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Szabó András 48 14,7%

Az egyetemi tanulmányai kezdete óta kiváló előadásjegyzeteket, kidolgozott 

tételsorokat és más hasznos segédanyagokat gyártott szinte minden 

tárgyból, amiket önzetlenül, kérdés nélkül osztott meg mindenkivel, ezzel 

hozzájárulva számtalan hallgató vizsgájának sikeres teljesítéséhez. 

Kimagasló tanulmányai és demonstrátori elfoglaltsága mellett rengeteg időt 

szentel a kari életre, minden közösségi eseményen ott van, mint 

résztvevő/szervező. Bármilyen egyetemi és egyetemen kívüli kérdéssel 

bátran lehet hozzá fordulni,  mindenben tud segíteni; rendkívül jóindulatú 

és segítőkész.

Szabó Tamás 33 10,1%

Profin és nagy odafigyeléssel végezte el a HÖK elnöki munkához szükséges 

dolgokat. Szívét-lelkét kidolgozta a hallgatók érdekében, akár szervezési, 

akár érdekérvényesítési, vagy bármilyen feladatkörről legyen szó. A HÖK 

első olyan vezetője, aki nyitott a TDT munkája iránt és kooperációra 

törekednek az igazgatási és szakmai vezetési tevékenység között. Elődeihez 

képest jóval nagyobb mértékben támogatja a TDK-k munkáját, segíti őket a 

számukra fennálló lehetőségek feltérképezésében. Mindenben segíti a 

hallgatókat, a problémákat rögtön orvosolni próbálja. Különösen EKP-val 

kapcsolatosan végzett lelkiismeretes munkájáért érdemel dicséretet. 

Proaktívan és lelkiismeretesen végzi a munkájat; a kommunikációja zseniális 

es rendszeresen beszámol a munkájáról. Rengeteg időt és energiát ölt abba 

az elnöksége alatt, hogy a hallgatók közösségi életét jobbá és élvezhetőbbé 

tegye. HÖK elnökként nagyon sokat tett a diákokért, de nem csak most, 

mióta elnök lett, hanem előtte is rendszeresen. Nagyon segítőkész, lehetett 

rá számítani, a feltett kérdésekre rövid időn belül válaszolt. Jól kezelte a 

felmerülő problémákat, megbízható és korrekt tájékozatást adott mindig. 

Nagyon sok olyan újítás elfogadásában, kidolgozásában vett részt, amely 

javított a hallgatók lehetőségein.

4. melléklet - Pro Communitate díj adományozására érkező hallgatói javaslatok



Dánfalvi Tamás 24 7,4%

A harmadév legaktívabb évfolyamképviselőjeként kiválóan látta el 

évfolyamképviselői feladatait, jelentősen elősegítette a hallgatók és a 

tanszékek közötti eredményes párbeszéd létrejöttét. Sokat tesz az 

évfolyamáért szorgalmi és vizsgaidőszakokban egyaránt: időben értesíti a 

hallgatókat bármilyen jellegű kérdéssel kapcsolatban, tartja a kapcsolatot a 

tanszékekkel, oktatókkal, kiválóan képviseli a hallgatói érdekeket.  A 

hallgatótársak kérdéseire mindig példás gyorsasággal és alapossággal, 

segítőkészen válaszolt. Munkásságával követendő példát állított minden 

jelenlegi és jövendőbeli évfolyamképviselő elé. A Jogászfoci B ligájában az 

Athletic Bibó oszlopos tagjaként, helyenként Eric Cantona szellemét 

megidézve, tevékeny részt vállalt a kari futballélet színvonalának 

emelésében. Igyekezett mindig mindenki problémáját orvosolni, az aggódó 

hallgatókat megnyugtatni, amilyen gyorsan csak lehetett.

Balogh Zsuzsanna 

Zsófia 16 4,9%

Tevékenyen vett részt évfolyama életében. Mindent megtett, hogy 

teljesítse azt amiért évfolyamképviselő lett. Lelkes és lelkiismeretes 

évfolyamképviselő, aki mindamellett, hogy munkájával segíti hallgatótársai 

boldogulását itt az egyetemen, segítőkészségével, kitartásával és 

tanulmányi eredményével is példát mutat. Mindig minden fontos dologról 

tájékoztatta évfolyamtársait,  a megfelelő fórumokon minden releváns 

információt közölt velük. A hallgatók érdekeit szüntelenül képviseli. 

Bármilyen kérdéssel lehet hozzá fordulni, s azonnal bárkinek a segítségére 

van. Mindemellett kiemelkedően teljesít. Gyakran közbenjárt a hallgatók 

érdekében több vizsgaidőpontért.

Madarász Petra 9 2,8%

Évfolyamképviselőként rengeteget tesz a közösségért, minden kérdésben 

készségesen segít és bizalommal lehet hozzá fordulni. Rendesen végezte 

évfolyamképviselői teendőit. 

Szolcsányi Péter 9

A HÖK Politológus Bizottságának alelnöki posztján végzett sikeres munkája 

miatt, melyet két szak párhuzamos teljesítése mellett ért el. Munkájával 

sokat tett a politológus közélet és érdekképviselet fejlődéséért. Sokat 

segített a HÖK rendberakásában.



Kovács Réka 7 2,1%

A HÖK oktatási ügyekért felelős alelnöki munkája miatt; sokat tesz az 

évfolyam(ok)ért szorgalmi és vizsgaidőszakokban egyaránt: időben értesíti a 

hallgatókat bármilyen jellegű kérdéssel kapcsolatban, tartja a kapcsolatot a 

tanszékekkel, oktatókkal, valamint a Kar vezetőségével, kiválóan képviseli a 

hallgatói érdekeket.

Czabán Samu 7

A HÖK elnökeként mérhetetlen munkát fektetett abba, hogy a működés 

átlátható, ellenőrizhető legyen. Ezen felül megálmodta és megvalósította a 

Szabadegyetemet, amely hiánypótló a Kar közössége körében mind 

szakmai, mind közösségépítő szempontból. Mint HÖK elnök, olyan változást 

vitt véghez az egyetemen, amely korábban még sosem történt. Rengeteget 

köszönhet neki a közösség, hogy az egyetemi közeg ily mértékben javult. 

Elképesztő közösségszervező jellemről tett tanúbizonyságot, a 

hallgatóságért és a Közéleti Körért rengeteg erőfeszítést tett, és úgy 

általában az elmúlt 2 évben rengeteget tett a Karért. Rendkívül 

meghatározó szerepet játszott egész egyetemi pályafutása alatt a közösség 

megszervezésében.

Furkó Dániel 6 1,8%

Kiemelkedő évfolyamképviselői tevékenységéért. Mindig megkereshető 

volt bármilyen problémával, azonnal a hallgatók rendelkezésére állt és 

megpróbált mihamarabb megoldást találni. Mellesleg az ELSA által 

szervezett Alternatív Vitarendezési verseny győztese.

Gera Anna 6

Az első éves évfolyam egy része neki köszönhetően végzett a vizsgáival 

sikeresen, hiszen mindenkinek szó nélkül segített jegyzettel, magyarázattal, 

információval.



Dancs Tamás 6

ON-t és táborokat szervezett, mentorokat kiválóan irányította, a 

mentorképzés szervezésében fáradhatatlan munkát végzett; 

végtelen türelemmel és kitartással vezette a mentorprogramot, 

megalapozta azt, hogy az integráció ismét tökéletesen működjön karunkon. 

Számtalan egyetemi program főszervezője, az ő vállát nyomja még számos 

jótékonysági és közösségi esemény megszervezése és lebonyolítása (pl.: 

palacsintabisztró, mentorképzés, mentorválasztó tábor). Mindemellett 

közigazgatási jogi tdk tagja, a közösségi élet kulcsembere az egyetemen. 

Szalóki Viktor 5 1,5%

Évfolyamképviselő volt és aktív tag a Politológus Műhelyben; első évesen 

már HÖK képviselő, emellett elsőévesen már a karon működő Politológus 

Műhely szervezet alelnöke. Munkáját korrektül végezte.

Brunner Dániel 5

Évfolyamképviselőként rengeteget tesz a közösségért, minden kérdésben 

készségesen segít és bizalommal lehet hozzá fordulni. Kitartó és 

eredményes munkáját végzett. Az összes képviselő közül neki kellett a 

legtöbb problémával megküzdenie és a legtöbb kéréssel foglalkoznia. A 

vizsgaidőszakban szinte naponta felmerülő vizsgahely bővítéssel 

kapcsolatban rengetegszer kényszerült a tanszékekkel levelezésre, és tette 

ezt anélkül, hogy egyszer is panaszkodott volna miatta.

Oláh Márton 5

Kiváló évfolyamképviselő volt, lelkesen és lelkiismeretesen ellátta a 

feladatait; mindig mindenben mindenkinek a segítségére rendelkezésre állt.

Bartuszek Lilla 5

Sokat segít a mentoráltjainak; kiemelkedő egyetemi közéleti tevékenységet 

folytat.



Kemény Alex 4 1,2%

Több éve a rendezvényekért felelős hök alelnök, munkájával segíti a 

hallgatói közösség összekovácsolódását. Rendezvényei magas színvonalúak 

és gyakran párosulnak jótékonykodással lsd.: Szt. Ivó nap, Felező bál; 

megérdemli a a szervezőtevékenységéért, ezentúl mindenkivel megtalálja a 

hangot, nagyon kedves, barátságos.

Kerekes Dóri 4

Kiváló mentor, gyakran segít a hallgatóknak tanulmányi ügyekben, annak 

ellenére, hogy nem évfolyamképviselő, minden elvállalt feladatot 

lelkiismeretesen elvégez; kiemelkedő közösségi munkát folytat. 

Fekete Eszter 3 0,9%

Az aktív HÖK-ös tevékenysége miatt; minden kérdésre válaszol, és könnyen 

elérhető.

Gáspár Kristóf 3

A Bibó István Szakkollégium és a Politológus Műhely tagjaként végzett 

tudományos és közösségi teljesítménye miatt. A tanév egy részében 

mindkét szervezet elnöki pozícióját betöltötte egyszerre, és a több 

szakkollégium együttműködésével létrejött "Kire szavazz?" projekt 

(http://www.kireszavazz.hu/) egyik projektvezetője is volt.

Pap Kristóf 3 Jegyzetkészítési, segítőkészsége és mentori tevékenysége miatt.



Nagy Zsolt 3

Rengeteget segített a hallgatói ügyintézésben. Aktívan részt vesz és vett a 

közösség összefogásában, tanulmányi sikerek elérésében és fontos 

információk terjesztésében, mint évfolyamképviselő. Zsolt közösségi 

tevékenysége nem megy tanulmányai rovására, évfolyamának élvonalában 

szerepel. Segítségért bárki megkeresheti, érdemi és tisztes tájékoztatást ad. 

Kisugárzása egy kíváncsi, kedves és kooperatív ember benyomását kelti.

Szőke Máté 3

Kiemelkedő évfolyamképviselői tevékenysége miatt, elősegítette az oktatók 

és a hallgatók közötti kommunikációt, segítőkész volt, bármilyen kérdéssel 

lehetett hozzá fordulni és mindennek utánajárt.

Koncsik Marcell 3

Kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményei miatt, és az ezekre való 

felkészültsége miatt.

Varga Luca 3

gyors és pontos segítséget nyújt hallgatótársainak, emellett előremutató az 

az együttmüködés amit a TDT-vel és a TDK-kal hozott össze, és az az a 

segítség amit nekik nyűjtott

Rácz Zsófia 2 0,6% Az ENSZ-es ifjúsági küldötti munkája miatt.

Schmidt Péter 2

"Kimagasló tanulmányával ösztönzi a hallgatóságot, mellette HÖK referensi 

tisztséget is sokáig betöltött és a Bibó István Kollégium tagja."

Szalay Mátyás 2 segítőkész, kiváló tanácsai és jegyzetei vannak



Báder Luca 2

segítőkészsége, hallgatói munkássága miatt; és mert a tanulmányokkal 

kapcsolatos összes közérdekű információ birtokában van mindig;  

kiemelkedő teljesítményt nyújtott mind a tanulmányaiban, mind a HÖK 

keretein belül végzett munkájában. Imád programokat szervezni, szereti az 

embereket, szervezői készségei pedig kiválóak. 

Tóth Dániel 2

"mert évfolyamképviselő, segítőkész, és gyakorlatilag bármilyen kérdéssel 

lehet hozzá fordulni."

Surin Zsuzsanna 2

Aktívan segíti csoporttársai tanulását és rengeteg felkészülésheu szükséges 

anyagot osztott meg az évfolyamával.

Gönczi Lilla 2 Nem indokolták.

Máté Dávid 2

Kiváló tanulmányi eredményei voltak, szorgalmas volt, 1. lett Ulpianus 

versenyen és még az ELTE gólyabajnokságban focizik is.

Urbán Kristóf 2 Megalapozta azt, hogy az integráció ismét tökéletesen müködjön a karon.

Páncél Réka 

Szidónia 2

Az NJ tanszékkel EKP2 ügyben folytatott fáradhatatlan, kitartó és 

eredményes tárgyalásai miatt.

Üveges Eszter 2 kiemelkedő közösségi munkájáért 

Maros Dávid 2 "Mert kiválóan ellátta képviselői feladatait."

Vigh Dalma 2

aktív hökös tevékenysége, előadások szervezése és közösség összetartó 

tevékenység

Nebl Nóra 1 0,3% Nem indokolták.

Kázsmér Dávid 1 Nem indokolták.

Ariana Ramadani 1 "(korábbi HÖK-ös tevékenysége miatt)"

Lebedi Réka 1 Nem indokolták.

Grimm Ármin 1 " példamutató szorgalma és közösségi tevékenysége miatt"

Ujfalusi Bettina 1 "mindig segített, ha jegyzetre volt szükségem"

Lestyánszky Ádám 1 rengeteg, felkészüléshez szükséges anyagot osztott meg az évfolyamával

Bagi Virág 1

Az órákon való aktivitása kiemelkedő volt és tett azért, hogy minél jobb 

jegyekkel teljesítse a tárgyakat, ami sikerült is összességében neki.

Tóth Kálmán 1

Az órákon való aktivitása kiemelkedő volt és tett azért, hogy minél jobb 

jegyekkel teljesítse a tárgyakat, ami sikerült is összességében neki.

Miku Fanni 1 "nagyon szorgalmas, igazán megérdemli a díjat."



Henter Dénes 1 kiemelkedő segítőkészségéért

Kállay Miklós 1 kiemelkedő segítőkészségéért

Árva Ádám 1

"a töretlen kitartásáért

a legfenyesebb teknőspáncéljáért"

Ablonczy Virág 1 "Aktív munkájával hozzájárult az évfolyamban uralkodó jó hangulathoz."

Horváth Beatrix 1 "Aktív munkájával hozzájárult az évfolyamban uralkodó jó hangulathoz."

Balázs Gergő 1

"A Washingtonban megrendezett Jessup Nemzetközi Jogi 

Párbeszédversenyen az első helyezést elért ELTE-s csapat tagjaként 

szerepelt."

Simon András 1

"a különböző ÁJK-s eseményeken történő felkészült és magas színvonalú 

moderálásáért és az eseményszervezésekben való közremüködésért."

Póti Botond 1 "pótolhatatlan…"

Kiss Zsófia 1 "mert a legjobb mentor"

Mintler Kira 1 "Segíti a hallgatókat."

Kiss Dóra 

Bernadett 1

kiemelkedő tanulmányi eredménye, szorgalma, elhivatottsága, aktív 

részvétele az Erasmus programban

Lengyel Dóra 1 kiemelkedő tanulmányi eredménye, szorgalma, elhivatottsága

Bíró Boglárka 1

"az évfolyamnak nyújtott tanulmányi munkájáért, segítőkészségéért, 

együttműködéséért"

Roskó Dóra 1 Nem indokolták.

Havasi Gyöngyvér 1 Nem indokolták.

Fülöp Flórián 1 Nem indokolták.

Hanzi Adrián 1 Nem indokolták.

Kolláth Mihály 1 Nem indokolták.

Vida Alexandra 1 "szimpatikus"

Stofán Klaudia 1 "szimpatikus"

Szalay István 1 "tanácsokat adott"

Glofák Szabolcs 1 Felvételi Előkészítő Bizottságban végzett közösségiközö munkájáért

Erdélyi Dávid 1 Felvételi Előkészítő Bizottságban végzett közösségiközö munkájáért

Aigner Lucia 1

"Aigner Lucia: évfolyamképviselőként mindig elhivatottan foglalkozott az 

emberek ügyeivel"

Zareczky Tamara 1

"mivel nagyon aktív munkát végez, és igyekszik minél több hallgatót 

bevonni az egyetemi életbe."



Kührner László 1

Kührner László, a kar szakkollégiumát képviseli a Szakkollégiumok Országos 

Egyeztető Fórumán, ahol az idei évtől vezetői tisztséget is betölt. Rendkívüli 

odaadással végzi munkáját, sokat tesz azért, hogy a szakkollégiumi 

mozgalom kifelé elismert, befelé összetartó legyen. Munkájával sokat tesz 

az ELTE ÁJK megítéléséért és közösségi munkájából is sokat profitálnak a 

kari szakkollégisták. A mindennapok méltatlanul kevéssé elismert hőseinek 

egyike.

Burján Evelin 1

" a Közjogi Kör Tdk titkára. Evelin nagyon színvonalas tdk üléseket 

szervezett, többek között deregulációs terepgyakorlatot a kör tagjainak; 

emellett korrdinátora volt az Alkotmányjogi Tanszék által szervezett 

Jogesetmegoldó kurzusoknak, aminek a teljesítésével az elmúlt két félévben 

többszáz első-, másod-, harmadéves hallgató kerülhetett egy (hatalmas) 

lépéssel közelebb az alkotmányjog vizsgák sikeres teljesítéséhez. Ha valami, 

akkor ez igazán érdemessé teszi Evelint a z elismerésre."

Rivnyák Réka 1 Nem indokolták.

Ács Bence 1 Nem indokolták.

Müllhauser Petra 1 "mert egyszerűen hihetetlen mennyi mindent tesz az egyetemért :)"

Ákos László 1 Nem indokolták.

Baranyai Márk 1 Nem indokolták.

Sáfrány Írisz 1

"kiemelkedő közösségi munkájáért mind a hallgatói kommunikációban mind 

pedig a mentorprogramban betöltött szerepéért."

Horváth Dávid 1 Nem indokolták.

Lupkovics Bálint 1 Nem indokolták.

Sárkány Soma 1 Nem indokolták.

Bálint Rebeka 1 mert nagyon ügyes

Németh Noémi 

Luca 1 mert nagyon ügyes

Boros Réka 1 PJ TDK miatt

Tóth Miklós 1 "a haja, az orra és a mekis pohárba sört rejtő képessége miatt."

Tarján Richárd 1 "kukoricaevő bajnoki cím."

Sztarodub Anna 1 Nem indokolták.



Dániel Béla 1

"Kiemelkedő jelentőségű és minőségű, a külföldről különböző 

részképzésekre érkező hallgatók integrálására irányuló közösségi munkát 

végez az Erasmus Student Network keretein belül a kari és iskolai, illetve 

magasabb szinteken egyaránt."

Gyurkó Péter 1 Nem indokolták.

Artner Gábor 1 Nem indokolták.

Sümegi Etele 1 ahol tud segít

Kovács Bőr Zoltán 1 ahol tud segít

Galambosi Diána 1

"szociális ügyek terén nyújtott több évig tartó kimagasló és odaadó 

tevékenységéért"

Albert Lili 1 Nem indokolták.

Juhász Vanessza 1 Nem indokolták.

Harza Kinga 1 "A legsegítőkészebb TDK Titkár!"

Bozó Gergő 1 Nem indokolták.

Izsó Ágoston 1 Nem indokolták.

Sárai Olivér 1 "csak adjatok pontot mert kitöltöttem"

Kovács Bence 1 "csak adjatok pontot mert kitöltöttem"

Samuels Lili 1

Kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezik, és sokat segít a 

mentoráltjainak.

Szép Vanessza 1 "segítőkész"

Pekli Zsófia 1 "Áldozatos munkája. És ostya is."

Csegezi Dániel 1 rengeteget tett a közösségi életért

Hibbey Levente 1 rengeteget tett a közösségi életért

Berze Botond 1 Nem indokolták.

Láng Anna 1 Nem indokolták.

Munkácsi Orsolya 1 "a HÖKben betöltött nélkülözhetetlen munkájáért"

Breznay Xavér 1 Nem indokolták.

Tóth Kálmán 1

az órákon való aktivitása kiemelkedő volt és tett azért, hogy minél jobb 

jegyekkel teljesítsék a tárgyakat, ami sikerült is összességében nekik.

Nánási Levente 

Zsolt 1

"aki kiemelkedő tanulmányi eredményei mellett, aktívan gyakornokoskodik 

is és publikál"

Frank Evelyn 1 Nem indokolták.

Szabó Ildikó 1 "mindig nagyon segitokesz, barmiben lehet ra szamitani"



Szák Donatella 1 Nem indokolták.

Sziladi Péter 1 Kiemelkedő tanulmányi eredményei miatt.
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