten
osztottunk meg a Facebook csoportokban. A kérdőív népszerűsítése céljából az Instagramot is
segítségül hívtuk és természetesen a mentorokat is. A kérdőívet 84 ember töltötte ki eddig. A kérdőív
célja az ELTE ÁJK HÖK rendezvényeinek nívósabbá tétele, a közösség igényeinek kielégítése,
feltérképezése. Az első 84 válaszból is megállapítható, hogy az emberek szeretnek a HÖK általi
rendezvényekre járni, de jól látható, hogy jobban oda kell figyelnünk lehetőségeinkhez mérten az
események

színvonalára.

A

kérdőív

itt

megtekinthető:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFira8lj7WURazk9cXQkXD7FUIV3RT1_BlzRPkR7
fU-CQGZw/viewform
Február 22-én kerül sor az ÁJK MEGBORULÁS Szemeszternyitó kiadás névre keresztelt
eseményre. A rendezvényen Walcus és PlattenZ fognak zenélni. A Hipnotiq Lounge and Club nevű
szórakozóhely fog helyet adni a rendezvénynek. Az esemény leírása, a későbbi posztok, a
nyereményjáték kiírások, a dj bemutatások, a jegyvásárlási lehetőségek megtervezése, helyszíni
lebonyolítás terve is készen van. A regisztrációs héten debütál majd az esemény, reméljük, a korábbi
évekhez hasonlóan nagylélekszámú szemeszternyitónk lesz!
A

március

lebonyolításosnak

8-án

megrendezésre
megtervezése

kerülő

Tavaszköszöntő
is

Buli
kezdetét

előszervezése

és

vette.

Szeretném ezutón is megköszönni a bizottsági tagoknak, hogy minden szervezési feladatban
részt vettek, a vizsgaidőszak ellenére is kimagasló munkát végeztek és precizitást tanúsítottak minden
téren.
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ELTE ÁJK VII. PalacsintaBisztró és Önkéntes Nap
A már hagyománnyá vált PalacsintaBisztró és Önkéntes Nap szervezésében, promóciójában
nyújtottam segítséget Dancs Tamásnak az Integrációsért és Utánpótlásért felelős alelnöknek. Az
esemény megterveztetése és népszerűsítése volt a feladatom. E mellett díszvendégek meghívása az
eseményre. Továbbá számos népszerűsítő posztot, bejegyzést írtam hozzájuk képeket csatoltam. A
feladatok koordinációjában is részt vettem. A PalacsintaBisztró hatalmas sikerrel zárült, mivel az
elmúlt évek egyik legnagyobb pénzösszegét (294.290Ft) sikerült összegyűjtenünk! A Bisztró nagyon
jól sikerült, a visszajelzések és a nap folyamán készült képek tanúsítják, hogy az emberek jól érezték
magukat és ezzel segítettek másokon is!

December
KÖB: december 6-án döntöttünk a benyújtott ösztöndíjkérelmek elbírálásáról és egyeztettünk a
titoktartási nyilatkozatokról.
EHSZÖB
•

8-án levélszavaztam a 2017/18-as tanév tudományos pályázatairól és a pályázatokat

előkészítő operatív bizottságáról
•

11-én részt vettem az EHSZÖB rendkívüli ülésén, ahol döntöttünk a Rendkívüli szociális

támogatás pályázatokról és a Közéleti ösztöndíj pályázatokról
Kari tanács: január 30-án részt vettem a Kari tanács januári ülésén és a szavazásokon; a szavazások
témái:
•

1/2018. (I.30.) KT. sz. határozat a Kari Tanács 2017/2018. tanév II. félévi

ülés- és

munkatervéréről
•

2/2018. (I.30.) KT. sz. határozat Dr. Hack Péter egyetemi tanári pályázatának

véleményezéséről
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•

3/2018. (I.30.) KT. sz. határozat Dr. Fuglinszky Ádám egyetemi tanári pályázatának

véleményezéséről
•

4/2018. (I.30.) KT. sz. határozat Dr. Darázs Lénárd egyetemi tanári pályázatának

véleményezéséről
•

5/2018. (I.30.) KT. sz. határozat a Kari Tanács egyes bizottságai hallgatói tagjainak

megválasztásáról
Webmail és Facebook üzeneteken keresztül tájékoztattam a kar hallgatóit a felmerülő kérdésekben.
Január
EHSZÖB:
Levélszavazáson vettem részt
•

5-én a 2017/2018-as tanév tavaszi félévének alaptámogatás, rendszeres szociális támogatás,

rendkívüli szociális támogatás és közéleti ösztöndíj pályázatairól és operatív bizottságairól
•

24-én a 2017/2018-as tanév tudományos ösztöndíjairól és az Erasmus+ szociális kiegészítő

támogatás pályázati kiírásáról
•

28-án a kévénysablonváltoztatásról

13-ára elkészítettem a 2017/2018-as tanév második szemeszterének pályázati kiírásait, erről online
felületen tájékoztattam a nappalis évfolyamokat.
Webmail és Facebook üzeneteken keresztül tájékoztattam a kar hallgatóit a felmerülő kérdésekben.

Alakuló ülés
A Külügyi Bizottság december 14-én megtartotta alakuló ülését. Az ülésen a bizottsági tagok fele
volt jelen. Az ülést egy rövid bemutatkozással kezdtük, hogy a bizottsági tagok jobban
megismerhessék egymást. Ezt követően röviden ismertettem a bizottsági tagokkal a bizottág általános
feladatait; a Külügyi Körrel való kapcsolat fontosságát; a bizottsági munka szabályait; azon a
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személyek neveit, akik kapcsolódnak a bizottsági munkához; valamint a bizottságban létrehozandó
munkacsoportokat. Végül az elkövetkező fél év fontosabb feladatairól beszéltem (Erasmus hét,
Külügyi Nap, Erasmus elsőkézből, rövid ösztöndíjak). A bizottsági ülésen meghívott vendégként
jelent volt Dunka Sarolta Noémi, az ELTE EHÖK Külügyekért Felelős Alelnöke.
ELTE ÁJK HÖK elnökségi ülései
2017. december 22-én 14:00-tól és 2018. január 12-én 14:00-tól részt vettem a Hallgatói
Önkormányzat Elnökségi ülésein. A 2018. február 1-i ülésen sajnos nem tudtam részt venni,
tanulmányi kötelezettségeim teljesítése miatt.
Hallgatók tájékoztatása
A vizsgaidőszakban is rengeteg kérdés érkezett az Erasmus+ ösztöndíjjal külföldön tartózkodó
hallgatók részéről. A legtöbben Facebookon vagy az Erasmusos Facebook-csoportban tettek fel
kérdéseket. Többségében arról érdeklődtek a hallga-tók, hogy vizsgázgatnak e a rendes
vizsgaidőszakban, milyen szabályok vonatkoznak az Erasmusos vizsgaidőszakban letett vizsgákra,
hány vizsgaalkalmuk van és hogy hogyan ismertethetik el a tárgyaikat. Az Eramusos hallgatók
részéről az elmúlt két hónapban nem érkezett semmilyen panasz vagy egyedi probléma, amellyel a
kar vezetéséhez vagy az EHÖK-höz kellett volna fordulnom.
Kari Tanács
2018. 01. 30-án részt vettem a Kari Tanács ülésén. Az ülésen a Menyhárd Attila dékán úr átadott egy
egyetemi tanári kinevezésről szóló okiratot, egy arany-diplomát. A Kari Tanács elfogadta féléves
munkatervét, szavazott három oktató egyetemi tanári pályázatáról, valamint a Kari Tanács egyes
bizottságainak hallgatói tagjairól. Én a Nemzetközi Bizottságban fogom képviselni a hallgatók
érdekeit a jövőben.
EHÖK Külügyi Bizottsági ülés 2018. 01. 30.
Az EHÖK Külügyi Bizottságának 2018. 01. 30-án tartott ülésén sajnos tanulmányi kötelezettségeim
teljesítése miatt nem tudtam részt venni, de a vizsgaidőszakot követően egyeztettem Dunka Sarolta
Noémivel, az EHÖK Külügyekért Felelős Alelnökével az üléssel kapcsolatban. Az ülésen az Erasmus
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kiegészítő támogatásról (február 26.), az Erasmus hét szakmai gyakorlattal kapcsolatos előadásáról
(az ÁJK-n február 13. 14:00, I. tanterem), az Erasmus hét tanulmányúttal kapcsolatos előadásáról
(február 15. 15:30, IX. tanterem) és az Erasmus+ pályázati időszakáról volt szó. A szorgalmi időszak
első hetén még személyesen is egyeztetek Dunka Saroltával az Erasmus héttel kapcsolatban.
Erasmus vizsgaidőszak
Az utóvizsga hét lezárultával, a vizsgaidőszakot követően elkezdtem összegyűjteni – tanszékenként
rendszerezve – azokat a tantárgyakat, amelyekből az Eras-mus ösztöndíjjal külföldön tanuló hallgatók
vizsgázni szeretnének az Erasmusos vizsgaidőszakban. A hallgatói igényeket továbbítom a tanszékek
felé, majd amint megkapom az időpontokat, azt továbbítom a hallgatóknak.
Előadás
Dr. Sonnevend Pál, Nemzetközi Dékánhelyettes Úr kérésére elkezdtem népszerűsíteni egy február 9én, a Kar kari tanácstermében megrendezésre kerülő előa-dást a Facebookon.
Nyílt nap 2018. 02. 02.
A február másodikán megrendezett kari nyílt napra az ELTE ÁJK HÖK Külügyi Bizottsági Halmosi
Dóra és Lipták Laura bizottsági tagokat delegálta. Laura és Dóra beszámolója alapján a
középiskolások jól érezték magukat a nyílt napon és többen érdeklődtek a külföldi ösztöndíjak és az
Erasmus után.
Külügyi nap
Az Erasmus+ pályázási időszakát egy hónappal kitolták (március 5-ig), ezért a Külügyi Napot
előreláthatólag a következő félév elején fogjuk megrendezni.
Rövid tanulmányutak
Az Utrechti Egyetem jogi karával folytatott egyeztetések során arra jutottunk, hogy a következő
évben fogjuk elkezdeni a két jogi kar közötti csereprogramot. Ezen kívül az ELSA Hungary-n
keresztül érkezett a Kar Hallgatói Önkormányzatához egy megkeresés a Zágrábi egyetem jogi
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karáról. A jövőbeni szoros és hosszú távú együtt-működés érdekében márciusban történik személyes
kapcsolatfelvétel Budapesten.
Erasmus hét
2018. február 13-án és 15-én a fent említett időpontokon és helyszíneken lesznek megtartava a Kari
Erasmus tájékoztató előadások, amelyeket a Nemzetközi Irodával közösen szervezünk. Az
események előkészítése folyamatban van, előreláthatólag mindkét előadáson fogok tájékoztatót
tartani az Erasmus+ kiegészítő támogatással kapcsolatban.

Évfolyamképviselőkkel való egyeztetés
A vizsgaidőszak során rendszeresen tartottam a kapcsolatot az évfolyamképviselőkkel. Amennyiben
jeleztek felém valamilyen problémát, igyekeztem gyors segítséget nyújtani a megoldásában.
Igyekeztem továbbá egyeztetni a vizsgákra való férőhelyek bővítésének tárgyában is. Amennyiben
valamilyen ügyben nem voltam biztos a hallgatói álláspontokban, illetve sérelmezett eseményekben,
vagy az ügyek előrehaladtában, mindig kikértem a képviselők véleményét, illetve segítségét. A
legtöbb évfolyamképviselői jellegű feladat, melyet el kellett látnom azonban a levelezős csoportokkal
merült fel, mivel nem rendelkeznek évfolyamképviselettel, ezáltal minden felmerülő kérdésben én
nyújtottam nekik segítséget.
Egyéni hallgatói kérdések megválaszolása
Az elmúlt két hónap folyamán a legtöbb munkám kétségtelenül a hallgatókkal való egyéni
kapcsolattartás volt, mely során számos megkeresésre válaszoltam személyesen az oktatási ügyek
teljes választékában. Becslésem szerint a vizsgaidőszakban 100-120 hallgatóval folytattam
üzenetváltást, a tárgyfelvételi időszak első 2 napjában pedig (beszámolóm megírásáig) több mint 50
üzenetre adtam választ. A beszélgetések pontos számát nem tudom, mivel az e-mail címem mellett
sokan a privát elérhetőségeimen is megkeresnek, így nem tudom pontosan számon tartani hány
hallgatóval folytattam üzenetváltást. A megkeresések témái rendkívül vegyesek voltak. A hallgatók
leggyakoribb kérdései a méltányossági és kivételes tanrendi, illetve egyéb kérelmek leadásáról,
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kreditelismertetésről, az átsorolásról, szakdolgozatokról, illetve a tagozatváltásról szóltak, emellett
nagy számban kerestek meg a jegyek beírásának elmaradása miatt, férőhelybővítések miatt, illetve
egyes vizsgák során felmerült egyéni sérelmek miatt is. Amennyiben olyan kérdéssel illetve kéréssel
fordult hozzám hallgató, amelyben szükség volt a Tanulmányi Hivatal segítségére, a Hivatallal való
egyeztetés után adtam meg a végleges választ a kérdésekre.
Megbeszélés Dr. Somssich Réka Dékánhelyettes Asszonnyal
2018. január 19-én 14 órától Dr. Somssich Réka Dékánhelyettes Asszonnyal és Szabó Tamás elnök
úrral személyesen találkoztunk, hogy megbeszéljük a vizsgaidőszakban felmerült ügyeket, továbbá
az új tantervvel kapcsolatban letisztáztuk, mik a tárgyfelvétel szabályai a lemaradó hallgatók
esetében. Ezen kívül jeleztük felé azokat a vizsgák felmerült hibákat, melyeknek bekövetkezése
sértette a hallgatói érdekeket. A Dékánhelyettes asszony továbbá válaszolt egyéb hallgatói kérdésekre
is, melyekről megkérdeztük őt, hogy megismerhessük az Egyetem álláspontját. Az egyik
legfontosabb megoldandó eset a karon használt adatbázisok elérhetetlensége volt, mely ügy
megoldásában a személyes találkozó előtt kértem Dékánhelyettes Asszony segítségét. A probléma
végül maradéktalanul megoldódott.
Küldöttgyűlés
2017. december 12-én 18 órától részt vettem a kari Küldöttgyűlésen, ahol én vezettem a
jegyzőkönyvet, melyet januárban első felében leadtam Szabó Tamás elnök úrnak. Az ülésen a Kari
Tanács bizottságaiba delegált hallgatók személyeiről, illetve az EHÖK KGY tagjairól szavaztak a
küldöttek.
A Hallgatói Önkormányzat Elnökségi ülései
2017. december 22-én 14 órától, 2018. január 12-én 14 órától, illetve február 1-én részt vettem a
Hallgatói Önkormányzat elnökségi ülésein. A február 1-i ülés egy részéről távol maradtam, mert a
Nyíltnapra készülve a Dékáni Hivatalban segítettem az Aula Magna elrendezésében illetve a
látogatóknak osztott menetlevelek elkészítésében. A decemberi ülésen javasoltam egy általános
hibafelmérés lefolytatását, mely során összegyűjtenénk és jeleznénk a gondnokság felé mindazokat a
hibákat, amik kényelmetlenné teszik a mindennapi egyetemi életet.
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Kari Ösztöndíj Bizottság
2017. december 6-án Kari Ösztöndíj Bizottsági ülést tartottunk. Az ülésen a bizottsági tagok a
titoktartási nyilatkozat formájáról határoztak, melyet a februári ülésen fogok benyújtani végleges
formában. Felülbíráltuk továbbá a december hónapban benyújtott ösztöndíj kérelmeket.
Kari Tanács ülései
2018. január 30-i ülésen részt vettem. Az ülésen három egyetemi címről határoztunk, valamint a Kari
Tanács bizottságainak hallgatói tagjairól.
Kari Nyíltnap
2018. február 2-án részt vettem a Kari Nyíltnapon, ahol a jövőbeli felvételizőkkel beszélgettünk,
megválaszoltuk az egyetemmel kapcsolatos kérdéseiket, illetve egy kvízjátékot, játszottunk velük,
melyben az egyetemről kérdeztünk néhány általános tudnivalót.

Egyebek
A vizsgafelvételről illetve a tárgyfelvételről is csináltam egy borítóképet, melyet megosztottam az
évfolyamcsoportokban, hogy mindenki jól láthassa a pontos határidőket. Továbbá többször írtam ki
általános jellegű, több hallgatóra vonatkozó bejegyzéseket, melyekben fontos információk voltak
(kérelmek határideje, e-mail elérhetőség), hogy közvetlenül, és azonnal láthassák a szükséges és
fontos információkat, és nehogy bárkit hátrány érjen nem tudásuk miatt.

Alelnökségem második és harmadik hónapja a vizsgaidőszak idejére esett, de a tanulás mellett
próbáltam időt szakítani az alelnöki kötelezettségeim teljesítésére.
Decemberben az elnökségnek kettő ülése volt, mindkettőn részt vettem. A második ülésen sikerült
összeállítanunk a következő félév hozzávetőleges programját. Az elnökségi előtt találkoztam
Kisteleki Károly Tanár úrral átbeszélni a következő félév programjait.
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Abban állapodtunk meg, hogy továbbra is folytatni fogjuk a Fantasztikus Világok Fantasztikus
elemzői című előadássorozatunkat, idén két olyan előadással,amit eddig a nagyérdemű még nem
hallhatott, az Éhezők Viadalával és a Bosszúállókkal.
Emellett továbbra is megrendezésre fog kerülni az Én filmem című programunk, ha minden igaz,
akkor Nagy Marianna Tanszékvezető Asszonnyal, illetve Mezey Barna Tanszékvezető Úrral,
melyekre március elején és április közepén fog sor kerülni.
Decemberben részt vettem a Palacsintabisztró nevű jótékonysági eseményen, ahol palacsintákat
adtunk el, ezzel támogatva az SOS Gyermekfalvak alapítvány munkáját.
A bisztró ideje alatt volt szerencsém találkozni Vecsei H- Miklós színművésszel, akivel egyeztettem,
hogy szívesen tartana egy előadást az ELTE ÁJK-nak saját színdarabjából, a Mondjad, Atikám!-ból.
Mivel ez a színdarab József Attila életéről és verseiről szól, ezért szeretném, ha az eseményre majd
áprilisban kerülne sor, József Attila szülinapja környékén, így erről későbbi egyeztetések lesznek.
Felvettem a kapcsolatot a Be Smart Klub nevű szervezettel, akik pszichológiai előadásokat
szerveznek. Közös megegyezés alapján végül március 19-én fog eljönni az előadó megtartani a
Halogatás pszichológiája című előadását.
Szintén kapcsolatba léptem a Momentán Társulat nevű improvizációs társasággal, akikkel közösen
egy reggeli előadást szeretnék létrehozni. A Nulladik óra című előadásuk olyan, akár csak a Beugró,
interaktív, rendkívül szórakoztató, biztosan mindenkinek jobban indulna a napja, ha erre eljönne,
főleg, hogy a társulat az előadás után megvendégeli a nézőket egy reggelivel.Velük még az időpont
egyeztetés alatt áll.
Még megválasztásom napján kaptam egy kérést arra vonatkozólag, hogy a Katona József Színház
Terror című darabjára lenne hallgatói igény. Írtam a színház szervezési osztályának, de sajnos azt az
információt kaptam, hogy maximum csak várólistára tudnak minket tenni, nem tudnak most egyből
előadást biztosítani számunkra, így kértem, hogy írjon fel minket a várólistára, remélem, hogy minél
előbb pozitív választ kapok.
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Januárban két elnökségit tartottunk, ahol az aktualitásokat beszéltük át, illetve mellette az Elnök Úr
felkért, hogy legyek tagja a Szabadegyetem szervezői csapatának, melyet örömmel vállaltam el. A
Szabadegyetem első szervezői megbeszélést február 1-jén tartottuk, közvetlenül az elnökségi után.
Az elnökségin beszéltünk a másnapi Nyílt Napról is többek között.
Mivel idén az ELTE lesz az EFOTT fesztivál társszervezője, mint egyetem, ezért Elnök Úr megkért,
hogy abban a projektben is vegyek részt, amelyet szintén szívesen vállaltam el.
A bizottságommal nem tartottunk ülést, mert nem tudtunk időpontot egyeztetni, ezt pótolni fogjuk,
előreláthatólag a szemeszter első hetében. Addigra elkészítem az bizottságom ügyrendjét is, melyben
meghatározom, hogy ki kaphat és miért pontot, illetve a következő hónap programjairól is fogunk
beszélni, illetve felosztani, hogy ki miben fog részt venni.
Terveim szerint a bizottság havonta egyszer legalább fog egy nem beülős csapatépítő programot
csinálni, akár más bizottságokkal együtt, akár külön is. Erre szintén fognak pontokat kapni, hogy ki
mennyire lelkes akár szervezői, akár résztvevői oldalon.
Decemberben volt a Kari Tanács Karácsonya, amelyen szintén részt vettem, illetve a január 30-án
tartott Kari Tanácson is, ahol ismertetésre került többek között az, hogy a következő szemeszterben
mikor lesznek a Kari Tanács soron következő ülései.

Gazdasági ügyekért felelős alelnöki tevékenységeim
Bevezető
A decemberi és januári hónapok főszereplője a vizsgaidőszak volt. Ebből adódóan ezek a hónapok
nem voltak zsúfoltak a Hallgatói Önkormányzatban elvégzendő munkáktól, am így is akadt azért pár
elintézendő ügy. A beszámolómat kronológia szerint építem fel.
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2017. december 5. Palacsintabisztró
Az idei évben is megrendezésre került a Palacsintabisztró jótékonysági esemény. A rendezvényen a
délutáni órákban voltam jelen és segítettem a főszervezőknek a feladatok ellátásában. A
Palacsintabisztró célja az adománygyűjtés, a palacsinták eladásából hatalmas összeg folyt be, így az
eddigi évek egyik legsikeresebb Palacsintabisztrójának könyvelhettük el a 2017-ben megrendezettet.
2017. december 6. Kari Ösztöndíj Bizottsági ülés
A KÖB ülés eredményesen zárult, döntöttünk a benyújtott ösztöndíjkérelmek elbírálásáról és
egyeztettünk a titoktartási nyilatkozatról.

2017. december 6.
Egy informális ülés keretében az EHÖK Gazdasági ügyekért felelős alelnökével (Czinege András)
beszélgettünk az ÁJK HÖK gazdasági ügyeiről és a 2018-as évi előre látható rendezvények,
események kivitelezsének gazdasági hátteréről, továbbá a TTK Hallgatói Alapítvány működéséről és
az általános beszerzési ügyletekről.
2017. december 8. HÖK elnökségi ülés
Az elnökség összeült és megtervezte a következő év fontosabb eseményeit illetve az egyes
bizottságok is ismertették saját programjukat az évre, így sikerült azokat összehangolni.

2017. december 11.
Újabb informális ülésen vettem részt a EHÖK Gazdasági ügyekért felelős alelnökével, Czinege
Andrással és az ÁJK HÖK elnökével, Szabó Tamással, így Tamás is átfogóbb képet kapott a HÖK
gazdasági működéséről, az ülés témáit tekintve közel azonosak voltak a december 6-aival.
2017. december 12. EHÖK Gazdasági ülés
Az ELTE részönkormányzatainak Gazdasági ügyekért felelős alelnökei találkoztak az EHÖK
tárgyalójában és az EHÖK Gazdasági ügyekért felelős alelnöke, Czinege András vezetésével
megtörtét a decemberi ülés.
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2017. december 22. ÁJK HÖK Elnökségi ülés
A hónapban másodjára ült össze az Elnökség megbeszélni a közös ügyeket.
2017. január 7.
Elkészítettem az éves irodaszer beszerzést és leadtam az EHÖK számára.
2017. január18. Bizottsági alakuló ülés
A Gazdasági bizottság megtartotta alakuló ülését, mindenki megjelent a tagok közül. Az ülésen
elmagyaráztam részletesen a tagoknak a bizottság munkáját és kiosztottam az akkor fennálló
elvégzésre várt feladatokat. Ez jelentett 2 beszerzés leadást.
2017. január 22.
Leadtam az EHÖK számára az éves beszerzési ütemtervet, melyet az elnökség segítségével állítottam
össze.
Elnök-helyettesi tevékenységek
2017. február 1. Nyílt nap megbeszélés
Mindegyik bizottságot arra kértem, delegáljon 1-2 embert a nyílt napra, és az így összegyűlt
hallgatókkal tartottunk egy megbeszélést a Nyílt napon való részvétellel kapcsolatban.
2017. február 2. Nyílt nap
A Nyílt nap nagyon sikeres volt, mind a bizottsági tagok nagyszerűen szerepeltek mind pedig a
résztvevők nagyon aktvak és érdeklődők voltak. Összességében nagyszerűen sikerült az esemény.

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

Lezárva: Budapest, 2018.02.17.
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