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Szabó Tamás - Elnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

2018.04.10. Elnökségi Alelnökök 

2018.04.10. Kari Tanács Kari Tanács tagok 

2018.04.11. OHÜB 

Kari HÖK elnökök és ELTE 

HÖK képviselői; Tanulmányi 

Hivatal vezetők és kari 

delegáltak 

2018.04.12. Jurista Kupa ülés 
ELTE ÁJK HÖK ÉS PPKE 

JÁK HÖK tagok 

2018.04.13-15. HÖOK vezetőképző 

Fekete Eszter Alelnök 

Gönczi Lili Oktatási Bizottság 

tagja 

Kézdi Norbert Alelnök-

helyettes 

Kovács Réka Alelnök 

2018.04.16. Tantervi Bizottság ülése bizottsági tagok 

2018.04.16. Szenátus Szenátus tagok 

2018.04.16. TDT ülés TDT tagok 

2018.04.17. Kari és egyetemi ügyek Dr. Menyhárd Attila Dékán 

2018.04.17. Elnökségi Alelnökök 

2018.04.18. Felezőbál értékelése - 

2018.04.18. ON program 

Dr. Kajtár Gábor Főszervező 

Dr. Rácz Anna Társelnök 

Dr. Fazekas János Társelnök 

Dr. Horváth Georgina 

Oktatómentor 

Dr. Tóth Fruzsina 

Oktatómentor 

Dancs Tamás Alelnök 

2018.04.22. EFOTT megbeszélés Divízió vezetők 

2018.04.23. Rendkívüli szenátusi ülés Szenátus tagjai 

2018.04.25. EHÖK elnökségi 
Kari HÖK elnökök EHÖK 

tagok 

2018.04.25. Gazdasági ügyek 

ELTE HÖK-ök elnökök és 

gazdasági ügyekért felelős 

tisztségviselők 

2018.04.26-29. II. mentorfelvételi tábor 
Elnökség, szervezői csoport, 

diákmentorok, jelentkezők 
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Felezőbál és Ivó-nap 

Az áprilisban lebonyolításra került Felezőbál kifejezetten jól sikerült, a hozzánk beérkező 

visszajelzések alapján a hangulat és a résztvevők száma is méltó volt az eseményhez. 

Az Ivó-nap előkészületei gőzerővel folytak a hónapban, amelyben jelentősebb szerepet a helyszín 

foglalását illetően játszottam. 

 

Szabadegyetem 

A Szabadegyetem szervezése folyt tovább. Az igénylőtábla első verziójához szükséges további 

információkat és korrekciókat elvégeztük, de sajnos a lebonyolítás módjáról hosszú ideig nem 

tudtunk konkrétumokat megtudni, de április végére ez a kérdés is rendeződött. A szervező szervezet 

pályázat útján kerül majd kiválasztásra, ez azonban egy hosszabb folyamat, ami miatt a felvétel 

reményeink szerint június közepén végre meg tud nyílni.  

A szakmai programok szervezése jól halad, július 1-jei határidőre a tábor teljes programterve és 

napirendje elkészítését tűztük ki célnak. 

 

HKR. módosító javaslat 

A HKR. módosításával kapcsolatban a kari vezetéssel a kari Tanulmányi Hivatal és a kari Gazdasági 

Hivatal vezetésével is egyeztettünk. Az eredeti szándékaink szerint előzetes kérdőívben kívántuk 

felmérni a hallgatói véleményeket, azonban a határidő szűkössége miatt végül javaslatcsomagot 

készítettünk. A határidő azért szorított minket, mert ahhoz, hogy a következő szemesztertől 

hatályosulhasson az előterjesztés, ahhoz a májusi Kari Tanács ülésnek legkésőbb el kell fogadnia, 

mert így a szemeszter utolsó szenátusi ülésén elfogadásra kerülhet a javaslat. Az ösztöndíjak átfogó 

reformja és rendezése már egy éve húzódó folyamat volt. Áprilisban ennek megfelelően elkészítettük 

a módosító javaslatot, majd az egyeztetéseket követően elkezdtük a tájékoztatás előkészítését. Ennek 

keretében lehetőségünk lesz a Jurátusban cikk publikálásra, valamint a honlapunkon elérhetővé 

tesszük a részletes indokolással ellátott javaslatszöveget 

(http://ajkhok.elte.hu/2018/05/07/osztondijak-hkr-modosito-javaslat/) (http://juratus.elte.hu/az-

osztondijkeret/). A kérdőív ennek megfelelően a javaslatszöveg támogatottságát fogja mérni, 

valamint további tevékenységeinkhez gyűjtünk véleményeket, amelyek alapján tudjuk majd alakítani 

munkánkat és fejleszteni a HÖK és hallgatók közötti kapcsolatot. 

http://ajkhok.elte.hu/2018/05/07/osztondijak-hkr-modosito-javaslat/
http://juratus.elte.hu/az-osztondijkeret/
http://juratus.elte.hu/az-osztondijkeret/
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Alapszabály 

A hónapban elkészült a végleges Alapszabály módosító javaslat. A dokumentum tekintélyes 58 

oldalban rendezi az Alapszabály ellentmondásait, a tisztázatlan területeket és további új területek 

körét. A tavaszi szemeszter folyamán több alkalommal beterjesztésre került a javaslatszöveg, azonban 

egyrészt a megbeszélések kapcsán további átalakítások és javítások váltak szükségessé, másrészt a 

szóban elhangzott indokolások rögzítésére is szükség volt. A nem – elfogadáshoz a Küldöttgyűlés 

ülésein való alacsony részvétel is hozzájárult.  

 

Mentorprogram 

Áprilisban lebonyolításra került a Diákmentorok felvétele. Mind a három hét képzésébe betekintettem 

és részt vettem a felvételi táborban is. Május elején a kiválasztás eredményeképpen felvett mentorok 

névsorát össze fogjuk állítani. 

 

Adminisztráció és bürokrácia 

Április folyamán megindult az iktatás. Pótlólagosan iktatjuk az elmaradásokat, miközben valamennyi 

jelenleg keletkező dokumentumokat prioritással iktatjuk. Április végére jelentős iratanyag került 

iktatásra, amelyben május elején és nyáron szeretnénk tovább haladni. 
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Szolcsányi Péter - Politológus ügyekért felelős alelnök 

 

Időpont Tárgy  Résztvevők  

2018.04.23 Politológus Bizottsági ülés politológus bizottság 

- ÁJK HÖK elnökségi ülés  ÁJK HÖK elnökség 

2018.04.18 EHÖK elnökségi ülés EHÖK elnökség 

- Politológiával kapcsolatos 
kérdések 

Nagyon sok hallgató  

 

Politológus KulturTúrák 

Megrendezésre került a Politológus KulturTúrák első eseménye. Ez az eseménysorozat azért jött létre, 

hogy a politológus hallgatók számára lehetőséget biztosítson a szakmai fejlődésre, oktatók és 

hallgatók közötti integrációra, kötetlenebb keretek közhött a politikatudomány határterületein. 

 

Politológus KulturTúra: Filmnézés Mándi Tiborral 

https://www.facebook.com/events/344896206032724/ 

Az első esemény egy filmnézés volt, ahol Mándi Tiborral, a Politikatudományi Intézet adjunktusával 

terveztünk. Az esemény sajnos nem volt túlzottan sikeres, összesen két hallgató vett részt rajta, így 

az esemény más keretek között folytatódott. Filmnézés helyett egy átfogó beszélgetésre került sor, 

ahol szóba került a hallgatók közötti viszonya, a hallgatók passzivitása.  

 

Politológus KulturTúra II: Helytörténeti séta Mráz Ágostonnal 

https://www.facebook.com/events/169889097177531/ 

Elkezdtük szervezni a következő PolitológuseKultúrát is, de ez sajnos nem valósult meg egyelőre. 

Szeptemberre átettük az eseményt.  

 

 

Résztvettem Szabó Tamás helyett az EHÖK elnökségi ülésén.  
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Polimpia 

Az idei évben nem került sor a Polimpa nevezetű tanulmányi versenyre. Több oktatóval felvettem a 

kapcsolatot, amiből az következett, hogy legyen több hallgatói/oktatói megbeszélés a kérdés kapcsán. 

Az egyeztetés és átdolgozás után terv szerint 2019-től fog megvalósulni a verseny, teljesen 

átdolgozott formában.  

 

Tanulmányi kérdések 

Szakdolgozati és abszolválási tájékoztatót készítettem a most diplomázni kívánó hallgatóknak. 

A kérdések többsége a szakdolgozattal kapcsolatban érkezett hozzám.  

Többször egyeztettem a Politikatudományi Intézettel. 
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Dancs Tamás - Integrációért és utánpótlásért felelős 

alelnök 

Időpont Esemény Résztvevők 

április 5. Bizottsági gyűlés képzőkkel Integrációs bizottsági tagok, 

Integrációs referens, 

diákmentor képzők 

április 6. Elnökségi ELTE ÁJK HÖK elnök, 

alelnökök 

április 9-től Diákmentor képzés diákmentor képzettek, 

képzők, diákmentorok, 

oktatómentor Társelnökök, 

bizottsági tagok 

április 17. Elnökségi ELTE ÁJK HÖK elnök, 

alelnökök 

április 26 Mentorgyűlés Diákmentorok 

április 27-29. II. Mentorfelvételi tábor Képzők, képzettek, 

oktatómentorok, elnökségi 

tagok, integrációs bizottsági 

tagok, diákmentorok 

április 28. Bizottsági megbeszélés Integrációs bizottsági tagok, 

Integrációs referens 

 

Mentorképzés 

A mentor-képzések április elején kezdőtek és 3 hétig tartottak. A képzéseknek két céljuk volt egyrészt 

megnézni, hogy a jelentkezők rendelkeznek-e a megfelelő alapkompetenciákkal, amik a mentor 

léthez szükségesek, illetve, hogy olyan tudásra tegyenek egyúttal szert, amik szükségesek ahhoz, 

hogy mentorként elláthassák a feladataikat. Az alapkészségek, amik szükségesek a mentorsághoz 

véleményem szerint: csapatmunka, empátia, kreativitás és felelősség tudat. A tudás amit igyekeztünk 

átadni azok, hogy hogyan kell egyes helyzetekben viselkedni ezért nagyon sok szituációs játékot 
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játszattunk velük, ahol a cél az volt, hogy elmondják a véleményüket egyes kérdésekről, mint a 

múzeum szabály és Orientációs Napok. A szituációs játékok után minden témáról reflektáltunk, a 

képzők, minden képzett és a képzésen részt vevő oktatómentorok is elmondták a véleményüket az 

adott szituációról. Az érzékenyítést is fontosnak tartottuk. Fontosnak tartottam megértetni a 

jelentkezőkkel, hogy milyen felelősségteljes munka a mentorság és nem csak móka és kacagás. A 

kepézéseket a bizottsági tagjaim és mentorok együtt tartották, nekik ezúton is nagy köszönet a hosszú 

és sikeres munkáért. Az oktatómentorprogram társelnökei és oktatómentorok is megnézték a 

képzéseket, több feladatban, illetve a reflektálásokban aktívan részt is vettek. 

 

II. Mentorfelvételi tábor 

Ez a munka már február végén megkezdődött, hiszen a Szabadegyetem után ez az esemény karunk 

Hallgatói Önkormányzatának legnagyobb volumenű rendezvénye. A tábor fő szervezőjének 

Hartmann Dórát neveztem ki. A tábor megszervezése a következőképpen folyt. Első, és egyben 

legfontosabb dolog egy ideális helyszín kiválasztása volt. Emellett neki álltam Horváth Ányos 

bizottsági tagom segítségével „szponzorok” kereséséhez, amivel sikerült a plusz költségeket 

minimalizálnunk. (pl.: Beer Company, Red Bull, Loch Ness). Mindezek mellett a leutazás 

megszervezését is megoldottuk. A tábor programját Dóri rakta össze, és Baglyas Dorottya bizottsági 

tagom segítségével a passok nyomtatását és laminálását is megoldották. Táborban összesen 130-an 

vettünk részt, képzettekkel, mentorokkal és szervezőkkel együtt. A szervezőkkel mi egy nappal előbb 

lementünk előkészíteni a tábort, a többiek mentorok és a képzettek pénteken április 27.-én délután 2-

kor indultak.  Minden diákmentorra és bizottsági tagomra büszke vagyok, és köszönöm a munkájukat 

ezúton is. 

Összességében véleményem szerint egy sikeres tábort tudhatunk magunkénak, ezt követően a 

képzőkkel együtt megtörtént felvételre javasolt diákmentor-jelöltek kiválasztása. A végső döntést az 

oktatómentor társelnökökkel egyeztetve hoztuk meg. 

 

Bizottsági ülések 

Képzések fontossága miatt több informális bizottsági ülést is tartottunk ebben a hónapban, sokszor a 

képző diákmentorokkal közösen. 
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Mentorgyűlés 

Csizmazia Orsi tartott mentorgyűlést a tábor előtt a diákmentoroknak, ahol a fő téma a tábor 

programjának és szabályainak ismertetése volt. 

 

Elnökségi ülések 

Egy elnökségi ülés kivételével, (amikor is orvoshoz kellett mennem) részt vettem az összes elnökségi 

ülésen ebben a hónapban 

 

Ivónap 

Bizottsági tagokkal közösen segítettük a főszervezők munkáját az Ivó nap megszervezésében. 
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Fekete Eszter - Szociális és esélyegyenlőségi ügyekért 

felelős alelnök 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Résztvevők 

2018. 04. 06. Indokolások megküldése Érintett szervezetek 

2018. 04. 09. Bizottsági felvételi Vasas Zsolt 

2018. 04. 10. KT-n való részvétel KT jelenlévő tagjai 

2018. 04. 18. KÖB, SZÖB ülésen való 

részvétel 

KÖB tagok,  

SZÖB megjelent tagjai 

2018. 04. 23. EHSZÖB ülés EHSZÖB résztvevő tagjai 

2018. 04. 24. KGY ülés Megjelent KGY tagok,  

elnökségi tagok 

2018. 04. 25. HKR módosító egyeztetés Szabóné Krupa Ágnes  

Hivatalvezető Asszony,  

Szabó Tamás 

 

 

 

Április 6-án indokolás kiküldéséről gondoskodtam minden érintett szervezet részére a szervezeti 

alap- és projekttámogatások kapcsán. 
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Április 9-én bizottsági felvételi szóbeli fordulóját tartottam Vasas Zsolttal, aki sikeresen felvételt 

nyert a bizottságba. 

Április 10-én levélszavazáson vettem részt a 2018-as tanév tavaszi félévének párhuzamos képzés 

kompenzációja pályázat határidejének megváltoztatásának ügyében. 

 

Április 10-én Kari Tanácson vettem részt. 

Április 18-án 11 órától Kari Ösztöndíj bizottsági ülésen vettem részt. 

Április 18-án 18 órától Szociális Ösztöndíj bizottsági ülésen vettem részt. 

Április 23-án 9 órától Egyetelmi Hallgatói Szociális és Ösztöndj bizottsági ülésen vettem részt. 

Április 24-én 19 órától jelen voltam a KGY ülésén. 

Április 25-én 14 órától a HKR módosíó javaslattal személyes egyeztetésen vettem részt. 

Április hónap minden elnökségi ülésén jelen voltam. 

Napi szinten tájékoztattam a hallgatókat, válaszoltam kérdéseikre. 
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Keczeli Péter -Külügyekért Felelős Alelnök beszámolója 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Részt vevők 

2018. 04. 06. Elnökségi ülés Az elnökség tagjai 

2018. 04. 09. Elektronikus szavazás a 

2018/2019 Erasmus+ 

pályázatokról 

A kari Nemzetközi Bizottság 

tagjai 

2018. 04. 10. Kari Tanács A Kari Tanács tagjai 

2018. 04. 11. Megbeszélés Sonnevend Pál 

Dékánhelyettes Úrral 

Sonnevend Pál, Szabó 

Brigitta 

2018. 04. 17. Elnökségi ülés Az elnökség tagjai 

2018. 04. 24. Elnökségi ülés Az elnökség tagjai 

2018. 04. 24. Küldöttgyűlés Az elnökség tagjai és a 

küldöttgyűlés tagjai 

 

A Hallgatói Önkormányzat Elnökségi ülései 

 Részt vettem az Elnökség ülésein 2018. 04. 06-án, 2018. 04. 17-én és 2018. 04. 24-én. 

 

Kari Tanács 

 Részt vettem a Kari Tanács 2018. 04. 10-i ülésén. 

 

Küldöttgyűlés 

 Részt vettem a Küldöttgyűlés 2018. 04. 24-i ülésén. 

 

Erasmus+ pályázatok 

 Dr. Sonnevend Pál Nemzetközi Ügyekért Felelős Dékánhelyettes Úr kezdeményezésére 2018. 

04. 09-én levélszavazásban döntött a kari Nemzetközi Bizottság a 2018/2019. tanévi Erasmus+ 

pályázatok sorrendjének elfogadásáról. A Bizottság elfogadta a sorrendet. Ez alapján a pályázati 

időszakban tanulmányútra összesen 101 hallgató jelentkezett, ebből 93 hallgató nyert el helyet, 8 
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hallgató nem. Azon hallgatóknak, akik nem nyertek el helyet, a Nemzetközi Iroda felajánlotta az el 

nem nyert helyeket, ezt a 8 hallgató közül 6 elfogadta, így tehát 99 hallgató utazik ki tanulmányútra 

a főpályázati időszakban elnyert helyen. 67 hallgató jelentkezett Erasmus+ szakmai gyakorlatra, ezen 

hallgatók közül 3 hallgatónak már van gyakorlati helye, a többi hallgató pedig még keresi a gyakorlati 

helyet. 

 

Egyéni hallgatói kérdések megválaszolása 

 Áprilisban a munkám legnagyobb részét az eddigiekhez hasonlóan a hallgatókkal való 

kapcsolattartás tette ki. A legtöbb kérdés ismét Facebookon érkezett. A kérdések nagy része az 

Erasmus+ tanulmányúthoz kapcsolódó kiegészítő támogatásokkal kapcsolatban érkezett. A 

2018/2019. tanévre pályázatot elnyert hallgatók részére elkészítettem egy Facebook-csoportot, hogy 

gyorsabban és hatékonyabban tudjam elérni őket a szükséges pályázatokkal kapcsolatban. 

 

Bizottsági tagok felvétele 

 Áprilisban az ELTE ÁJK HÖK bizottsági tagfelvételre írt ki pályázatot. A Külügyi 

Bizottságba három hallgató jelentkezett: Howe Anna, Rubányi Rita és Török Alexandra. A 

jelentkezőket az önéletrajzuk és motivációs levelük alapján, szóbeli meghallgatás nélkül felvettem a 

Külügyi Bizottságba. 

 

Megbeszélés Dr. Sonnevend Pál Nemzetközi Ügyekért Felelős Dékánhelyettes Úrral 

 2018. 04. 11-én egy fél órás megbeszélésen vettem részt Dékánhelyettes Úrral, valamint 

Szabó Brigittával, a kari Nemzetközi Iroda vezetőjével. Többek között az Erasmus+ program 

jövőjéről, a jelentkezők számáról és a mobilitási kedv növeléséről volt szó.  
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Kovács Réka - Oktatási ügyekért felelős alelnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Részt vevők 

2018.04.06. Elnökségi ülés Az elnökség tagjai 

2018.04.06. Oktatási bizottsági ülés Az oktatási bizottság tagjai 

2018.04.09 Bizottsági felvételiztetés Hajgató Zsófia, 

Kerekes Attila, 

Balogh Zsuzsanna 

Zsófia, Rubányi Rita 

2018.04.10 Elnökségi ülés Az elnökség tagjai 

2018.04.10. Kari Tanács A Kari Tanács tagjai 

2018.04.11. Oktatási bizottsági ülés Az oktatási bizottság tagjai 

2018.04.13-04.15. HÖOK vezetőképző tábor nincs pontos adatom 

2018.04.17. Elnökségi ülés Az elnökség tagjai 

2018.04.17. Tanulmányi Hivatali ülés dr. Bihari Zsuzsanna, Győri 

Gábor, Fekete Eszter 

2018.04.18. KÖB ülés KÖB tagok 

2018.04.24. Oktatási bizottsági csapatépítő Az oktatási bizottság tagjai 

2018.04.27-29. Mentorbevonó tábor nincs pontos adatom 

 

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. Többször személyesen is 

felkerestem a Hivatalt, e-mailben pedig folyamatosan tartottam velük a kapcsolatot. Április 16-án az 

aktuális gyakran felmerülő kérdésekről – többek között a kreditelismertetésről, és az 

ösztöndíjrendszerről - tartottunk egy ülést a Hivatal vezetőivel.  
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A Hallgatói Önkormányzat Elnökségi ülései 

2018. április 6-án 14 órától, 2018. április 10-én 14 órától, illetve április 17-én 14 órától részt vettem 

a Hallgatói Önkormányzat elnökségi ülésein.  

 

Az oktatási bizottság ülései 

2018. április 6-án Oktatási Bizottsági ülést tartottunk. Az ülésen elosztottam a havi bizottsági 

feladatokat, és értékeltem a bizottsági tagok előző havi munkáját. 

 

Oktatási bizottsági felvételi 

2018. április 9-én tartottam meg az oktatási bizottság felvételijének szóbeli fordulóját, mely során 4 

új tagot vettem fel, Hajgató Zsófiát, Rubányi Ritát, Balogh Zsuzsanna Zsófiát és Kerekes Attilát.  

 

Kari tanács 

2018. április 10-én részt vettem a Kari tanács ülésén. 

 

Kari Ösztöndíj Bizottsági ülés  

2018. április 18-án Kari Ösztöndíj Bizottsági ülést tartottunk, ahol határoztunk a május havi kiutalási 

listával kimenő ösztöndíjakról. 

 

Egyebek 

Elkezdtem megszerkeszteni az elsőéves utánkövető kérdőív második féléves verzióját az Unipoll 

rendszerén. A z oktatási bizottsággal csapatépítő programot tartottunk, hogy a régi és az új tagok 

megismerhessék egymást. Részt vettem Siófokon a GÖOK tavaszi vezetőképző táborában, ahol a 

Vezetői haladó, és a Prezentáció és tárgyalástechnikák elnevezésű kurzusokat teljesítettem. 2018. 

április 27-29. között részt vettem a Mentorbevonó táborban. 
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Varga Luca - Tudományos és kulturális ügyekért felelős 

alelnök 

 

Eseménynaptár 

Esemény  Időpont Részvétel  

Elnökségi ülés 2018. 04.06. 12:00 igen  

Kari Tanács 2018.04.10. 14:00 igen  

Elnökségi ülés 2018. 04.17. 14:00 igen 

Bizottsági ülés 2018.04.19. 14:00 igen 

TDT ülés 2018.04.16. 18:00 igen 

Operaest 2018.04.16. 17:30 igen 

Elnökségi ülés 2018.04.17. 14:00 igen 

 

Április során alelnökségem alatt egy bizottságit tartottam, amelynek során átbeszéltük a május 3-án 

esedékes Ivónap részleteit. Ennek során kitaláltunk bizonyos feladatmegosztást a bizottságon belül, 

melyhez a tagok tartották magukat a jótékonysági nap során. 

Több kisebb csoportba lettek osztva az alapján, hogy ki az, aki például tud segíteni pakolni, ki az, aki 

segíteni tud a pultban, ki az, akinek kapcsolatai vannak.  

 

A bizottsági ülésen átbeszéltük, hogy a következő szemeszterben milyen eseményeket tartsunk meg, 

milyen események azok, amelyek vonzzák az embereket és milyen eseményeket hanyagoljunk.  

 

Továbbá a bizottságon belül is több területre lettek osztva és minden területnek van saját vezetője, 

akiknek beszámolási kötelezettsége van felém, így mindenképpen elérhetjük, hogy minél többen 

vegyenek részt a munkában és ne csak az a 6-7 ember a 17 fős bizottságból, ahogy eddig.  

 

Április folyamán mentek le a tavaszi bizottsági felvételi szóbeli meghallgatásai. A tudományos és 

kulturális bizottságba ketten adták be a jelentkezésüket, egyikük a sikeres szóbelit követően felvételt 

nyert, míg a másik egyéb elfoglaltságokra hivatkozva visszavonta jelentkezését.  

 

Április folyamán részt vettem az Elnökségi üléseken, illetve a hónapban tartotta következő esedékes 

a Kari Tanács, melyen szintén részt vettem.  

 

Április hónap folyamán az EFOTT fesztivál, illetve az Ivónap nevű jótékonysági eseményünk 

szervezése miatt összesen egy tudományos és kulturális programunk volt, mely a Tavaszköszöntő 

Operaest volt, melyet az Operaház nyugalmazott énekesei tartottak szervezésünkben.  
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Az Ivónap szervezésével kapcsolatban megbeszéltük többek között, hogy a fellépők mikor fognak 

jönni, többek között szerveztünk Slam Poetry-s előadást, illetve a Sziget fesztivál Camp Fire részénél 

fellépő egyik zenekar is vállalta a fellépést. 

Továbbá az EFOTT fesztiválon való fellépésük előtt a Gravity Academy is egy rövid bemutó erejéig 

sikerült elhívnunk.   
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Kemény Alex – Rendezvényekért és kapcsolatokért 

felelős alelnök 

 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

2018. 04. 10. Kari Tanács Kari Tanács tagok 

2018. 04. 18. Felező értékelő Szabó Tamás, Nagy-György 

Barnabás, dr. Schadl Balázs 

2018. 04. 18. Bizottsági ülés tagok 

2018. 04. 24. Küldöttgyűlés KGY tagok, elnökség 

2018. 04. 26 ELTE ÁJK HÖK Csapatépítő nincs pontos adat 

2018. 04. 27-29. II. Mentorfelvételi Tábor nincs pontos adat 

 

Ivónap - szervezés 
Az előzetes megbeszélések után az Kari Nap szervezésének fő feladatait Varga Lucával bonyolítottuk 

le. Emellett az területfoglalással kapcsolatos feladatok Dula Anna látta el.  

Jó magam a szervezés alatt felvettem a kapcsolatot Juhász Pállal, akitől már számos esetben béreltünk 

szabadtérre hangtechnikai felszerelést és mivel  szolgáltatása teljesen megbízható, így a választásunk 

ismét rá esett. A technika mellett, pedig felkértem arra is, ho 

gy a nap során nyújtson számunkra zenei szolgáltatás is. Mellette még két Dj-vel vettük fel a 

kapcsolatot a nap folyamán a fellépés céljából. Knébl Ferenccel a 2018-as Felező napján, egy 

beszélgetés keretében merült fel, hogy részt vesz majd a Kari Nap zenei repertoárjában. Kecskés 

Istvánt pedig Dancs Tamás kereste meg a témában még a szervezés elején.  Zenei téren aznap 

még fellépet egy akusztikus műsorszámmal a ShutUp Donny nevű zenekar egyik tagja, Varjú Előd. 

Vele Kóbor Fridán - az ő ajánlására - vettem fel a kapcsolatot a fellépés megszervezése érdekében.  

Az Egyetem téri templom papi kollégiumának rektorával e-mailben vettem fel a kapcsolatot, annak 

érdekében, hogy hozzájárulást adjon a Kari Nap megtartásához. Részükről annyi kérés érkezett, hogy 

18:00-ig mindent pakoljunk el. 
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A kihelyezett csocsóasztalok ügyében Egri Istvánnal, a CsocsóKirály tulajdonosával beszéltem és 

kértem tőlük a napra vonatkozó árajánlatot, kettő Garlandó csocsóasztalra.  

A nap folyamán a Bizottságom és a mentorok segítségével üzemeltettük az italpultot és a sütibárt. 

Reggel 8-kor kezdtük el az előkészületeket, amelynek keretében a B épületből áthoztuk a szükséges 

dolgokat, illetve a gondnokságtól kapott asztalok és hűtők felhasználásával kialakítottuk az italpultot 

és az egyes ülőhelyeket az Egyetem téren. A nap végén 18 óráig sikeresen elpakoltunk és minden 

felhasznált eszköz visszakerült a helyére.  

 

Mentortábor 
2018. április 27. és 29. között részt vettem az ELTE ÁJK Mentorprogram II. Mentorfelvételi 

Táborában, Verőcén. A tábor a Suttogó Völgyében került megrendezésre az Integrációs Bizottság 

által. A táborban a HÖK elnökség tagjaként vettem részt. Volt lehetőségem a képzettekkel együtt a 

képzésen aktív szerepet vállalni és ezáltal megismerni az ott lévő embereket. Emellett lehetőség volt  

rövid ideig megfigyelni a képzettek teljesítményét és a képzőik számára elmondani a véleményemet.  

 

Felező értékelő megbeszélés  
2018. április 18-án Szabó Tamással elmentünk a BOOM Party Jókai téren lévő irodájába, ahol egy 

megbeszélésen vettünk részt dr. Schadl Balázzsal és Nagy-György Barnabással, ahol a 2018-as 

Felezőt értékeltük és tanácskoztunk a jövőre nézve, arról, hogy milyen együttműködési lehetőségeink 

vannak.  

A megbeszélés kereteiben megállapítottuk, hogy a Felező lebonyolítása mindkét fél számára 

megfelelő volt és rendezvény anyagi szempontból is megfelelt az elvárásoknak.  

A jövőre nézve felmerült több rendezvény ötlete is, de Tamással együtt úgy gondoltuk, hogy ez még 

a konkrét tervezéshez a szeptember nagyon távoli időpont.  

 

ELTE ÁJK HÖK Csapatépítő 
Gyulai András ötlete alapján a Rendezvényes Bizottság szervezett egy kisebb csapatépítő jellegű 

eseményt. Ennek kertében egy kocsmasport témájú estét szerveztünk a ExKlub nevű helyre, ahova 

kb. 20 ember jött el. Az eseménynek összességében jó hangulata volt és a helyszín is alkalmas arra, 

hogy esetleg további eseményeket szervezzünk oda.  
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Küldöttgyűlés 
Az ELTE ÁJK HÖK Küldöttgyűlésének 2018. Április 24-i ülésén az Elnökség tagjaival részt vettem.  

 

 

Kari Tanács 
A 2018. április 10-i Kari Tanácson részt vettem.   
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Dula Anna Fanni – Gazdasági ügyekért felelős alelnök 

7/2018. (V.9.) elnöki utasítás 

gazdasági ügyekért felelős alelnök felmentéséről 

 

1. § A mai nappal Dula Anna Fannit, az ELTE ÁJK HÖK gazdasági ügyekért felelős alelnökét 

felmentem az alelnöki tisztségéből. 

 

 

Szabó Tamás 

Elnök 

ELTE ÁJK HÖK 

 

Indokolás 

A gazdasági ügyekért felelős alelnök tevékenysége kiemelkedően fontos a hallgatói önkormányzatok 

számára. Mivel a legtöbb szervezői feladathoz végső soron anyagi vonzat is tartozik, így a gazdasági 

ügyekért felelős alelnök folyamatos kooperációban dolgozik valamennyi elnökségi taggal. Az elmúlt 

időszakban ezen együttműködés során rendszeres volt a konfliktus. Április folyamán jeleztem a 

felmerült problémákat, azonban ezt követően részben született változás, a közös munka továbbra is 

konfliktussal járt. Május 9-én emiatt felmentettem Dula Anna Fannit az alelnöki tisztségből, erre 

tekintettel beszámoló április hónapra nem készült részéről. 

 

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

 

Lezárva: Budapest, 2018.05.24. 


