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Szabó Tamás - Elnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

2018.05.01. Mentorfelvételi 

Integrációért és utánpótlásért 

felelős alelnök 

Integrációért felelős referens 

2018.05.02. Mentorok felvétele 

Dr. Rácz Anna Társelnök 

Asszony 

Dr. Fazekas János Társelnök 

Úr 

Kari HÖK képviselők 

2018.05.02. Kari ügyek Dr. Menyhárd Attila Dékán Úr 

2018.05.02. Elnökségi ülés Elnökségi tagok 

2018.05.03. Szabadegyetem megbeszélés - 

2018.05.08. Mentorok felvétele 

Integrációért és utánpótlásért 

felelős alelnök 

Integrációért felelős referens 

2018.05.08. Elnökségi ülés Elnökségi tagok 

2018.05.08. Mentorgyűlés Diákmentorok 

2018.05.11. EHÖK Küldöttgyűlés - 

2018.05.14. Kari ügyek Dr. Menyhárd Attila 

2018.05.15. Elnökségi ülés Elnökségi tagok 

2018.05.15. Kari Tanács - 

2018.05.16. Kredittúllépés 

Dr. Somssich Réka 

Dékánhelyettes Asszony 

Dr. Bihari Zsuzsanna 

Tanulmányi Hivatalvezető 

Asszony 



 

4 

 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR 

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

Győri Gábor Csoportvezető 

Úr 

2018.05.16. Elnökségi ülés Elnökség tagjai 

2018.05.23. OHÜB - 

2018.05.23. 
ELTE Iskolaszövetkezet 

Küldöttgyűlés 
- 

2018.05.28. Szenátus - 

2018.05.29. Kari ügyek Dr. Menyhárd Attila Dékán Úr 

2018.05.29. Kari mikroközösségek 

Dr. Rácz Anna Társelnök 

Asszony 

Dr. Fazekas János Társelnök 

Úr 

Kari HÖK képviselők 

2018.05.30. EFOTT helyszínbejárás 
ELTE szervezői csoport 

EFOTT szervezői csoport 

2018.06.04. 

Hazai és nemzetközi 

versenyeken részt vett kari 

hallgatók fogadása 

- 

2018.06.05. Kari ügyek Dr. Menyhárd Attila Dékán Úr 

2018.06.12. Kari ügyek Dr. Menyhárd Attila Dékán Úr 

2018.06.12. 
EKP 2. vizsgákat érintő 

megbeszélések 

Dr. Sonnevend Pál 

Dékánhelyettes Úr 

HÖK képviselők 

2018.06.15. EHÖK Küldöttgyűlés - 

2018.06.19. Kari ügyek Dr. Menyhárd Attila Dékán Úr 

2018.06.19. Kari Tanács - 

2018.06.20. OHÜB - 

2018.06.26. EFOTT megbeszélés - 
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2018.06.26. Kari tanulmányi ügyek 
Dr. Somssich Réka 

Dékánhelyettes Úr 

2018.06.27. Kari ügyek Dr. Menyhárd Attila Dékán Úr 

2018.06.27. 2018.06.19-ei vizsgaalkalom 
Dr. Kajtár Gábor Adjunktus 

Úr 

2018.06.28. 
EKP 2. vizsgákkal kapcsolatos 

vizsgálat 

Dr. Somssich Réka 

Dékánhelyettes Asszony 

Dr. Sonnevend Pál 

Dékánhelyettes Úr 

Páncél Réka Szidónia Oktatási 

ügyekért felelős Alelnök-

helyettes 

2018.06.29. Kari Évzáró - 

2018.07.03. Kari ügyek Dr. Menyhárd Attila Dékán Úr 

2018.07.10-16. EFOTT ELTE szervezői csoport 

2018.07.18. Kari ügyek Dr. Menyhárd Attila Dékán Úr 

2018.08.14. Kriminológus diákmentorok - 

2018.08.16. Szabadegyetem - 

2018.08.16. Elnökségi ülés Elnökségi tagok 

2018.08.17-19. 

Mentorképzés, csoportvezető 

képzés, adminsztratív munkák 

és irodarendezés 

Csoportvezetők 

Mentorok 

HÖK tagok 

2018.08.21-26. Szabadegyetem - 

 

 

 

 

 

Szabadegyetem 
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A Szabadegyetem szervezése folyt tovább. A nyár folyamán a pályázat nyertesével többször 

egyeztettünk és helyszínbejárást is tartottunk. A II. ÁJK Nyári Szabadegyetemen kb. 130 hallgató 

vett részt résztvevőként, akiknek a szórakozását kb. 70 további hallgató és vendég biztosította. A 

Szabadegyetem programelemei gördülékenyen folytak le. Sajnos azonban a tavalyi évhez képest 

magasabb költségekkel járt az Szabadegyetem megszervezése. Ennek oka, hogy a tavalyi 

visszajelzések mentén jobb étkezést szerettünk volna biztosítani a résztvevőknek, illetve a pályáztatás 

elhúzódó folyamata miatt nyár elején került sor a szerződéskötésre a szervező szervezettel, amely az 

idei évben az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány lett. 

Azt gondolom, hogy szervezői oldalról fejlődtünk, de még mindig van hova tovább lépni. A 

szervezési fázisok felállítása esszenciálisnak tűnik a jövőre nézve, mint ahogy az is, hogy korán már 

az ősz folyamán megkezdjük a következő évi Szabadegyetem szervezését annak érdekében, hogy 

időben kiírható legyen a pályázat, ami akár költséghatékonyabbá tudja tenni a rendezvényt. 

Az előzetes kalkulációkban 200 résztvevővel számoltunk. Véleményem szerint a jelentkezés késői 

megnyílása okán, illetve a részvételi díj emelkedése miatt maradt el a tervezett résztvevői számtól a 

tényleges résztvevői szám. 

 

HKR. módosító javaslat 

A HKR. módosításával kapcsolatban élő videót tartottam a hallgatók számára a közéleti kör nevű 

facebook csoportban. 

A javaslat támogatottságát is megmértük kérdőív formájában. 246 válaszadóból 114 hallgató nem 

tudott dönteni a kérdésben vagy nem szeretett volna válaszolni, míg 102 hallgató támogatta a 

javasolni kívánt HKR. módosítást és 30 hallgató nem támogatta ilyen formában a HKR módosítást. 

Ezek alapján az előterjesztést benyújtottuk a Kari Tanács számára, amely azt megszavazta, majd a 

később a Szenátus is támogatta így a 2018/2019-es tanévben már ez alapján kerül felosztásra az 

ISZTK kerete.  

 

Alapszabály 

Az Alapszabály módosítása a tavaszi vizsgaidőszak alatt a Szenátus által elfogadásra került, majd 

2018.08.01-jén hatályba lépett. 

Mentorprogram 
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Május elején felvételre kerültek a diákmentorok, bár a kriminológus diákmentorok ügyének 

rendezése valamivel tovább húzódott, de a nyár folyamán már volt lehetőségünk személyesen is 

megismerkednünk és szűk körben tájékoztatást nyújtanunk számukra a HÖK-ről és arról, hogy 

milyen is diákmentornak lenni. 

 

Adminisztráció és bürokrácia 

A nyár folyamán rendeztük a HÖK épületében szervezetek számára átadott irodákban lévő HÖK-höz 

tartozó ingóságok és iratok sorát. Ezen felül megkezdtük az évek során felgyülemlett iratok 

rendszerezését, szükség esetén megsemmisítését. A HÖK irodát úgy alakítottuk ki, hogy 5 statikus 

és három rugalmas munkaállomás hozható létre. Ehhez elengedhetetlen volt az informatikai 

beszerzésből megérkező ingóságok üzembe helyezése, amely a nyár folyamán megtörtént. 

 

Képző tabor 

A nyár folyamán anyagi forrásaink miatt szerettünk volna képző tábort szervezni egy olyan helyen, 

ahol megfelelő workshop lehetőségeink vannak és csapatépítő terek is elérhetők egy helyen. Ennek 

megfelelően megkezdtük a szervezést, ami sajnos úgy alakult, hogy az előzetes visszajelzések 

ellenére nem volt meg a kellő érdeklődés a beszerzés megindítását követően, így végül a 

csoportvezetők képzésére és a mentorok képzésére a kari épületekben került sor. A beszerzésre kiírt 

szállással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztattam az EHÖK-öt és a beszerzési osztályt. 

“FELJEGYZÉS 

 

2018 nyarán szerettünk volna képző tábort szervezni az ELTE ÁJTK HÖK hallgatóinknak külső 

helyszínen. Az előzetes felmérések alapján kb. 80 fő vett volna részt a képzésen, így úgy számoltuk, 

hogy az esetleges visszamondások mellett is meghívott előadóinkkal, képzőinkkel együtt kitöltöttük 

volna a 80 főnyi szálláshelyet. 

Ennek megfelelően 80 főre adtunk le szállás és ellátás igényt. Mindezek ellenére az előzetes kb. 10 

%-os lemorzsolódás inkább kb. 50 %-os volt, ami miatt a kiadások csökkentése érdekében a tábort 

lemondtuk. 

A lemondást követően megállapodtunk Matusz Imre szállásadóval, hogy a szállásra fordított összeg 

amellett, hogy kifizetésre kerül 2018. október végéig felhasználható marad bizonyos keretek között. 
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Ennek megfelelően megkezdtük a kapcsolatfelvételt más kari HÖK Elnökökkel és az EHÖK 

Elnökével, hogy milyen formában kerítsünk erre sort, így terv szerint október végéig valamilyen 

képző tábor megvalósulásra kerül még a helyszínen.” 

 

Orientációs Napok 

A nyár folyamán felkészültünk az Orientációs Napokra. Lemodelleztük a HÖK programelemeit és 

több egyeztetésen is részt vettünk ennek kapcsán. 

 

Az időszak folyamán az alábbi tisztségviselők mandátuma szűnt meg 

Keczeli Péter (külügyekért felelős alelnök) – lemondással (június) 

Dancs Tamás (integrációért és utánpótlásért felelős alelnök) – lemondással (július) 

Fekete Eszter (szociális és esélyegyenlőségi ügyekért felelős alelnök) – lemondással (szeptember) 

Hartmann Dóra (integrációért és utánpótlásért felelős alelnök-helyettes) – lemondással (szeptember) 

 

Külügyi feladatokat Dunka Anna Sarolta, mint EHÖK külügyekért felelős alelnöke látta el karunkon, 

jelenleg ügyvivőként látja el karunkon ezeket a teendőket. 

 

Szociális ügyekért és esélyegyenlőségért felelős alelnök rövid nyári beszámolója: 

A nyár folyamán kari szinten: Kérdéseket válaszoltam meg pályázatokkal kapcsolatban, az őszi 

pályázati kiírásokat elkészítettem és pályázati tájékoztatót tartottam a mentorok egy részének. 

Az EHÖK-ben a rendszeres szociális ösztöndíj kiírás fejlesztésében, valamint az öneltartói státusz 

kidolgozásában és a rendkívüli szociális támogatás kiírásának módosításában aktív szerepet 

vállaltam, ezen munka során a hallgatói igényeket remélhetőleg közelebb tudtuk vinni a pályázati 

kiírásokhoz, mind a kiírások gyakorlatiasabbá tételében, mind pedig a körülményekre kapható 

pontszámok és így az azzal járó magasabb támogatási összegekkel. 

A szeptemberi pályázati időszakhoz hozzájárultam a kiírásokon túl a figyelemfelhívó 

tájékoztatószöveg megírásával, melyek facebookos évfolyamcsoportokba kerültek ki. A pályázatok 

neptunos létrehozásával, illetve a pályázók számára nyújtott e-mailes és facebookos üzenetek 

megválaszolásával és segítségnyújtással. 
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Szolcsányi Péter - Politológus ügyekért felelős alelnök 

Időpont Tárgy  Résztvevők  

- II. ÁJK Nyári Szabadegyetem 

szervezés 

- 

- Torockói Szabadegyetem és 

Diáktábor szervezés  

- 

- Politológus ügyekért felelős 

bizottsági ülés  

Politológus Bizottság  

- ELTE ÁJK HÖK elnökségi ülés  ELTE ÁJK HÖK elnökség  

- Hallgatói kérdések  Politológus hallgatók  

- Tanévzáró fogadás  - 

- II. ÁJK Nyári Szabadegyetem - 

- Torockói Szabadegyetem és 

Diáktábor  

- 

 

Bizottsági ülés 

Megtartotta az évzáró ülését a Politológus ügyekért felelős bizottság, ahol értékeltük az elmúlt 

szemesztert. 

 

Elnökségi ülések 

Több ízben elnökségi ülést tartott az ELTE ÁJK HÖK elnöksége, ahol értékeltük a korábbi 

tevékenységeket, megbeszéltük az elnökségi munka irányát.  

 

Tanévzáró 

A szemeszter és a vizsgaidőszak lezárásaként részt vettem a tanévzáró fogadáson. 

 

Hallgatói kérdések 

Sok kérdést kaptam a politológus hallgatóktól, amikre igyekeztem válaszolni, vagy átirányítani őket 

a megfelelő emberhez. A kérdések többsége a záróvizsgával, szakdolgozattal és összeségében a 

diplomázással függött össze. 
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II. ÁJK Nyári Szabadegyetem 

Részt vettem a II. ÁJK Nyári Szabadegyetem szakmai szervezésében, aminek a keretében részt 

vettem a szakmai panelek kidolgozásában és az előadókkal történő kommunikációban. Részt vettem 

magán az eseményen is, ahol a helyben történő szervezésben is segédkeztem, illetve fotósként is jelen 

voltam.  

 

Torockói Szabadegyetem és Diáktábor 

Az idei évben a szervezés legnagyobb részét a Politikatudományi Intézet bonyolította le. A rám eső 

rész a hallgatók jelentkezésének lebonyolítása, kiválasztása. A résztvevők és az Intézet közötti 

kommunikáció megteremtése. A szükséges dokumentumokat eljuttattam a résztvevőkhöz és 

kitöltettem velük. 

Részt vettem a Torockói Szabadegyetem és Diáktáborban.  
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Kovács Réka - Oktatási ügyekért felelős alelnök 

 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Részt vevők 

2018.05.15. Kari Tanács Az Kari Tanács tagjai 

2018.05.16. Tanulmányi Hivatal Győri Gábor 

2018.05.16. KÖB ülés A KÖB tagjai 

2018.06.05. NJ tanszéki meeting  Szabó Tamás, dr.         

Sonnevend Pál 

2018.06.05. NMJ tanszéki egyeztetés dr. Erdős István 

2018.06.08. Elnökségi az Elnökség tagjai 

2018.06.08. EHÖK meeting Az elnökség tagjai, az EHÖK 

kabinetjelöltjei 

2018.06.12. Közigazgatás tanszéki találkozó Szabó Tamás, dr. Nagy 

Marianna 

2018.06.12. Tanulmány Hivatal Győri Gábor, dr. Bihari 

Zsuzsanna 

2018.06.14. EHÖK KGY az EHÖK küldöttgyűlés tagjai 

2018.06.19. Kari Tanács a Kari Tanács tagjai 

2018.06.22. NJ tanszéki meeting dr. Sonnevend Pál, Szabó 

Tamás, Gönczi Lili 

2018.06.26. Találkozó Somssich Rékával dr. Somssich Réka, Szabó 

Tamás 

2018.06.28. Fókuszcsoportos beszélgetés az 

egyetemi lemorzsolódásról 

dr. Navratil Szonja, Deák 

Milán, Romssich Richárd, 

Czabán Samu, Szabó Tamás 
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2018.07.09. Tanulmányi Bizottsági ülés 

(teljes idejű képzések) 

A TB tagjai 

2018.07.09. Tanulmányi Bizottsági ülés 

(részidős képzések) 

A TB tagjai 

2018.08.16. Elonökségi ülés Az Elnökség tagjai 

2018.08.16-19. Vezetőképző nincs pontos adatom 

2018.08.23-25. Szabadegyetem nincs pontos adatom 

2018.08.31. előkészületek az ON-ra nincs pontos adatom 

 

 

Egyéni hallgatói kérdések megválaszolása, egyeztetés a Tanulmányi Hivatallal 

A vizsgaidőszak és a nyár során a munkám legnagyobb részét az egyéni hallgatói kérdésekre való 

válaszadás tette ki. Ez vizsgaidőszakban nagyrészt a vizsgahelyek bővítésének kérését, csúszásokkal 

kapcsolatos kérdéseket, vizsgakövetelményekkel kapcsolatos megkereséseket jelentette. Továbbá, az 

EKP2. tantárgy miatt többször kellett egyeztetni a tanulmányi hivatallal, a megajánlott jegyek 

adminisztrálása miatt, emiatt számos hallgató keresett meg engem. Emlékeim szerint nem volt nap, 

amikor ne néztem volna meg az e-mail fiókom, illetve a privát üzeneteimet, hogy véletlenül se legyen 

hallgató, akinek nem nyújtok segítséget időben. A pontos számot nem tudom, de az átlagos napi 

megkeresések alapján 200 főre becsülném azt a számot, hogy hány hallgatóval egyeztettem az elmúlt 

hónapok folyamán.  A nyári időszak során több alkalommal is találkoztunk a Tanulmányi Hivatal 

vezetőivel, hogy minél részletesebb és pontosabb választ adhassunk a kérdéseikre. A pontos 

dátumokat lásd fent.  

 

A Hallgatói Önkormányzat Elnökségi ülései 

A Hallgatói Önkormányzat elnökségi tagjaival a vizsgaidőszakban is többször tartottunk elnökségi 

ülést, illetve a nyár során is többször találkoztunk. Minden ülésünk határozatképes volt. Ezeken a 

vizsgaidőszak, tárgyfelvétel aktuális problémáit ismertettem az Elnökséggel, valamint a 

Szabadegyetem szervezéséről szavaztunk, illetve az ösztöndíjrendszer javításáról folytattunk vitákat. 
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Az oktatási bizottság ülései 

Egységes ülése nem volt az oktatási bizottságnak a nyár folyamán, de a bizottsági tagokkal 

folyamatosan találkoztam személyesen is, én online is tartottam velük a kapcsolatot, a feladataik 

megbeszélése, és a leadott munkáik ellenőrzése végett.  

 

Kari tanács 

2018. május 15-én, és június 19-én részt vettem a Kari tanács ülésein. 

 

Ülés a Tanulmányi Hivatalban 

Ahogy már fentebb is említettem, több alkalommal is találkoztunk a Tanulmányi Hivatal vezetésével 

az elmúlt hónapokban. A pontos dátumok felül megtalálhatók. Ezek során egyeztettünk a 

kredittúllépésről, az őszi záróvizsga felkészítőkről, illetve a záróvizsga beosztásokkal, és menetükkel 

kapcsolatos, ősztől bevezetett változásokról. 

 

Iroda kitakarítása, lomtalanítása 

A nyár folyamán több alkalommal is részt vettem a Hallgatói Önkormányzat irodájának 

kitakarításában és lomtalanításában, mely során a felhalmozódott, régi már nem szükséges iratoktól, 

bútoroktól szabadultunk meg, valamint azoktól az eszközöktől, amik a Szabadegyetem és az ON miatt 

felhalmozódtak, majd feleslegessé váltak (ez alatt értsd, kifogyott filcek/menetlevelek/jelentkezési 

ívek/játékok során elhasználódott eszközök). 

 

Szabadegyetem 

A Szabadegyetem szervezésében részt vettem a teljes elnökség társaságában. Maga a tábor során nem 

volt kijelölt dolgom, így kisegítő jelleggel mindig ott álltam be dolgozni, ahol segítségre volt szükség 

(például játékok levezetése, szemétszedés, résztvevők tájékoztatása, eszközök beszerzése). 

 

Tanulmányi Kisokos 

A nyár során elkészítettük az első évüket kezdő hallgatók részére a Tanulmányi Kisokost, mely átfogó 

tájékoztatást nyújt számukra minden, első szemeszterükben felmerülő tudnivalóról. A Kisokos egyes 
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részeit a bizottság tagjai írták meg, és pedig felülvizsgáltam, javítottam a hibákat, és véglegesítettem, 

valamint közzétettem a dokumentumot. 

 

Kérdőívek 

Augusztus végén elkészítettem a 2017/2018-as tanévet értékelő kérdőívet, továbbá az új tantervet 

utánkövető, elsőéveseknek szóló kérdőívet a második szemeszterükről. A kérdőívek kitöltése 

szeptember elején kezdődött, és szeptember 15-én fog lezárulni. 

 

Kérdőívek kiértékelése 

A nyár folyamán az oktatási bizottság kiértékelte az utánkövető kérdőív első szemeszterre vonatkozó 

változatát, én pedig ellenőriztem, és véglegesítettem azt, mely alapján javaslatokat dolgoztunk ki a 

következő szemeszterre, mely a kitöltők által megfogalmazott kritikák vonalán mozognak. 

 

Meetingek dr. Somssich Réka dékánhelyettes asszonnyal 

A vizsgaidőszak folyamán, és nyáron is többször találkoztunk Dékánhelyettes Asszonnyal, aminek 

során tájékoztattuk a hallgatókat érintő problémákról, illetve javaslatokat dolgoztunk ki közösen a 

jövőbeni problémák elkerülése végett. Többet között többször egyeztettünk az EKP 2. tárgyat érintő 

panaszokról, melynek következtében lefolytattuk a felülvizsgálati eljárást. Tárgyaltunk továbbá az 

őszi záróvizsga felkészítőkről, valamint az Alkotmányjog 1. tárgynál újdonságként megjelenő C 

típusú vizsgáról, valamint az elsőéves utánkövető kérdőív kiértékelése után beszélgettünk a 

megfogalmazott véleményekről, és az ezek alapján bevezethető változásokról. 

 

Tanszéki meetingek 

A vizsgaidőszak során több tanszéken is voltam személyes egyeztetések okán, közülük többször is a 

Közigazgatási Jogi Tanszéken, és a Nemzetközi Jogi Tanszéken. Ezeken a vizsgaidőszak problémáit 

vitattuk meg főként, valamint dr. Nagy Marianna tanszékvezető asszonnyal külön is egyeztettünk az 

őszi záróvizsga felkészítőkkel kapcsolatban. 

 

KÖB ülés 

2018. május 16-án tartottunk Kari Ösztöndíjbizottsági Ülést.  
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Gy.I.K./Chatbot 

Nyáron folyamatosan érkeztek be a bizottsági tagok által készített összefoglalók a leggyakrabban 

ismételt kérdésekről, melyeket én felülvizsgáltam, és javítottam. Folyamatosan kiegészítésre 

kerülnek ezek a témák, és amint mindennek a végére érünk, a megfelelő technikailag hozzáértő ember 

segítségével ezek az információk feltöltésre fognak kerülni a Hallgatói Önkormányzat honlapjára, 

melyből a Chatbot is végleges formát fog nyerni. 

 

Fókuszcsoportos beszélgetés az egyetemi lemorzsolódásról 

Dr. Navratil Szonja kérésére részt vettem a HÖK képviselőjeként részt vettem azon a beszélgetésen, 

ahol arról értekeztünk, milyen okai lehetnek annak, hogy a hallgatók a tanulmányaik befejezése előtt 

elhagyják az egyetemet. Az erről Navratil tanárnő által készített beszámolóhoz nem volt 

hozzáfűznivalóm. 

Tanulmányi Bizottsági ülések 

2018. július 9-én részt vettem a Tanulmányi Bizottság mindkét ülésén. 

 

EHÖK Küldöttgyűlés 

 

2018. június 14-én részt vettem az EHÖK küldöttgyűlésén, ahol az új kabinet tagjairól szavaztunk, 

illetve elfogadtuk a leköszönő kabinet beszámolóit. 

 

Egyebek 

Az Orientációs Napokra való felkészülés során segítettem a gólyacsomagok összeállításában, utána 

pedig a megmaradt csomagok szétválogatásában, és rendszerezésében. Az irodán található plakátokat 

rendszereztem, összegyűjtöttem. Találkoztunk az EHÖK új kabinetjével, és megbeszéltük velük a 

következő ciklusuknak főbb pontjait. A vezetőképző  hétvégén sajnos nem tudtam részt venni 

betegségem miatt, de a tanulmányi ügyekről szóló előadást megírtam, és összeállítottam a vetített 

diasort hozzá, melyet végül Szabó Tamás adott elő helyettem.  
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Varga Luca - Tudományos és kulturális ügyekért felelős 

alelnök 

Időpont  Esemény  Jelenlét  

 2018. május 31. 16:00 Elnökségi  nem   

2018. június 8. 15:30 Elnökségi  igen  

2018. június 8. 16:00  EHÖK kabinet bemutatkozása  igen  

2018. június 19. 14:00  Kari Tanács  igen  

2018. június 22.  8:00 ÚNKP bírálat  igen  

2018. június 28. 18:00  Orientációs Napok szervezői 

megbeszélés  

igen  

2018. június 28. 20:00  Szabadegyetem szervezői 

megbeszélés  

igen  

2018. június 29. 16:00  Kari évzáró fogadás  igen  

 

A vizsgaidőszak alatt két elnökségit, melyből csak az egyiken tudtam részt venni betegség miatt.  

A második elnökségi után az új EHÖK kabinet jött egy bemutatkozásra a választások előtt, velük volt 

egy beszélgetésünk arról, hogy milyen terveink vannak, illetve nekik is milyen terveik vannak, milyen 

együttműködéseink lehetnének.  

Emellett részt vettem a szemeszter utolsó Kari Tanácsán is, amelynek fő kérdései személyi ügyek 

voltak.  

 

Még a vizsgaidőszak előtt Szabó Tamás HÖK elnök felkért, hogy az Új Nemzeti Kiválóság 

Programban legyek a HÖK képviselője a bírálói testületben. Ennek során a pályázatok előre bíráltuk, 

majd a találkozón egyeztettük, hogy mely pályaműveket gondoljuk érdemesnek arra, hogy 

ösztöndíjban részesüljön, majd az előző év pályázatainak végleges beszámolóját kellett értékelnünk.  
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Június hónap végén tartottuk egy a szeptemberi Orientációs Napokról szervezéséről szóló 

megbeszélést, amely során egyeztettünk a napok délutáni hökös programjairól, melynek során a 

Tudományos és Kulturális Bizottság feladata lett, hogy a második napon egy Kvízt szervezzen meg, 

mely a PubQuiz-ekhez hasonló módon működött, de ebben az esetben csak a gólyák és mentoraik 

vehettek részt rajta.  

A Bizottságom tagjai látták el a harmadik napon, a Fair c. eseményen a HÖK standjainál a HÖK 

képviseletet, így az érdeklődő új hallgatókat ők világosították fel, hogy milyen lehetőségeik vannak, 

ha csatlakoznak hozzánk.  

 

Közvetlenül az Orientációs Napos megbeszélés után tartottuk a Szabadegyetemről szóló 

megbeszélést, melynek során még a rendezvényre látogató vendégekről egyeztettünk.  

 

Június hónap utolsó hétköznapján volt a Kari évzáró fogadás, melyen a HÖK képviseletében szintén 

részt vettem.  

 

Július hónapban került sor az EFOTT fesztiválra, amelynek idén társszervező egyeteme az ELTE 

volt. A második szemeszter során már kellett a programot szervezni, így a szervezésnek a 

megvalósulása volt még a feladat. Szabó Tamással a civil színpad és tér programjaiért voltunk 

felelősek, így előadásokat szerveztünk és az egyetemet képviselő szervezeteknek biztosítottunk 

minden szükséges kelléket, hogy az eseményt minden hiba nélkül tudják lebonyolítani.  

 

Augusztus hónapban rendeztük meg a II. ÁJK Nyári Szabadegyetemet, amelyen a bizottságnak egy 

feladat lebonyolítása volt a fő feladata, nevezetesen ismét volt a csoportoknak egy PubQuiz, 

melyeknél segédkezniük kellett.         
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Kemény Alex – Rendezvényekért és kapcsolatokért 

felelős alelnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

2018. 05. 15. Kari Tanács a Kari Tanács tagok 

 

2018. 06. 08.  Elnökségi ülés az Elnökség tagjai 

2019. 06. 19.  Kari Tanács a Kari Tanács tagjai 

2018. 07. 25. Megbeszélés a BOOM-al, 

Praeszeminárium 

Nagy-György Barnabás, Kemény 

Alex 

2018. 08. 02.  Sportnap megbeszélés Gyulai András, Kemény Alex 

2018. 08. 16.  Elnökségi ülés az Elnökség tagjai 

2018. 08. 16.  Szabadegyetem megbeszélés Szabó Tamás, Urbán Kristóf, Czabán 

Samu, Béni Kornél, Kemény Alex 

2018. 06. 16-19.  Vezetőképző nincs pontos adat 

2018. 08. 23-25. Szabadegyetem nincs pontos adat 

2018. 08. 30.  ELTE Szolgáltató Kft. megbeszélés dr. Tóth Tibor József, Kemény Alex 

 
Kari Tanács 

 Az időszak minden Kari Tanács ülésén részt vettem.  

 

Elnökségi ülés 

 Az időszak minden HÖK Elnökségi ülésén részt vettem. 
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III. Gólya Sportnap 

 Az idei sportnappal kapcsolatos szervezési feladatokat Gyulai András végezte az irányításom 

alatt. Ezzel kapcsolatban először 2018. augusztus 2-án tartottunk először találkozót, ahol lefektettük 

a rendezvény kereteit és a szükséges teendőket, amelyek elengedhetetlen voltak a lebonyolításhoz.  

 A helyszín szempontjából idén is a Budapesti Egyetemi Atlétikai Clubra esett a választás, 

mivel, mint eddig minden évben, ez alkalommal is költségek nélkül bocsátották rendelkezésükre a 

pályákat és az eszközöket. A BEAC irányában a HÖK részéről minden kommunikációt Gyulai 

András végzett el.  

 Andrissal a program összeállításakor, először három fajta bajnokság lebonyolítást terveztók 

meg: futball, csocsó és a tavalyi évektől eltérően idén először röplabda, amelyet később a BEAC által 

bejelentett okok miatt felváltott a floorball. Emellett idén is volt a helyszín által biztosított kezdeti 

bemelegítő torna, hastánc előadás és ezek mellett csapat fotózás.  

 Eredeti terveink szerint a program reggel 9:00 órától kezdődött és egészen 16:00 óráig tartott 

volna, de később ezt időhiány miatt módosítani kellett és a végső verzió a következő lett:  

• Kezdés: 8:30 - 9:00 - megnyitó, bemelegítés 

• 9:00 - 9:15 - gólyatánc 

• 9:15 - 12:00 - bajnokságok 

• 12:00 - 12:30 - ebéd 

• 12:30 - 14:30 - bajnokságok 

• 14:30 - 15:00 - döntők  

A programban a fentiek mellett szerepelt a tavaly először hívott és nagy sikert aratott buborékfoci is, 

amely idén is azok szórakoztatását volt hivatott ellátni, akik a nap korai óráiban kiestek a 

bajnokságokból és így számukra felszabadult a program. A buborék focit szolgáltató céggel, a Dóri 

Buborékfutballal én vettem fel a kapcsolatot a megrendelés céljából, majd ajánlatukat továbbítottam 

az ELTE beszerzésekkel foglalkozó gazdasági osztályának és az EHÖK-nek.  

 Idén is folyamatos zenét biztosítottunk a résztvevők számára a játékok alatt, a hangulat 

megőrzése céljából. Az ehhez szükséges technikát a MusicTeam csapattól béreltük, akiket Juhász Pál 

képviselt. Vele a Sportnapról először júliusban telefonon egyeztettem, ahol megbeszéltük mire van 

szükségünk és ők ezeket milyen áron tudják számunkra biztosítani. Emelett Pál idén is, mint Dj, zenei 

szolgáltatást nyújtott számunkra, amely most is nagyon sikeres volt.  
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 Mint a legtöbb sportrendezvényre, ide is kellett helyszíni orvos, akinek a jelenlétét Kutas 

Viktória, EHÖK irodavezető segítségével biztosítottuk. A rendezvényen két helyszíni orvos dolgozott 

váltásban.  

 A résztvevők számára a HÖK biztosította az ebédet, amelyet Karhoz hasonlóan a Cserpes 

Tejivótól szereztettünk be, bízva annak minőségében. Összesen 350 db szendvicset rendeltünk, 

amelyekből 50 db laktózmentes, 50 db gluténmentes, 50 db vegetáriánus, 100 db magyaros és 100 db 

lazacos volt. A meleg időre tekintettel rendeltünk megfelelő mennyiségű vizet a résztvevők számára. 

Ezek beszerzésével kapcsolatos teendőket (ajánlatkérés, igénybejelntők összeállítása, továbbítása az 

EHÖK-nek, illetve kapcsolattartás) jómagam végeztem el. Az ételek és italok kiosztását a 

rendezvényen a Rendezvényszervezői Bizottság tagjai bonyolították le.  

 A rendezvény lebonyolításáról a következő havi beszámolómban írok részéletesen.  

 

Praszeminárium 2018 

 A mára már hagyománnyá vált szemeszternyitó esemény, a Praszeminárium idén harmadik 

alkalommal került megrendezésre, abból a célból, hogy az Orientációs Napok és a Sportnap méltó 

lezárása legyen a Gólyák számára és megnyissa az évet az ÁJK polgárai számára.  

 Mint ahogy az már sokszor írtam egy esti zenés táncos rendezvény megszervezésének első 

lépése mindig a helyszín kiválasztása. Idén több helyszín is szóba került, mint lehetséges választás, 

azonban mindegyik esetében mérlegelni kellett a körülményeket, amelyek nem biztos, hogy a 

legmegfelelőbbek voltak.  

  

 Első körben a Corvin Clubra gondoltam, amelynek tulajdonosával Balogh Olivérrel a mai 

napig is jó kapcsolatot ápolunk a legutóbbi közös rendezvényünk (Ivó Nap After - A Szemeszterzáró) 

óta. Fel is vettem vele a kapcsolatot legelső alkalommal még júliusban ez ügyben, de sajnos arról 

tájékoztatott, hogy az általunk választott időpontban a klub már le lett foglalva egy rendezvényre így 

számunkra nem volt alkalmas.  

 További keresés után úgy döntöttem, hogy felveszem a kapcsolatot Nagy-György Barnabással 

a PSZ.HU Kft. képviselőjével és kérek tőlük ajánlatott több helyszínre is. Ezt a döntést azzal 

alapozom, hogy Ők nálunk egy sokkal jobb piaci helyzettel rendelkeznek rendezvényszervzői 

szempontból, így ők jobb ajánlatokat kapnak kluboktól, mint mi kaptunk volna. Így kaptam 
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ajánlatokat a Remix Dance Club-ra, a Dobozra, a Liget Club-ra, a Raktár Klubra, és a Hellobabybar-

ra. Az ajánlatokat részleteit külön nem írom le, mivel ezek egy üzleti tárgyalás részét képezik. Egy 

héttel később több oknál fogva végül a Remix Dance Club-ra esett a választásunk, mivel ott már 

többször is megfordultunk, mint ÁJK hallgatói közösség, ismerjük a helyet és jó tapasztalataink 

vannak velük kapcsolatban.  

 A helyszín kiválasztása után következett a zenei program összeállítása. Pénzügyi okokból 

végül az egy Dj-s felállás mellett döntöttem. Felvettem a kapcsolatot a hallgatók által igen kedvelt 

Knébl Ferenccel (Frank Hash), aki örömmel fogadta megkeresést és a szokásos feltételekkel 

megállapodtunk abban, hogy a rendezvény ideje alatt ő fogja szolgáltatni a zenét.  

 A rendezvény online promóciójának grafikai elemeit első sorban én készítettem el Photoshop 

segítségével, majd ezt javította fel a PSZ.HU Kft. grafikusa. Az offline promót (plakátok) a Robinco 

Nyomdában készíttettük el.  

 A rendezvényre 600 résztvevővel számoltam. Ennek megfelelően 700 db karszalagot 

rendeltünk, amelynek dizájnját a PSZ.HU Kft. grafikusa készített és ők is gyártatták le. A jegyek 

elővételben 1000 HUF-ba, míg a helyszínen 1500 HUF-ba kerültek. Az elővételes jegyértékesítést a 

Loch Ness Pub és az ON alatt a rendezvényes bizottság tagjai végezték.  

 A rendezvény helyszíni lebonyolításáról a következő havi beszámolómban írok majd 

részletesen.  

  

Szabadegyetem 

 A II. ÁJK Nyári Szabadegyetem szervezésében, annyiban vettem részt, hogy az esti zenés-

táncos eseményekre én szerveztem a fellépőket. Név szerint: Knébl Ferenc (Frank Hash), Tóth Áron 

(Trusssst’) és Valkusz Milán (Walcus). Ferenc augusztus 23-án, Áron 24-én, Milán pedig 25-én lépett 

fel a Szabadegyetemen. A velük kapcsolatos helyszíni teendőek is én végeztem, kivéve 25-én este 

mivel aznap már tartózkodtam a Szabadegyetemen. Helyettem a feladatot Pásztor Csaba látta el.  

 A fentiek mellett még elkészítettem az online promóhoz szükséges, három grafikát, amelyek 

végül - számomra ismeretlen okból - nem lettek felhasználva.  
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Gazdasági teendők 

 Mint ahogy fentiekben már leírtam a Praeszeminárium és a III. Gólya Sportnap esetén a 

gazdasági ügyekért felelős alelnök feladatait is én láttam, mivel a jelenlegi ügyvivő még nem volt 

megfelelően tájékoztatva a feladatok végrehajtásának módjáról.  

 

Bizottság 

 2018. augusztus 31-én, 17:00 órakor a Rendezvényszervezői Bizottság ülést tartott, amelyet, 

mint a Bizottság elnöke, én vezettem le.  

 Az ülés témai a következők voltak: 

•  Orientációs Napok és az azzal kapcsolatos feladatok 

• Sportnap 

• Praeszeminárium  

 Az ülésen a következő tagok vettek részt: 

• Grimm Ármin 

• Kiss Bernadett 

• Kóbor Frida 

• Pásztor Csaba 

  

 A bizottsággal kapcsolatos feladatkörömben eljárva, a nyár folyamán kijelöltem Pásztor 

Csabát helyettesemnek. A hivatalos kinevezés alapszabály szerint Szabó Tamás feladata, erre még 

nem került sor.  
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Kiss Zsófia – Gazdasági ügyekért felelős alelnök-

helyettes 

2018. májusában vettem át Dula Anna Fannitól a gazdasági bizottság vezetését. Ezután nem sok 

feladatom volt, mivel nem rendelkeztem még azokkal az információkkal és olyan gyakorlattal, amivel 

az alelnöki feladatokat teljes körűen el tudtam volna látni. 

Május 24-én részt vettem az EHÖK gazdasági ülésén, amin a gólyabál finanszírozásával, az ELTE 

Szolgáltató Kft.-vel kapcsolatos dolgokat beszéltünk meg, valamint ötleteket adhattunk, hogy az 

egyetem milyen szolgáltatásokat tudna nyújtani, amiből bevétel származna. 

Frissítettem az ÁJK költésekkel kapcsolatos kari nyomkövető táblázatot. 

Az augusztusra tervezett Vezetőképzőre júliusban három különböző diákszállótól kértem ajánlatot. 

Ez az ajánlat kiterjedt a szállásra, étkezésre, valamint különböző termek biztosítására kb. 80 fő 

részére. 

Augusztusban Béni Kornéllal vettünk eszközöket a Szabadegyetemre, mint például focilabda, lufi, 

irodai eszközök stb. A Szabadegyetem utolsó ülésein és az augusztus 16-án tartott elnökségi ülésen 

is részt vettem. 

A hónap végén elvittem az ELTE TTK Hallgatói Alapítványhoz a Szabadegyetemmel kapcsolatos 

számlákat és megmaradt nyugtatömböket.  

A nyár folyamán találkoztam Czinege Andrással, az ELTE HÖK gazdasági alelnökével és Szabó 

Tamással, az ÁJK HÖK elnökével, akik elmondták a tisztségemmel kapcsolatos feladatokat, 

valamint, hogy azokat milyen módon kell ellátni. 

Minden hónapban az iskolaszövetkezeti utalási listákat Czinege Andrásnak, az ELTE HÖK gazdasági 

alelnökének a jelenléti íveket pedig Kutas Viktóriának továbbítottam. 

 


