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Szabó Tamás - Elnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

2019.02.06. Kabinet ülés Kabinet tagjai 

2019.02.06. EHÖK elnökségi ülés EHÖK elnökség tagjai 

2019.02.18. ON Dr. Kajtár Gábor 

2019.02.18. 
Választási Bizottság és 

Ellenőrző Bizottság 

Lente Sándor Szabolcs 

Gajdó Tamás Artúr 

2019.02.19. Dékánválasztás Dr. Sonnevend Pál 

2019.02.19. Záróvizsga ügyek Póti Botond Tamás 

2019.02.19. Kari Tanács - 

2019.02.20. OHÜB - 

2019.02.20. 
Kari Bizottságok HÖK 

delegáltak 
Ignéczi Viktória 

2019.02.20. EHÖK utánpótlás Aczélvári Ruben Dominik 

2019.02.20. 
Kari Bizottságok HÖK 

delegáltak 
Gacs Bálint 

2019.02.20. EHÖK Küldöttgyűlés ülése - 

2019.02.21. III. ÁJK Nyári Szabadegyetem Szolcsányi Péter 

2019.02.21. Jurátus Szövérffy Margit 

2019.02.21. Kari külügyek Szabó Boglárka 

2019.02.21. Záróvizsga ügyek Póti Botond Tamás 

2019.02.21. 
ELTE ÁJK HÖK 

Küldöttgyűlés ülése 
ELTE ÁJK HÖK tagjai 

2019.02.25. Orientációs Napok Dancs Tamás 

2019.02.25. 
Kriminológus diákmentorok a 

diákmentor szervezetben 

Bíró Beáta 

Fejes Ida 

Miseta Ágnes 
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2019.02.26. Elnökségi ülés Elnökség tagjai 

2019.02.27. 
ELTE ÁJK HÖK 

kommunikációja 
Andrikó Imre 

2019.02.27. 
Kari Hallgatói Fegyelmi 

Albizottság ülése 
- 

2019.02.27. Elnökhelyettesi feladatok Pásztor Csaba 

2019.02.27. EHÖK elnökségi ülés EHÖK Elnökség tagjai 

2019.02.28. Záróvizsga ügyek Póti Botond Tamás 

2019.02.28. Kabinetülés Kabinet tagjai 

 

Alapszabály módosító javaslat 

Előkészítettük a februári Küldöttgyűlés számára az Alapszabály módosító javaslatot. A javaslat célja 

az elnöki pályázatomban említett tavaszi választási időszakra való átállás. Emellett javasoljuk az 

Ellenőrző és Választasztási Bizottság összeolvasztását és egyéb kevésbé releváns, érdemi változást 

nem okozó módosítást. 

 

HÖK leltár és helyiségek 

Megkezdtük a HÖK-ös ingóságok alapos átvizsgálását. A cél a B udvar rendezésének végső 

szakaszának teljesítése, amely eredményeképpen szeretnénk elszállíttatni az egyes épületrészekben 

tönkrement bútorokat. 

A leltározás módszerének, és eszközeink hiteles lajstromának jártam utána lesősorban. Ez több 

hosszabb telefonbeszélgetést, és néhány levelezést jelentett. A HÖK használatában álló helyiségek 

tekintetében más helyzetben vagyunk. Több egyetemi és kari szervet is megkerestem a hónap 

folyamán, de március hóban további utánajárás szükséges, hogy teljes mértékben 

megbizonyosodhassunk, hogy mely helyiségek állnak rendelkezésünkre. 

 

Utánpótlás 

A korábbi ciklusom során azt tapasztaltam, hogy több pozíció esetében nagyon nehezen találunk 

embert. Hiába írjuk ki a pályázatokat, egyszerűen nem pályázzák meg azokat. A kommunikációs 
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referens esetében érződött leginkább ez, hiszen fontos szerepe lenne a hallgatói önkormányzat 

működésében, feladatellátásában. A jelenlegi törekvésem az, hogy több, tanulmányai elején lévő 

hallgató számára vonzóvá tegyük a megüresedő pozíciónkat, és mentoráljuk őket. Ez adott esetben 

jelentheti azt, hogy az első pár hónapban kiemelten segítenünk kell még az újonnan tisztségbe lépők 

munkáját, de hosszú távon ez az időráfordítás megtérül, és reményeim szerint az így megszerzett 

tudás less majd az alapja a folytonosságnak a jövőben. 

 

Kérdőívek 

Dr. Menyhárd Attila Dékán Úrral és Dr. Somssich Réka Dékánhelyettes Asszonnyal folytatott 

egyeztetések nyomán megkezdtük a Polgári jog kötelmi jog általános rész és a Polgári jog társaságok 

joga tárgyak (nappali és levlező) vizsgatapasztalatainak összegyűjtésének előkészületeit. Előbbi 

esetében a hosszú évek után az ismételten megszervezett írásbeli kollokvium indokolta ezt, míg az 

utóbbi esetében szeretnénk tisztánlátást nyerni. Minden évben kapunk visszajelzést a tárggyal 

kapcsolatban, de általános konzekvenciákat azokból nem vonhatunk le. 

 

Szabadegyetem 

A III. ÁJK Nyári Szabadegyetem megszervezésének pályázatához szükséges dokumentációt a 

hónapban leadtuk. Reményeink szerint áprilisban megindulhat a jelentkezés és a befizetés is. A 

szervezésre különbizottságot hoztam létre, melynek a kabinet tagjain felül további hallgatók is a 

tagjai. 

 

Igazolások 

A hónapban volt az Erasmus jelentkezés határideje. Emiatt jelentős számú igazolást állítottunk ki, 

amelyből én is több délutánnyi ráfordított idővel vettem ki a részem. 

 

Záróvizsga ügyek 

2016 őszén, miután a Kar elfogadta az új tanterveket, felmerült, hogy a jövőben érdemes volna 

felülvizsgálni a Kar jogász képzésén működő záróvizsga rendszert is. A témában azóta párbeszéd 

nem indult meg. A tavaszi szemeszterben a jelenlegi és a leendő kari vezetéssel folytatott 
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egyeztetéseink alapján 2019 őszén megkezdődhet erről egy közös gondolkodás. Az ezzel kapcsolatos 

ügyek vitelével Póti Botond Tamást bíztam meg, akivel többször egyeztettünk a munka jellegéről, a 

feladatokról és az ütemtervekről, előttünk álló feladatokról. A beszélgetésünk során kitértünk arra is, 

hogy mikre keresnénk a választ a személyes adatgyűjtés alatt, de ezekről további gondolkodás 

szükséges. A Kar vezetésével az ívről annak első verziójának elkészülte után fogunk tudni egyeztetni. 

 

Elnökségi ülések 

A választások okán, mivel egyes döntéseink a következő ciklusban tisztséget betöltőkre is 

vonatkoztak volna, kevesebb ülés tartására volt szüksége. A tanulmányi és egyéb érdekképviselettel 

összefüggő munkánkat kisebb létszámú megbeszélések útján, valamint elektronikus úton, vagy 

távbeszélőn keresztül bonyolítottuk le. Az őszi vizsgaidőszakban az elnökségi ülések alacsony 

számára az ad magyarázatot, hogy a következő évi rendezvényeink, valamint az aktuális ügyek 

megbeszélésére elegendő volt az adott időszakban lefolytatott ülés. Azon kívül mindenkivel a vizsgái 

haladása szerint távbeszélőn egyeztettem, illetve önálló munkavégzéshez elegendő támponttal láttam 

el. 

 

Jurátus 

A szemeszter elején mindig egyeztetünk a Jurátus főszerkesztőjével arról, hogy mit terveznek az adott 

szemeszterben, és milyen lehetőségeink vannak. Ebben a szemeszterben se maradt ez el, azonban a 

kérdések érdemi megtárgyalása márciusra csúszik, hiszen egyelőre nem ismerjük pontosan az 

ösztöndíjkeretünket, a beérkező pályázatok körét. A megbeszélés alkalmával kértem a Szövérffy 

Margit Főszerkesztőt, hogy beszéljenek a szerkesztőségben arról, hogy hogyan állnak a függetlenség 

kérdéséhez, szívesebben lennének-e egy diákszervezet, mint a HÖK tagjai. 
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Oláh Márton Richárd - Politológus ügyekért felelős alelnök 

 

ESEMÉNYNAPTÁR 

IDŐPONT ESEMÉNY RÉSZTVEVŐK 

2018.02.05. Egyeztetés nagy Ágnessel politológus 

tanulmányi ügyekkel kapcsolatban 

Nagy Ágnes 

2018.02.06. Kari Tanulmányi Bizottsági ülés Kari Tanulmányi Bizottság 

tagjai 

2018.02.06. Egyeztetés Nagy Ágnessel politológus 

tanulmányi ügyekkel és kérvényekkel 

kapcsolatban 

Nagy Ágnes 

2018.02.06. Kabinetülés ELTE ÁJK HÖK kabinetje 

2018.02.07. Egyeztetés dr. Pesti Sándor 

Intézetigazgató Úrral a politológus 

hallgatók vizsgaidőszakával és 

szemeszterével kapcsolatban 

dr. Pesti Sándor és a 

politológus 

évfolyamképviselők 

(küldöttek) 

2018.02.07. Egyeztetés Nagy Ágnessel, tanulmányi 

ügyekkel, szakmai gyakorlattal, 

évfolyamdolgozattal, kredittúllépéssel 

és egyéni tanrenddel kapcsolatban 

Nagy Ágnes 

2018.02.18. Politológus Bizottság felvételi 

eljárásának szóbeli elbeszélgetése 

Hajnal Boglárka és Kézdi 

Norbert bizottsági tagok 

2018.02.19. Kari Tanács ülés Kari tanács tagjai 

2018.02.21. Küldöttgyűlés Küldöttgyűlés tagjai 

2018.02.26. Évfolyamdolgozat és szakdolgozatírás 

magyarázás esemény a másodéves és 

harmadéves politológus alapszakos 

hallgatók számára 

Gáspár Kristóf bizottsági 

tag valamint másodéves és 

harmadéves hallgatók  
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2018.02.26. HÖK elnökségi ülés HÖK elnökség 

2018.02.28. Kabinetülés ELTE ÁJK HÖK kabinetje 

 

Bizottság 

Február hónapban lefolytattuk a felvételi eljárást a Politológus Bizottsággal. Mely eljárás során 5 új 

taggal bővült a bizottságunk. A szóbeli elbeszélgetések is sokban hozzájárultak a Bizottság féléves 

programjának összeállításához. Megtörtént továbbá a régi tagság felülvizsgálata, illetve szavaztunk 

többek között a félév üléseinek időpontjáról is. Személyemmel együtt egy 11 fős bizottság alakult, 

akikkel az elkövetkező fél évben kreatív és konstruktív javaslatok folytán előremozdítjuk közösen 

megfogalmazott és elfogadott programjavaslatunkat.  

 

Események 

A Bizottság ebben a hónapban sem hanyagolta a tanulmányi eligazítást, hallgatói nehézségeket segítő 

események szervezését. Gáspár Kristóf bizottsági tag segítségével egy évfolyamdolgozat és 

szakdolgozatírás magyarázás eseményt szerveztünk a másodéves és harmadéves politológus 

alapszakos hallgatók számára. Mivel az esemény vertikálisan több évfolyamot is magába foglalt, 

ezért kétszer is megrendezésre került. A második esemény március első hetében került 

megrendezésre. 

A Politikatudományi Intézet által szervezett konferenciákat továbbra is megosztjuk közösségi 

felületeinken, hogy minél több hallgatóhoz eljussanak az események. 

 

Tanulmányi Hivatal 

Természetesen egész hónapban tartottam a kapcsolatot a Tanulmányi Hivatallal, több ügyben 

személyesen jártam el. Többször egyeztettem Nagy Ágnessel, tanulmányi ügyekkel, szakmai 

gyakorlattal, évfolyamdolgozattal, kredittúllépéssel és egyéni tanrenddel kapcsolatban. 

 

Politikatudományi Intézet 

A hónap legelején egyeztettünk dr. Pesti Sándor Intézetigazgató Úrral a politológus hallgatók 

vizsgaidőszakával és elmúlt szemeszterével kapcsolatban. A beszélgetésen természetesen a 
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politológus küldöttek (évfolyamképviselők) is részt vettek. A hallgatói panaszokat továbbítottuk az 

Intézetigazgató Úr felé. 
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Kovács Réka - Tanulmányi ügyekért felelős alelnök 

 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

201.02.01. Nyíltnap   

2019.02.05. Tanulmány bizottsági ülés A tanulmányi bizottság tagjai 

2019.02.06. Elnökségi ülés Az elnökség tagjai 

2019.02.06. Ehök tanulmányi bizottsági ülés Ehök tb tagok 

2019.02.07. Közgazdaságtan tanszéki ülés  

2019.02.18. Találkozó Dr. Sonnevend Pál 

tdékánhelyettes úrral 

elnökség 

2019.02.19. Elnökségi ülés Az elnökség tagjai 

2019.02.19. Kari tanács A kari tanács tagjai 

2019.02.20. KÖB A KÖB tagjai 

2019.02.21. Alakuló küldöttgyűlés KGY tagok, elnökség 

2019.02.25. Találkozó Dr. Somssich Réka 

dékánhelyettes asszonnyal 

Gönczi Lili, Szabó Tamás 

2019.02.28. Tanulmányi bizottsági ülések A tanulmányi bizottság tagjai 

 

Pásztor Csaba – Rendezvényekért felelős alelnök 
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Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

— 2019 február — 

Február 6. Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség tagjai 

Február 6. Kabinet ülés ÁJK HÖK Elnökség, 

Referensek 

Február 12. Szponzorációs 

lehetőségekkel kapcsolatos 

megbeszélés 

Kiss Zsófia, ELTE ÁJK HÖK 

Gazdasági ügyekért felelős 

Alelnök 

Február 13. Rendezvényszervező 

bizottsági ülés 

Rendezvényszervező 

bizottság tagjai 

Február 13. EHÖK Elnökségi ülés EHÖK Elnökség tagjai  

Február 19. Beszélgetés Dr. Sonnevend 

Pál Egyetemi Tanárral a 

dékáni pályázatáról  

Dr. Sonnevend Pál, Egyetemi 

Tanár 

 

ELTE ÁJK HÖK Elnöksége 

Február 19. Kari Tanács Kari Tanács tagjai  

Február 20. Nyomda (’ÁJK 

Szemeszternyitó 2019’ 

promóanyag) 

-  

Február 21. Küldöttgyűlés A küldöttgyűlés tagjai, 

alelnöki tisztségekre javasolt 

személyek 

Február 25 - 28.  Jegyértékesítés az ’ÁJK 

Szemesztenyitó 2019’ nevű 

eseményre 

Rendezvényszervező 

bizottság tagjaival  

Február 26. Megbeszélés az ELTE 

Szolgáltató Kft. 

Dr. Tóth Tibor József, ELTE 

Szolgáltató Kft. Ügyvezetője  
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Ügyvezetőjével az ’ÁJK 

Szemeszternyitó 2019’ 

nevű rendezvény 

pénzügyeiről 

Február 26. Megbeszélés a ’TAG 

formációval’ az esetleges 

együttműködések 

lehetőségéről  

TAG formáció  

 

Szabó Tamás, ELTE ÁJK 

HÖK Elnök 

Február 26. Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség tagjai 

Február 26. ’Tuti Club & Events’ 

rendezvényhelyszín 

bejárása az ’ÁJK 

Szemeszternyitó 2019’ 

nevű rendezvény kapcsán 

Tuti Club & Events 

Üzletvezető 

 

Nagy-György Barnabás, 

BOOM party  

Február 28. Kabinet ülés ÁJK HÖK Elnökség, 

Referensek 

Február 28. ’ÁJK Szemeszternyitó 

2019’ 

300 fő 

 

Elnökhelyettesi kinevezésem 

 Február 26-án Szabó Tamás az ELTE ÁJK HÖK Elnöke helyettesének nevezett ki. Törekedni 

fogok rá, hogy az ezen tisztséggel járó feladataimat lehető legjobb tudásom szerint lássam el.  

 

Szponzorációs lehetőségekkel kapcsolatos megbeszélés  

„Kiss Zsófiával, a gazdasági ügyekért felelős alelnökkel megkezdtük egy korábbi 

Elnökségi Ülésen felmerült ötlet kidolgozását. Körültekintő gondolkodást követően 

meghatároztuk, hogy mi volna a módja annak, hogy az ÁJK online és offline felületeit 

felhasználva szponzorációs támogatásra tegyünk szert. Ezen folyamat kezdőlépéseként a 

tavaszi szemeszter első felében egy különbizottságot kívánunk felállítani a feladat pontos 
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meghatározására és mihamarabbi megkezdése érdekében.” (2018. nov. – 2019. jan. 

Alelnöki beszámolóm) 

 

Az előző beszámolómban említett munkafolyamatot vittük tovább, a tevékenység előkészítése 

végső stádiumban jár. Habár ennek a projektnek hosszú időre van szüksége, hogy eredményhez 

vezessen, belátható időn belül strukturált formában kezdjük meg a tevékenységet. 

 

’ÁJK Szemeszternyitó 2019’ 

 Februári alelnöki munkám legnagyobb részét kétségtelenül ennek a rendezvénynek a 

szervezése tette ki. Hiába kaptam elődömtől kifogásolhatatlan felkészítést nagyon tanulságos 

tapasztalás volt a rendezvény lebonyolítása. Őszinte örömöt okozott számomra, hogy a rendezvény 

az előzetes elképzeléseim szerint ment végbe. Az esemény promótálása egyaránt offline és online 

felületeken is történt, valamint az aulában lehetett elővételes jegyet vásárolni, melyekből összesen 

200 darab fogyott el. Ehhez társult még 100 ember, akik a helyszínen váltották meg jegyüket. 

Az előzetes terveim szerint a rendezvényen 280 – 320 emberrel számoltunk és - ahogy a jegyeladás 

számai is mutatják – ez a számítás beigazolódott. Ennek köszönhetően a rendezvény bevételei 

meghaladták a kiadásokat, az így keletkezett profitot pedig jövendőbeli eseményeink színvonalának 

növelésére szeretném fordítani.  A rendezvény szerencsésen végbement különösebb problémák 

nélkül.  

   

EHÖK Elnökségi  

Az ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának heti Elnökségi ülésén helyettesítettem Szabó 

Tamást az ELTE ÁJK HÖK Elnökét. 

 

Elnökségi és Kabinet ülések 

 Az időszakban részt vettem valamennyi Elnökségi és Kabinet ülésen.  

 

Kari Tanács ülései  

 Részt vettem az ezen időszak alatt esedékes egyetlen Kari Tanácsülésén.  
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Kiss Zsófia – Gazdasági ügyekért felelős alelnök 

 

Esemény Időpont Részvétel 

ELTE HÖK Gazdasági 

Bizottság ülése 

2019.02.11. igen 

Kari Tanács  2019.02.19. igen 

Küldöttgyűlés 2019.02.21. igen 

 

Mentorbevonó tábor 

A táborral kapcsolatban csak annyi feladatom volt, hogy a szervezők szállására, valamint a 

hangtechnikai eszközökre beszerzést adtam le. 

 

Iskolaszövetkezet 

Február 1-től új iskolaszövetkezeten (Nebuló-Meló Iskolaszövetkezet) keresztül történnek a 

hallgatók kifizetései.  

Ezen kívül az ELTE HÖK-nek új gazdasági ügyekért felelős alelnöke lett Horváth Luca személyében. 

Mostantól neki továbbítom az utalási listákat.  

 

Egyéb 

A leltározást befejeztem és mindent rendben találtam. 
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Ács Sándor Bence – Integrációért és utánpótlásképzésért felelős 

alelnök 

 

Időpont Téma Részvevők 

2019. 02. 01. Kari nyílt nap Hevesi Nikolett, Diák és 

oktatómentorok, dr. Kovács 

Norbert, kari szervezetek 

2019. 02. 12. Bizottsági ülés Az integrációs bizottság 

tagjai 

2019. 02. 18. Mentor közgyűlés Diákmentorok, Szabó Tamás 

2019. 02. 19-24. Diákmentor jelentkezési 

időszak 

- 

2019. 02. 27. Bizottsági ülés Az integrációs bizottság 

tagjai 

2019. 02. 28. Mentor szóbelikkel 

kapcsolatos egyeztetés 

Diákmentorok 

2019. 02.28. Mentor felvételi eljárás, első 

szóbeli forduló 

Diákmentorok, jelentkezők 

2019. 02. 14-től Mentor bevonó tábor 

szervezése 

Breznay Xavér, Szabó 

Tamás, az integrációs 

bizottság tagjai 

 

Kari nyílt nap 

  A február 2-án ELTE ÁJK kari nyílt nap a szokottak szerint rendben, komolyabb fennakadások 

nélkül lezajlott. A rendezvény előtt az összes, részvételi szándékát jelző egyetemi szervezetnek 

sikerült standokat biztosítani. 
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  A rendezvény során az egyetlen kisebb fennakadást az okozta, hogy az érdeklődők egy jelentős része 

az esemény hivatalos kezdése előtt majdnem egy órával megérkezett a helyszínre, így a tájékoztatást 

a kívánatos alatt maradó létszámmal kellett megkezdenünk. 

  A korábbi évekhez hasonlóan idén is kiemelten magas volt a látogatók létszáma, akik véleményem 

szerint kifejezetten jól érezték magukat az egyetemen. A rendezvény hivatalos zárását – a kisorsolt 

ajándékcsomagok átadását – követően a termet az Integrációs Bizottság, valamint a diákmentorok 

segítségével gyorsan visszarendeztük. 

 

Mentor felvételi eljárás 

 Február 18-án második alkalommal került összehívásra a diákmentorok közgyűlése. A közgyűlés 

során került megszavazásra a Mentorprogram felvételi eljárásának több módosítása. A szavazás 

komolyabb fennakadások nélkül lezajlott. 

  A jelentkezés Február 19-én került kiírásra, a határidőig majdnem 100 hallgató küldte meg a 

szükséges dokumentumokat.  

  A mentorfelvételi eljárásban beállt talán legnagyobb változás az előzetes szóbeli forduló 

megjelenése. Az első szóbeli február 28-án került megszervezésre. Reményeim szerint a szóbeli 

fordulók bevezetésével kiküszöbölhető az, hogy potenciálisan jó diákmentorok essenek el a képzésen 

való részvétel lehetőségétől. A szóbeli fordulók lezajlását követően az erről kapott visszajelzések 

figyelembe vételével feltétlenül értékelnünk szükséges ezek hatékonyságát. 

  A felvételi eljárás során valószínűleg minden évben a bevonó tábor megszervezése igényli a legtöbb 

időbefektetést. Februát 14-én vette kezdetét a tábor megvalósításának gyakorlati fázisa. A szervezést 

nagyban nehezítette az, hogy a szervezet által korábban látogatott verőcei szálláshely a hónap 

közepéig felújítás alatt fog állni, azt követően pedig egészen május elejéig foglalt lesz.  

  A korábbi szálláshely ilyen jellegű elérhetetlensége miatt lényegében néhány óra alatt kellett 

találnunk egy olyan tábort, amely az átlagos résztvevőszám (120 fő) elhelyezését és étkeztetését 

lehetővé teszi. Több egyeztetés után végül a városlődi Iglauer park mellett döntöttünk. Reményeim 

szerint a szálláshely biztosítani tudja a bevonó táborokban korábban megszokott minőséget, illetve 

egyszerre csökkenthetjük a tárbor résztvevőire rótt anyagi terheket, és a szervezés költségeit.  
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Egyebek 

Sajnálattal tapasztaltam azt, hogy a Hallgatói Önkormányzat számára szervezett vizsgafelejtő táborra 

a tavalyihoz mérten is kevesen jelentkeztek. Az érdeklődés hiánya miatt a szállásfoglalást sajnos 

kénytelen voltam lemondani. Véleményem szerint a későbbiekben széles körű egyeztetésekre van 

szükség ahhoz, hogy világosan felmérhessük az Önkormányzat tagjainak ilyen jellegű eseményekre 

vonatkozó igényeit. 


