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Szabó Tamás - Elnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

2018.09.03-05. Orientációs Napok - 

2018.09.06. Sport Nap - 

2018.09.10. Kari ügyek Dr. Menyhárd Attila Dékán Úr 

2018.09.10. Évnyitó Elnökségi tagok 

2018.09.10. Kari tanulmányi ügyek 

Dr. Somssich Réka 

Dékánhelyettes Asszony 

Győri Gábor Csoportvezető 

Úr 

Kovács Réka Tanulmányi 

ügyekért felelős Alelnök 

2018.09.11. 
Kötelezettségszegési eljárás 

(Diákmentorok szervezete) 
- 

2018.09.12. Elnökségi ülés Elnökségi tagok 

2018.09.12. EHÖK elnökségi 
Kari HÖK Elnökök és EHÖK 

Elnök és egyes Kabinet tagok 

2018.09.13. 
Kötelezettségszegési eljárás 

(Diákmentorok szervezete) 
- 

2018.09.13. 
Alkotmányjog 1. C típusú 

kollokvium 
- 

2018.09.13. 
Küldöttgyűlési képviselői 

felelősség 
Dr. Menyhárd Attila 

2018.09.13. Gólyabál 
Horváth Luca TTK HÖK 

Elnök 

2018.09.25. Kari Tanács - 
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2018.09.28. Irodavezetői interjú Tóth Dániel 

 

Szabadegyetem 

A Szabadegyetem elszámolási folyamatai jelenleg folynak. A Szabadegyetem tavalyihoz képest való 

nagyobb költsége miatt az EHÖK elnökségi ülésein tárgyalások folynak. Az idei évben számos 

gólyatábor is jelentősen magasabb költséggel került megszervezésre, mint tavaly, így közös 

megoldást kell találnunk. 

 

BESZÁMOLÓ 

A IV. ORIENTÁCIÓS NAPOKRÓL 

A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

Előkészületek 

2018. tavaszán újult erővel futottunk neki a 2018-as Orientációs Napok (továbbiakban: ON) 

megszervezésének. Dékán Úrral folytatott előzetes egyeztetések után felvettük a kapcsolatot az 

Oktatómentorokkal és Kajtár Gábor Főszervező Úrral. 2018 tavaszán részt vettünk az 

Oktatómentorok leányfalui táborának egyik délutánján, ahol a diákmentor programról és az ON-ről 

beszélgettünk. Igyekeztünk visszajelzéseket gyűjteni a 2018-as ON-hez ahhoz, hogy hogyan 

javítsunk a HÖK által szervezett programokon. Ehhez illeszkedően az idei évben sikerült úgy 

megszervezni az OpiniON-t, hogy az ott elhangzottak beépítésre kerülhessenek a 2018-as ON 

programjába. Az ON-t a korábbi évekhez hasonlóan szoros együttműködésben szerveztük a Karral 

és a Mentorprogrammal azzal, hogy teljeskörűen csupán a délutáni sávokban lebonyolított „HÖK 

program”-ot szerveztük mi. Ezen felül valamennyi szükséges ponton segítettük a program 

eredményes lebonyolítását. 

 

HÖK programok és azok menete 

HÖK Vetélkedő: A „Law and the city” elnevezésű állomásos játékra az ON első napjának délutánján 

került sor. Tanulva a tavalyi hibákból, idén igyekeztünk az állomások helyszíneit úgy megválasztani, 

hogy azok, az összes csoport számára az adott időintervallumon belül teljesíthetők legyenek. Az 
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állomások az Egyetem tér környékén, illetve az „A” épületen belül  lettek elhelyezve, melyeken 

különféle (sportos, általános műveltségű, szórakoztató) feladatokat kellett a gólyáknak, és az őket 

kísérő diákmentoroknak teljesíteni. A csapatok feltorlódása elkerülése érdekében két útvonalat 

jelöltünk ki, illetve minden egyes csoportnak külön menetleveleket készítettünk. A joghallgatók 

„testvércsoportonként”, a politológusok három csapatra osztva, a kriminológusok pedig, amint az ő 

külön programjuk véget ért, egy csapatban, később csatlakozva vettek részt a programon. Az időjárás 

miatt, a program esőben történő lebonyolítására is készítettünk tervet, ez alapján az összes állomás 

az Egyetem épületében került volna elhelyezésre. Ennek megszervezésében nagyon nagy 

segítségünkre volt Meszéna Gabriella, és a gondnokság valamennyi tagja. Ezúton is köszönjük nekik 

a segítséget. Szerencsére az időjárás kedvezően alakult, így sikerült az eredeti terveink alapján 

lebonyolítani ezt a programot. 

Szám- és kvízháború: A második nap délutáni programját az elmúlt évekhez hasonlóan két eseményre 

bontottuk, melyekre az első napon feliratkozhattak az első éves hallgatók, hogy melyiken szeretnének 

részt venni. A számháborút az ELTE ÁJK HÖK Rendezvényekért felelős bizottsága bonyolította le, 

az egyetem épületén belül. A kvíz az egyik nagyelőadóban került megrendezésre, melynek 

szervezését az ELTE  ÁJK HÖK Tudományos és kulturális ügyekért felelős bizottsága vállalta 

magára. Mindkét program gördülékenyen zajlott, a helyszíni visszajelzések alapján mindenki nagyon 

élvezte a játékokat. 

Az ON harmadik napján délutáni HÖK programra a beiratkozás miatt nem került sor, ekkor a 

Hallgatói Önkormányzat, illetve a Diákmentorprogram tagjai a Tanulmányi Hivatal munkáját 

segítették a beiratkozás gördülékeny lebonyolítása céljából. 

Csütörtökön, már nem hivatalosan az ON keretein belül került megrendezésre a Gólya Sportnap és 

este az „ON záróbulija” a Preaszeminárium. A sportnapon a gólyák, diákmentorok foci és floorball 

sportágakban versenyezhettek egymással, ezen kívül csocsózásra is volt lehetőségük a résztvevőknek. 

Ezen a napon  minden megjelentnek szendvics ebédet biztosítottunk. Külön örültünk annak, hogy bár 

nem hivatalos ON program, mégis az Oktatómentorok is jelentős számban vettek részt az eseményen.  

A Praeszamináriumon a Remix Retro Discoban került megrendezésre, és itt került sor a gólyakupa 

átadására. Ezen az eseményen is a HÖK, illetve a Diákmentorprogram néhány tagja hagyta el utoljára 

a helyszínt, annak érdekében, hogy ez a program is a probléma mentesen menjen végbe 



 

6 

 

Kötelezettségszegési eljárás 

Az ON alatt, 2018.09.04-én este lefolytatott tevékenysége miatt egy diákmentor tevékenységét 

2018.09.05-én azonnali hatállyal felfüggesztettük, tagságát pedig 2018.09.13-val megszüntettük. 

 

Értékelés 

Szűk egy éve sokat gondolkoztunk az ON lebonyolításán, annak megszervezésén, különösen azon, 

hogy meddig terjed a mi felelősségünk, meddig terjed a Kar felelőssége. Korábbi évek tapasztalatai, 

illetve a szervezési előkészületek, a Szervezőkkel folytatott megbeszélések rámutattak arra, hogy 

közös a felelősség, függetlenül attól, hogy az egyes programpontok szervezésében mennyire van 

lehetősége szerepet vállalni a HÖK-nek, és ennek maximálisan próbáltunk eleget tenni. Azt 

gondoljuk, hogy akinek szívügye a sikeres integráció, az első élmények pozitív voltának létrehozása, 

azoknak ugyanannyira okoz örömet egy sikeres ON, mint egy kevésbé sikeres keserűséget, 

függetlenül attól, hogy mekkora munkát fektetett bele. A 2017-es ON nézeteltérései után enyhe 

aggodalommal, azonban bizakodva vártuk az idei eseményt, annak szervezését, bízva a sikeres 

együttműködésben és a sikeres közös munkában. Valamennyi szereplő folyamatos kommunikációja, 

partnersége hamar elfeledtette velünk előzetes aggodalmainkat. Dancs Tamás, mint a HÖK előbb, 

mint integrációért és utánpótlásért felelős alelnöke majd, mint a HÖK ON szervezésért felelős 

ügyvivője az első pillanattól maximális felelősséggel és erőbedobással járt el a Bizottságával és 

Szervezőtársaival. 

Úgy gondoljuk, hogy a 2018-as ON-on bevezetett módosítások (éjfélig tartó hivatalos program, éjfél 

utáni ad hoc közös ülés, később induló délelőtti program, étkezés új rendszere) jól sikerültek. Az esti 

beüléseken mindig volt felügyelő szervező, amíg az utolsó gólya el nem hagyta a helyszínt. 

Valamennyi gólyára figyeltünk mindaddig, amíg haza nem indult. A szendvicses vacsorával kevésbé 

szeparálódott el az esti beülés a napközbeni programoktól, így bizonyára kevésbé széledtek szét a 

gólyák. 

Észrevételeink szerint a 2018-as ON gördülékenyebben zajlott az eddigiekhez képest, több 

Oktatómentorral és Szervezővel beszéltünk róla, hogy beérett a struktúra. A gólyák ugyanúgy 

elfáradtak az ON végére, nem mindenki ment tovább esti beülésekre, de ez nem változott az elmúlt 

évekhez képest, így összességében egy élvezhetőbb ON-t sikerült létrehoznunk. 
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A HÖK programjainak kidolgozásakor ügyeltünk a hozzánk érkezett visszajelzésekre és a tavalyi 

tapasztalatainkra. Az idei évben ügyeltünk arra is, hogy valamennyi HÖK megjelenésben és 

valamennyi programelemünkben ne érezzék magukat megkülönböztetve az eltérő szakos hallgatók. 

Ezzel kapcsolatban egy bizonyos, hogy a Law in the city új elnevezést igényel, valamint érdemes 

lehet a Kriminológusokkal nagyobb összhangra törekedni. Igyekeztünk minél inkább együttműködve 

kialakítani a programjainkat, de az ON során kialakultak összecsúszások, ami alapvetően nem 

negatívum, azt kell tisztázni a jövőre nézve, hogy megfelelő-e ez így a kriminológusoknak is, nem 

érezték-e ennek hátrányait. 

Mindent egybevetve a HÖK-ben úgy érezzük, hogy sikeres ON-t zártunk. Korrigáltuk a hibákat és 

gördülékenyek voltak programjaink. A HÖK részéről szeretnék külön köszönetet mondani a Karnak, 

különösen Dr. Menyhárd Attila Dékán Úrnak, Dr. Kajtár Gábor Főszervező Úrnak, Dr. Rácz Anna 

Társelnök Asszonynak, Dr. Fazekas János Társelnök Úrnak, Dr. Horváth Georginának, és 

valamennyi Oktatómentornak, Hartmann Dóra Integrációért és Utánpótlásért felelős Alelnök-

helyettesnek, Csizmazia Orsolya Mentorprogramért felelős Referensnek, Dancs Tamás ON 

Szervezéséért felelős Ügyvivőnek, valamennyi Diákmentornak, valamennyi közreműködő 

Hallgatónak.” 

 

Gólyabál 

2018-ban a Gólyabál megszervezésére csupán közösen, más Karral van lehetőség. Mi a TTK-val 

közösen fogjuk tartani a Gólyabálunkat várhatóan 2018.11.16-án. Az erre való előkészületeket 

megkezdtük az igénylőlap összeállításával. 

 

Beszédek 

Az Orientációs Napok és az Évnyitó keretében beszédet tartottam az elsőéves hallgatónk számára. 

 

Betegség 

Sajnos a szorgalmi időszak második hetére lebetegedtem, mandala gyulladás miatt két hétig nem 

tudtam látogatni az intézményt, így több megbeszélésen az alelnökök és ügyvivők helyettesítettek, 

ennek köszönhetőek az alacsony elnökségi számok is. 
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Harmadik tárgyfelvétel díja 

A szemeszter megindulása előtti hetekben a hallgatói visszajelzések alapján a kari vezetés előtt 

kezdeményeztük a díjra vonatkozóan moratórium bevezetését. A kari vezetés együttműködően állt a 

kérdéshez és a Kancelláriával való egyeztetést követően sor került a moratórium engedélyezésére, 

így a harmadik tárgyfelvétel díja még ebben a tanévben 4000 Ft/tárgy lesz, a következő tanévben 

azonban már a per kredit alapú díjszabás fog érvényesülni. Ezekről a díjakról a tavaszi szemeszter 

folyamán döntenek az egyetem egyes szervei. A kari és egyetemi vezetés együttműködését ezúton is 

köszönöm.  
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Szolcsányi Péter - Politológus ügyekért felelős alelnök 

Időpont Tárgy  Résztvevők  

2018.09.03-05 Orientációs Napok Politológus gólyák, 

politológus mentorok 

2018.09.10 Politológus és kriminológus 

évnyitó  

Az évnyitón résztvevők 

2018.09.12 Politológus szakmai gyakorlat 

tájékoztató 

Mráz Ágoston 

Harmadéves politológus 

hallgatók 

2018.09.14 Temetés  - 

2018.09.20 Intézeti Tanácsülés  Politikatudományi Intézet 

tanácstagjai 

2018.09.25 Kari Tanácsülés  ELTE ÁJK Kari Tanács tagjai 

2018.09.25 EHÖK Küldöttgyűlés  EHÖK küldöttgyűlés tagjai 

2018.09.26 Tanulmányi Bizottsági ülés  Tanulmányi bizottság tagjai 

 

- Politológus KulturTúra 

szervezés  

Mráz Ágoston 

- Tanulmányi kérdések  Politológus hallgatók 

- Elsőéves politológus hallgatók 

integrációja 

Politológus gólyák, 

politológus mentorok 

- SPSS program szerzése a 

hallgatóknak 

Kovács Norbert  

 

 

Orientációs Napok 

Részt vettem az Orientációs Napokon, ahol a politológus programokon segédkeztem. Segítettem az 

Intézet által szervezett programok létrejöttét, rendszeresen kommunikáltam Mándi Tiborral az 

esemény előtt és az esemény ideje alatt, hogy minden rendben legyen. A politológus mentorok 

munkáját is támogattam, hogy minden akadály elháruljon. Az esemény programján végig részt 

vettem. A szerdai napon a fair idején történő politológus szervezetek bemutatkozását megszerveztem, 

felkerestem a politológus szervezeteket. Ezen program során előadást tartottam a Hallgatói 
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Önkormányzatról és moderáltam a többi előadót. Az eseményről after movie készült és kapcsolatban 

voltam a videót készítőkkel. 

 

Politológus és kriminológus évnyitó  

Részt vettem az évnyitón és beszédet tartottam az elsőéves hallgatóknak a Hallgatói Önkormányzat 

nevében.  

 

Politológus szakmai gyakorlat tájékoztató 

Minden évben problémát jelent a másod- és harmadéves hallgatók számára a szakmai gyakorlat 

kérdése. Az Intézeti tájékoztató a tárgyfelvétel időpontja után szokott lenni, amikor már nem tudják 

leadni vagy felvenni a szakmai gyakorlat tárgyat a hallgatók. Ezért elhatároztuk Mráz Ágostonnal, 

hogy szervezünk egy tájékoztató előadást. Erre az előadásra sor került Mráz Ágoston tartotta és 

elmondta a szakmai gyakorlathoz tartozó fontos tudnivalókat, így el tudták dönteni a hallgatók, hogy 

hol és milyen formában teljesítsék a szakmai gyakorlatot.  

 

Politológus KulturTúra szervezés  

Az elöző szemeszterben elmaradt II. Politológus KulturTúrát elkezdtük újra megszervezni és átrakni 

új időpontra. Mráz Ágoston Sámuellel megegyeztünk az új időpontban, amikor is Budapest 

belvárosában fogunk helytörténetit sétát tenni a Tanár Úr vezetésével.  

       

Intézeti Tanácsülés  

Részt vett a Politikatudományi Intézet tanácsülésén.  

A tanácsülésen beszámoltam az Orientációs Napokról, megvitattuk a jelentkezett hallgatók számát és 

a szám változásának okait. Szóba kerültek a mesterszak népszerűsítésének lehetőségei. Tárgyaltunk 

továbbá a politológus szervezetek helyzetéről.  

Az ülés után egy fogadáson vettem részt, melyet Arató Krisztina, Szabó Andrea és Szabó Máté 

tiszteletére tartottak, hiszen idén ők kaptak kitüntetéseket munkájukért.  

 

EHÖK Küldöttgyűlés  
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Részt vettem az EHÖK küldöttgyűlésén.  

 

Kari Tanácsülés  

Részt vettem az ÁJK Kari Tanácsülésén.  

 

Tanulmányi Bizottsági ülés  

Részt vettem a Kari Tanulmányi Bizottság ülésén.  

 

Temetés  

Sajnálatos esemény történt a 2018 nyarán. Bagoly Vivien politológus hallgatótársunk életét vesztette. 

A temetésre Nyíregyházán került 2018.09.14.-én. A Politikatudományi Intézet részéről Pesti Sándor 

és Mráz Ágoston Sámuel, a hallgatók oldaláról én vettem részt a szertartáson.  

       

Tanulmányi kérdések  

Több tanulmányokhoz köthető kérdést kaptam, melyeket igyekeztem legjobb szaktudásom alapján 

megoldani, esetenként segítséget kérve, vagy továbbirányítva őket.  

 

Elsőéves politológus hallgatók integrációja 

A politológus mentorokkal karöltve több program részt vettem, melyek arra irányultak, hogy az 

elsőéves politológus hallgatókat integráljuk a felsőbbéves hallgatók, egymás és az intézmény 

irányába.  

 

 

 

 

SPSS program szerzése a hallgatóknak 

Kovács Norberttel és Pesti Sándorral egyeztetve elértük, hogy azon politológus hallgatók számára, 

akik jelen szemeszterben vették fel A politológiai kutatás módszertana kurzust, azok költségmentesen 

kapjanak hozzárését az SPSS programhoz. 
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Kovács Réka - Tanulmányi ügyekért felelős alelnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

2018. 09. 03-05.  Orientációs Napok Nincs pontos adat.  

2018. 09. 10.  megbeszélés az előző év 

tapasztalatairól, az éves 

tervekről 

Győri Gábor, Somssich Réka, 

Szabó Tamás 

2018. 09. 12.  Elökségi Az elnökség tagjai 

2018. 09. 19.  EHÖK elnökségi Az EHÖK elnökség tagjai 

2018. 09. 24.  KÖB dr. Bihari Zsuzsanna, László 

Orsolya, Fehér Levente, Kiss 

Zsófia 

2018.09.27 EHÖK TB az EHÖK TB tagjai 

 

Egyéni hallgatói kérdések megválaszolása, egyeztetés a Tanulmányi Hivatallal 

Ebben a hónapban is a legtöbb munkám azzal telt, hogy a hallgatói megkeresésekre válaszoltam, és 

ezek tekintetében kapcsolatot tartottam a Tanulmányi Hivatallal. 

 

EHÖK elnökségi ülés 

2018. szeptember 19-én részt vettem az EHÖk elnökségi ülésén, ahol Szabó Tamást helyettesítettem. 
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EHÖK TB ülés 

Szeptember 27-én részt vettem az EHÖK tb ülésén, ahol részt vettem a GTI tanulmányi ösztöndíj 

tervezetének kidolgozásában. Ez jelenleg is folyamatban van. 

 

A Hallgatói Önkormányzat Elnökségi ülései 

2018. szeptember 12-én elnökségi ülést tartottunk.  

 

Kari Ösztöndíj Bizottsági ülés  

2018. szeptember 24-én Kari Ösztöndíj Bizottsági ülést tartottunk, ahol határoztunk a május havi 

kiutalási listával kimenő ösztöndíjakról, valamint megvitattuk mi a teendő a fel nem használt 

szervezeti alaptámogatásokkal. 

 

Egyebek 

Kitöltésre kerültek a tavalyi évről szóló kérdőívek. Ezeknek a hónapban megkezdődött a 

feldolgozása, jelenleg is folyamatban van. 
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Varga Luca - Tudományos és kulturális ügyekért felelős 

alelnök 

Elnökségi 2018. 09.12. 12:00 igen 

Kari Tanács  2018. 09. 25. 14:00 igen 

 

A szeptemberi hónapot az Orientációs Napokkal indítottuk, amelyen a bizottságomnak egy feladata 

volt, a keddi délutáni hökös idő keretében az egyik esemény megszervezése, amely egy PubQuizhez 

hasonló Kvíz volt. Az eseményen a gólyacsoportok a társcsoportjukkal együtt csapatokban vettek 

részt, szerencsére igen sokan választották ezt a programot a számháború ellenében, így nagyon jó 

hangulatú rendezvény volt.  

 

A szerdai napon szintén akadtak feladatai a bizottságomnak, ugyanis Szabó Tamás felkérte a 

bizottságomat, hogy a Fair-en (melyeken egyetemi diákszervezetek bemutatkozhatnak az új 

hallgatóknak) képviseljék a Hallgatói Önkormányzatot a standnál, válaszoljanak a felmerülő 

kérdésekre és osztogassák az ajándékcsomagokat, melyeket az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattól 

kaptunk.  

 

Az Orientációs napok utáni héten tartottuk az Elnökséginket, amelyen szintén részt vettem.  

 

Mivel augusztusban nem szerveztünk semmit, így a szeptemberben nem volt Tudományos és 

Kulturális Bizottság által szervezett esemény.  

Az októberi hónapra már tervezzük a programjainkat, egyelőre a megkeresésekre való reagálásokra 

várunk. 

 

Szeptember hónap során kezdtük el szervezni a gólyabáli nyitótáncot. Idén is keringő lesz, mint ahogy 

az elmúlt két évben is, a próbák október hónap első hetének szerdáján fognak elkezdődni.  
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Szeptember hónapban tartotta a Tudományos Diákörök Tanácsa az évkezdő ülését, melyre külföldi 

tartózkodásom miatt nem tudtam elmenni.  

 

A Tudományos Diákkörök Titkáraival ugyanakkor folyamatosan kapcsolatban vagyok, mert a 

szervezeti alap- és projekttámogatás miatti pályázatoknál segítettem nekik.  

 

       

 

  



 

17 

 

Kemény Alex – Rendezvényekért felelős alelnök 

 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

2018. 09. 03-05.  Orientációs Napok Nincs pontos adat.  

2018. 09. 04.  ON Számháború Antal Sára, Báder Luca, Kiss 

Bernadett, Pásztor Csaba, 

Deák Péter, Vasas Barbara, 

Páncél Réka, Grimm Ármin, 

Gyulai András 

2018. 09. 07.  III. Gólya Sportnap Nincs pontos adat.  

2018. 09. 07.  Praeszeminárium 2018 Nincs pontos adat.  

2018. 09. 10.  Megbeszélés az ÁJK Movie 

Nigth-ról és a Kocsmasportok 

Olimpiájáról 

Gyulai András, Kemény Alex 

2018. 09. 19.  Megbeszélés a Gólyahajóról Dancs Tamás, Hartmann Dóra, 

Vásárhelyi Gábor 

2018. 09. 26.  Gólyahajó helyszínbejárás Nincs pontos adat.  

2018. 09. 26.  ÁJK Movie Night: Pulp 

Ficiton 

Nincs pontos adat.  

 

 

Orientációs Napok 

 Idén már negyedik alkalommal került megrendezésre az ELTE ÁJK ON, amelyen, mint HÖK-

ös már harmadszorra vettem részt.  

 Az Orientációs Napok szervezéséhez az ELTE ÁJK HÖK Rendezvényszervezői Bizottsága 

egy, a második nap délutánján megtartott programmal járult hozzá. Az előző évekhez hasonlóan idén 

is a számháború nevű játékra esett a választás, mivel nagy létszámmal, ez az A épület falai között is 

könnyen kivitelezhet volt. A játék alap szabályait nem részletezném. Annyival egészítettük ki, hogy 
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a játék alatt a két csapat tagjainak építő kockákat kellett keresnie. Minden építőkocka pontot ért és a 

játék végén ezekből kellett egy - a másik csapaténál - magasabb tornyot építeniük.  

 Idén lényegesen nagyobb érdeklődés övezte a kvíz mellett a mi programunkat is. Pontos 

résztvevői létszámról sajnos nem kaptam tájékoztatást.  

 A lebonyolítást a rendezvényes bizottság és a integrációs bizottság tagjai segítették, akik a 

játék alatt végig ellenőrizték a gólyákat, hogy a lezárt területekre ne lépjenek be, illet betartsák a 

szabályokat, vigyázzanak az épületre és egymásra.  

 Kellékek tekintetében a tavalyi, Coca-Cola által készített számokkal és a tavaly vásárolt 

építőkockákkal dolgoztunk.  

 A számháború kicsivel több mint két órán keresztül tartott. Az elején Pásztor Csaba ismertette 

résztvevőkkel a szabályokat, a végén pedig a bizottság közös munkával összeszedte a kellékeket.  

 A számháború mellett a Rendezvényszervező Bizottság tagjai, az ON 3 napján keresztül 

árulták mozgókasszaként a Praeszemináriumra szóló belépőjegyeket. 

 

III. Gólya Sportnap (lebonyolítás) 

 Az idei sportnap szervezéséről a korábbi beszámolómban már írtam. Jelen esetben a 

lebonyolításról szeretnék szót ejteni.  

 Szeptember 6-a, reggel 6:50 perckor találkoztunk Gyulai Andrással, Pásztor Csabával, Grimm 

Árminnal és Deák Péterrel a HÖK irodán és előkészítettük a sörpadokat, a babzsákokat és az egyéb 

szükséges kellékeket a BEAC-ra történő fuvarozásra. A szállítást PSZ.HU Kft-n keresztül béreltük. 

A sofőr meg is érkezett 7:00-ra, ami aztán mi bepakoltunk az autóba és Gyulai Andrással ketten 

átmentünk a szállítmánnyal a BEAC-ra. Ez idő alatt a többiek utánunk jöttek tömegközlekedéssel, 

illetve Báder Luca, Antal Sára, Páncél Réka, Kóbor Frida és Kiss Bernadett 7:30-as érkezéssel már a 

helyszínen vártak minket.  

 Ezt követően Gyulai András és jómagam vezetésével felállítottuk a helyszínen a kellékeinket, 

kialakítottuk a jegyárus standot és előkészültünk a rendelt vízzel és a poharakkal. 8:00-kor fogadtam 

a helyszínen Juhász Pált, aki a hangtechnikát hozta és egyben a Dj szerepet is ő töltötte be. A program 

8:30-kor kezdődött. Az ebédhez szükséges szendvicseket, illetve a rendelt csocsó asztalokat 

időközben fogadtuk és felállítottuk a helyszínen.  
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 A programok rendben történő lefolyását Gyulai András követte nyomon, miközben a bizottság 

tagjai a vizet, szendvicseket osztottak és Praeszeminárium jegyeket adtak el a résztvevőknek.  

 A sportnap 15:00-kor ért véget, ami után a Bizottság és pár mentor segítségével összeszedtük 

a szemetet, összepakoltuk a kellékeket és miután mindent elfuvaroztattunk a helyszínről, magunk is 

távoztunk.  

 A sportnapon körülbelül 150 gólya vett részt. Egy személyi sérülés történt. Egy mentor arcon 

floorball közben arcon ütöttek az ütővel. Őt a helyszínen a kirendelt orvos ellátta.  

 

Praeszeminárium 2018 (lebonyolítás) 

 A rendezvény helyszíni felelősei Kobór Frida és Pásztor Csaba voltak. Ők 21:30-kor érkeztek 

a helyszínre, ahol felügyelték az előkészületeket, fogadták Knébl Ferenc Dj-t, és a buli alatt végig 

odafigyeltek, hogy minden rendben legyen.  

 A rendezvény 22:00-kor nyitotta meg a kapuit, de a résztvevők szokásos tendenciát mutatva 

éjfél körül érkeztek meg. Jómagam 00:30-kor léptem be a Remix Retro Disco kistermébe, ahol első 

látásra mindent rendben találtam.  

 Knébl Ferenc, Dj egész éjjel játszott. A cateringjét előre lerendeltük, hogy ezzel kapcsolatban 

ne legyen fennakadás.  

 Az este folyamán túlzott alkoholfogyasztás miatt két gólyát kellett a rendezvényről 

eltávolítani, akiket ezt követően mentoraik hazasegítettek. Ezen felül személyi sérülés és vagyoni kár 

nem történt.  

  

 

 A rendezvényre 558-an léptek be, amely több mint az április Felező részvételi száma, de a 

tavalyi Praeszeminárium 623 résztvevőjét nem értük el.  

 

ÁJK Movie Night 

 A rendezvény alapötletét Páncél Réka adta, amelyet végleges formájába Gyulai Andrással 

öntöttük.  
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 Ez, egy az eredeti tervek szerint havi rendszerességű mozi esemény, amelynek során az 

általunk vagy a közönség által választott filmet vetítjük le. A nézők ezalatt nyugodtan italozhatnak és 

élvezhetik a közösségi filmélményt.  

 Helyszínül a Mészöly utcában található Ex Klubot választottuk, mivel minden kellő 

infrastruktúrális elemmel rendelkezik ahhoz, hogy egy ilyen eseményt meg lehessen ott valósítani. A 

helyszín 70 fős nézőteret, hangtechnikát, filmtechnikát, ételt és italt tud biztosítani, mindezt 

számunkra bármilyen bérleti díj nélkül.  

 Az eseményt szokás szerint a Facebookon hirdettük meg. A Facebook-esemény grafikáját én 

terveztem és Gyulai Andrással ketten kezeltük.  

 A rendezvény ingyenes volt, de a megfelelő létszám érdekében regisztációhoz kötöttük. A 

jelentkezőknek e-mailt kellett írniuk a rendezveny@ajkhok.elte.hu címre.  

 A 70 regisztrálóból az esemény napján 9 ember mondta vissza és kb. Az összregisztrálók 

60%-a jelent meg.  

 Még a helyszínen kaptunk elég pozitív visszajelzéseket, amely arra sarkall, hogy mindenképp 

folytassuk a sorozatot és ha lehetséges akár havi több alkalmat is bevezetnénk.  

 

Kocsmasportok Olimpiája 

 A rendezvény értelmi szerzője Gyulai András, sportreferens. Röviden az alapkoncepió az, 

hogy két fős csapatokban a játékosok a 4 legnépszerűbb kocsmasportban tudják majd megmérettetni 

magukat egymás ellen. Ezek a sörpong, a csocsó, a pool és a darts. Az Olimpia több héten keresztül 

heti egy alkalommal, egészen november végig tart majd.  

 A helyszín ebben az esetben is Ex Klub, mivel itt megtalálható mind a négy játékhoz elegendő 

és szükséges eszköz és ezeket is díjmentesen használhatjuk a rendezvényhez.  

 A csapatok regisztrációja ebben az esetben is e-mailes jelentkezéssel történt. Egy csapat két 

főből állhat. Nekik 200 Ft-ot kell fizetniük a sörpongban felhasznált műanyagpoharakért és egyébként 

a fogyasztásukat kell állniuk. Mindösszesen 16 csapat indulhat el egy szezonban, akik A és B hét 

váltásokban minden sportban (hetente két-két sport) versenyeznek egymás ellen. A döntőt 

novemberben 4 csapat fogja játszani.  

mailto:rendezveny@ajkhok.elte
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 Minden játékot a hivatalos nemzetközi szabályok szerint fogunk játszatni és minden játék 

ellenőrizve lesz. Az első 3 helyezett díjazásban részesül majd. A pontos nyeremények összeállítása 

még folyamatban van.  

 Az esemény grafikáját jómagam terveztem Adobe Photoshoppal. A férőhelyek 3 nap alatt 

teltek be, szóval előreláthatóan van érdeklődés a rendezvény iránt.  

 Az első forduló időpontja 2018. október 3., szerda, 19:00. Minden érdeklődőt sok szeretettel 

várunk!   

 

ÁJK Gólyahajó (2018) 

 Az idei Gólyahajó szervezése a TAG Formációval kooperációban történik, amely döntésnek 

több gazdasági indoka is volt. Az idei esemény a MAHART Táncsics hajón kerül megrendezésre, 

amely után az after az Astorián lévő Living Room nevű kluban fog lezajlani.  

 Az esemény időpontja: 2018. október 4. Mivel ez egy októberi rendezvény, a szervezés 

részleteit a következő havi beszámolómban fogom kifejteni.  
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Kiss Zsófia – Gazdasági ügyekért felelős alelnök-

helyettes 

Szeptemberben frissítettem a kari nyomkövető táblázatot és elkészítettem az első három negyedéves 

beszámolót. 

A hónap egyik legnagyobb projektje az Orientációk Napok volt, ami 3-5-ig tartott. 6-án került 

megrendezésre a Sportnap, amit este a Praeszeminárium zárt. Ezekkel kapcsolatban nem sok 

feladatom volt.  

Szeptember 24-én KÖB ülésen vettem részt. 

Kutas Viktóriának leadtam egy tonerekre vonatkozó igénylőlapot, az új Ricoh nyomtatóhoz. 

Megkezdődött a Gólyahajó szervezése, amit a HÖK és a TAG közösen szervez.  

Ebben is hónapban is leadtam Czinege Andrásnak az iskolaszövetkezeti utalási listát és eljuttattam 

Kutas Viktóriának a jelenléti íveket.  
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Fehér Levente – Szociális ügyekért felelős alelnök-

helyettes 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

2018. 09. 08. ELTE HÖK ösztöndíjbírálási 

felkészítő 

2018/19/1. félévének ELTE-

s pályázatbírálói 

2018. 09. 13. Kari szintű felkészítő a 

bizottságnak 

A Szociális bizottság tagjai 

2018. 09. 24. KÖB ülés KÖB tagok 

2018. 09. 27. EHSZÖB ülés EHSZÖB tagok 

 

Szeptember 11-én a kari pályázatok leadási határideje elkezdődött, mely hiánypótlással szeptember 

18-áig tartott. 

EHÖK szociális ösztöndíjbírálási felkészítőn vettem részt a bizottságommal és a kari pályázati 

bírálásról tartottam felkészítőt a bizottságnak. 

Szeptember 8-án elkezdődött az ELTE-s szociális ösztöndíjak leadása, mely hiánypótlással együtt 

szeptember 19-éig tartott. 

Szeptember 24-én KÖB ülésen vettem részt. 

Szeptember 27-én EHSZÖB ülésen vettem részt. 

Szeptember hónapban napi szinten foglalkoztam pályázatokkal (bíráltam, javítottam a pályázatokat, 

tájékoztattam a hallgatókat, válaszoltam kérdéseikre). 

 


