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Szabó Tamás - Elnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

2018.11.06. Kari Tanács Kari Tanács tagjai 

2018.11.07. Diákmentor szervezet ügyei Breznay Xavér Attila 

2018.11.07. BEAC Ünnepi Küldöttgyűlés - 

2018.11.12. Szenátus Szenátus tagjai 

2018.11.13. Jurátus ülés Jurátus tagjai 

2018.11.13. Kari Rendkívüli Küldöttgyűlés Küldöttgyűlés tagjai 

2018.11.14. EHÖK Küldöttgyűlés EHÖK Küldöttgyűlés tagjai 

2018.11.19. Diákmentor szervezet ügyei 
Breznay Xavér Attila 

Ács Sándor Bence 

2018.11.22. 
Politológus Műhely 

kutatásához mélyinterjú 
- 

2018.11.27. 
Dékánválasztást Előkészítő 

Bizottság ülése 

Dr. Mezey Barna 

Dr. Fazekas János 

Dr. Kecső Gábor 

2018.11.30. Jurátus 

Főszerkesztő 

Főszerkesztő helyettesek 

Rovatvezetők 

Integrációért és 

utánpótlásképzésért felelős 

alelnök 

2018.12.03. Elnökségi ülés Elnökség tagjai 

2018.12.05. EHÖK Küldöttgyűlés EHÖK Küldöttgyűlés tagjai 



 

4 

 

2018.12.07. 

II. ÁJK Nyári 

Szabadegyetemmel 

kapcsolatos ügyek 

Bíró Máté 

2018.12.10. 
Erasmus ügyek és zárthelyi 

dolgozatok visszajelzései 

Dr. Sonnevend Pál 

Kovács Réka 

2018.12.11. Kari Tanács Kari Tanács tagjai 

2018.12.12. Kari terek fotózása Külső megbízott 

2018.12.12. 

Elsőéves jogász 

évfolyamképviselőkkel való 

megbeszélés 

Elsőéves jogász küldöttgyűlési 

képviselők 

2018.12.12. EHÖK Elnökségi EHÖK elnökség tagjai 

2018.12.18. Kari Karácsony - 

2018.12.20. EHÖK Küldöttgyűlés EHÖK Küldöttgyűlés tagjai 

2019.01.18. Elnökségi ülés Elnökség tagjai 

2019.01.21. Kari ügyek Dr. Menyhárd Attila 

2019.01.21. Mentorprogram 2019 

Dr. Fazekas János 

Ács Sándor Bence 

Breznay Xavér Attila 

Pásztor Csaba 

2019.01.23. 
Hallgatói Fegyelmi 

Albizottság ülése 
- 

 

Őszi választások 

A választások kapcsán szerveztük a kampányhoz szükséges szövegek, fényképek elkészítését, majd 

pedig ezek megosztását. Az első évfolyamon (Jogász) és az elnökjelöltek körében komoly verseny 

kerekedett, amely miatt több olyan cikket és bejegyzést is publikáltunk, ahol valamennyi jelölt 

egyformán megismerhetővé vált a hallgatók számára. Erre szolgált az Elnökjelölti vita is, amely 

sajnos a vártnál jelentősen kevesebb hallgató vett részt. Sajnos a hang se volt jól hallható azoknak, 

akik az online közvetítést választották.  
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A választások kapcsán a Politológus Műhely kutatást végzett, amelyhez mélyinterjú készítésével 

kerestek meg, amelyre készséggel álltam rendelkezésre. 

 

Kari HÖK honlap 

A honlap tartalmának racionalizálása úgy tűnik egy örök feladatunk és kihívásunk marad. A honlapra 

tartozó dokumentumokat folyamatosan igyekszünk elérhetővé tenni, pótolni, javítani. A következő 

szemeszter – és remélhetőleg nem ciklus – kihívása az, hogy naprakészen álljon a honlap, és az egyes 

Küldöttgyűlések után hamar felkerüljenek az egyes dokumentumok, valamint a Kar Kari Tanácsa 

szerint a honlapon előzetesen elérhetők legyenek az egyes Küldöttgyűlések előterjesztései. 

 

Erasmus ügyrend 

Egyeztetésen vettünk részt Dr. Sonnevend Pál Dékánhelyettes Úrral az ügyben, ahol arra jutottunk, 

hogy szükséges volna az Erasmus ügyrend módosítása. A módosítás keretében egy további 

rendelkezés kerülne az ügyrendbe, amely a nem teljesített vizsgák esetén kb. egy hetes határidő 

tűzésével a szemináriumból való beszámolási lehetőséget biztosít a hallgatók számára. Ennek célja, 

hogy a hallgatók számára esetlegesen nyitva álló vizsgakurzusokat felvehessék a jövőben. 

 

Kérdőívek 

Valamennyi korábbi szemeszterekben kitöltött kérdőív kiértékelésének egységes dokumentumba 

foglalása folyamatban van. 

 

Szabadegyetem 

A III. ÁJK Nyári Szabadegyetem szervezését megkezdtük, hogy a tavalyitól eltérő módon úgy 

kerülhessen meghirdetésre a jelentkezés, hogy azt már a tavaszi szemeszter folyamán bonyolíthassuk 

a szorgalmi időszakban. A következő Szabadegyetem programjait szeretnénk a hallgatók igényeit is 

figyelembe véve megrendezni. 
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Alakuló Küldöttgyűlés 

Az elhúzódó választások – és az eddigi tapasztalataim – miatt úgy tartottam helyesnek, ha a 

megválasztott küldöttgyűlési képviselőktől megtudom, hogy számukra mikor lenne megfelelő az 

alakuló küldöttgyűlést összehívni. A képviselők visszajelzései alapján várhatóan február első felében 

kerül összehívásra az alakuló Küldöttgyűlés. 

 

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. 

 

ELTE ÁJK 360 

December folyamán, elsősorban külföldi hallgatók számára készítettek egy online teret, amin 

bejárhatók az egyes helyiségei. A bejárás során én kísértem a külső vállalkozót, amiben nagy 

segítségemre volt Meszéna Gabriella Gondnokságvezető Asszony is. Az elkészült felület itt 

tekinthető meg.  

http://www.elte360.com/elte-

ajk/?fbclid=IwAR20JjgTwcO_uUvzHqLe78uTMcJI9Fb_Ih9SgQeqTibbaNVSwmjNPFw52dE 

 

Diákmentor szervezet ügyei 

Breznay Xavér előbb ügyvivő, majd mint referens munkacsoportokkal és mentorgyűlések formájában 

megkezdte a szervezeti működéssal kapcsolatos kodifikációs munkákat, valamint szintén elkezdték a 

korábban megbeszéltek szerint a felvételi eljárás felülvizsgálatát, és egy új pontrendszer bevezetését. 

http://www.elte360.com/elte-ajk/?fbclid=IwAR20JjgTwcO_uUvzHqLe78uTMcJI9Fb_Ih9SgQeqTibbaNVSwmjNPFw52dE
http://www.elte360.com/elte-ajk/?fbclid=IwAR20JjgTwcO_uUvzHqLe78uTMcJI9Fb_Ih9SgQeqTibbaNVSwmjNPFw52dE
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Ezekről rendszeresen egyeztetünk. Ennek kapcsán vált aktuálissá Társelnök Asszonnyal és Társelnök 

Úrral való megbeszélés kezdeményezése. 

 

Adatleltár és NKOH 

Elkészítettem az ELTE ÁJK HÖK aktuális adatleltárát, és 2019-ben várható eseményeink naptárát. 

Ezeket megküldtem az EHÖK-nek, akik továbbították azt az egyetem érintett szerveinek. 

 

Jurátus 

Az őszi szemeszter során szervezeten belül is konfliktusok alakultak ki, amelyet nem tudtam, tudtunk 

megnyugtatóan rendezni. Ezt követően a kari közéletben is központi témává vált a Jurátus, és annak 

helyzete, szerepe. Mindezek kapcsán az újság vezetősége kezdeményezett egy megbeszélést. A 

megbeszélés célja a problémák összegzése, megértése volt, amelyek alapján megérthettük a 

szerkesztőség nézőpontjait. Szeretnénk az ügyet megfelelő és megnyugtató módon rendezni, ám úgy 

vélem, hogy a megbeszélés konzekvenciának levonása után van csak erre lehetőségünk további 

egyeztetések és a szélesebb nyilvánosság bevonásával. 
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Oláh Márton Richárd - Politológus ügyekért felelős 

alelnök 

ESEMÉNYNAPTÁR 

IDŐPONT ESEMÉNY RÉSZTVEVŐK 

2018.12.03. Vizsgamagyarázás politológus mentorok, 

hallgatók 

2018.12.04. Szakirány magyarázás. „Merre tovább 

politológus diplomával?” címmel 

másod-, harmadéves 

hallgatók, meghívott 

mesterszakon hallgatók 

2018.12.11. Kari Tanács Kari Tanács tagok 

2018.12.18. Kari karácsony  

2018.12.20. EHÖK KGY Az EHÖK KGY-n 

személyes 

elfoglaltságomból 

fakadóan nem tudtam 

megjelenni 

2019.01.10-12. EDUCATIO kiállítás kiállítók, személyesen 

január 10-én vettem részt 

rajta 

2019.01.11. Schlett István konferencia résztvevők 

2019.01.18. HÖK elnökségi ülés elnökségi tagok 

2019.02.01. ÁJK expo/ Kari nyíltnap kiállítók 

 

Bevezető 

Alelnöki mandátumom keletkezésével egyidejűleg átvettem Szolcsányi Péter előző alelnöktől a még 

futó ügyeket. Mivel az elmúlt két hónap a vizsgaidőszakot foglalta magába, ezért különösen sok 

üggyel és napi teendővel kellett foglalkoznom, ennek ellenéri mégis úgy érzem, hogy feladataimat 

megfelelően és precízen láttam el. 

   

Bizottság 

Mivel a kari választások decemberig elhúzódtak, és már a vizsgaidőszak túlzottan közel volt, ezért 

nem volt időm új politológus bizottság felállítására. A régi bizottságot természetesen tájékoztattam a 

következő szemeszter két nyitóeseményéről. A szemeszter első hetében fogjuk tartani ilyenkor 
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szokásos bizottsági felvételinket, az új bizottság pedig a félév második hetében fogja idénynyitó 

ülését tartani.  

 

Események 

A politológus bizottság két esemény szervezésében és lebonyolításában vett részt december és február 

között. December 16-án rendeztük meg a „Merre tovább politológus diplomával?” című 

rendezvényünket, amelyen volt alapképzéses hallgatókkal beszélgettünk a jelenlegi mesterképzési 

lehetőségekről. Külön köszönet Gáspár Kristófnak a szervezői munkában nyújtott kiemelkedő 

szerepvállalásáért. Az eseményre 10-15 alapszakos hallgató látogatott el. 

Január 11-én került megrendezésre a Politikatudományi Intézet által Schlett István professzor úr 80. 

születésnapja alkalmából megrendezett ünnepi konferencia. Itt elsősorban az esemény terjesztéséért 

feleltünk az online kommunikációs platformok segítségével. A rendezvényen részt vettek jelenlegi és 

volt hallgatók is, kb. 10-15-en vettek részt a diákok részéről az eseményen. 

    

Tanulmányi Hivatal 

A vizsgaidőszak és a regisztrációs időszak alatt természetesen folyamatosan kapcsolatban voltam a 

Tanulmányi Hivatallal. Külön köszönöm a segítséget Nagy Ágnesnek, akivel többször is találkoztam 

személyesen, több e-mailt is váltottunk megfelelő kurzuskódú tantárgymeghirdetésekkel és 

tanulmányi ügyekkel kapcsolatban. Sajnos még mindig a legtöbb problémát az új és a régi 

mintatanterv egymásra való csúszása jelenti.  

 

Politikatudományi Intézet 

A Politikatudományi Intézettel illetve Pesti Sándor Intézetigazgató úrral is egyaránt felvettem a 

kapcsolatot. A politológus évfolyamképviselőkkel és Intézetigazgató Úrral február 7-én fogjuk 

megbeszélni a vizsgaidőszak és az elmúlt félév tapasztalatait. 

 

MENTOROK 

A politológus mentorokkal is folyamatosan tartom a kapcsolatot. December 3-án tartottunk 

vizsgamagyarázást az elsőéves hallgatóknak. 
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EDUCATIO 

Idén is megrendezésre került az EDUCATIO kiállítás, melyen szép számmal képviseltették magukat 

politológus hallgatók. Három nap alatt összesen öten fordultak meg a kiállításon, ahol nem csak a 

politikatudományi-, hanem a jogászképzést is népszerűsítették, illetve általánosan is tájékoztatták az 

érdeklődőket a karral kapcsolatban. 

 

ÁJK expo 

Február 1-jén került sor a nagy népszerűségnek örvendő ÁJK expónak. A nyíltnap híre sajnálatos 

módon későn jutott el az elnökséghez, ezért a bizottságomból senkit nem tudtam mozgósítani. 

Természetesen személyesen megjelentem, és információkkal láttam el a standok között járkáló 

jövendőbeli hallgatókat. 

 

Hallgatók tájékoztatása 

Alelnöki munkám legtöbb idejét mindenképpen a hallgatók napi szintű tájékoztatása jelenti. 

Mandátumom keletkezése óta felvettem a kapcsolatot a politológus évfolyamképviselőkkel 

(küldöttekkel). Van egy egyeztető fórumunk, ahova beérkeznek az egyéni inputok, amelyekre szinte 

azonnal válaszolunk is. Naponta felém is érkeznek egyéni megkeresések, ezekből nagyjából napi 5-

10-et szoktam kapni. 

A hallgatókat több online csoportplatformon és oldalon keresztül is tájékoztatjuk a fontos 

határidőkről, dátumokról, illetve a közeli továbbtanulással kapcsolatban.  
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Kovács Réka - Tanulmányi ügyekért felelős alelnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

2018.11.06. Egyeztetés az AJ tanszékkel az 

évfolyam zhk-kal kapcsolatban 

AJ tanszék 

2018.11.13. Egyeztetés a Kriminológia 

tanszékkel az írásbeli vizsgák 

időpontjával kapcsolatban 

Kriminológia tanszék 

2018.11.16. Egyeztetés a Tanulmányi 

Hivatallal a záróvizsga csoportok 

kapcsán 

Dr. Bihari Zsuzsanna 

2018.11.19. EHÖK TB ülés  EHK TB tagok 

2018.11.22. Bizottsági Ülés Tanulmányi Bizottság tagjai 

2018.11.13. Egyeztetés dr. Somssich Réka 

dékánhelyettes asszonnyal a Bj. 

Elővizsgák kapcsán, valamint az 

elővizsgák általános szabályainak 

kidolgozásáról 

Dr. Somssich Réka 

2018.11.06. Vizsgajelentkezési problémák 

jelzése a Tanulmányi Hivatalnak 

és dr. Somssich Réka 

dékánhelyettes asszonynak 

Dr. Somssich Réka, dr. Bihari 

Zsuzsanna, Győri Gábor 

2018.12.10. Meeting a Nemzetközi jogi 

tanszéken 

Dr. Sonnevend Pál, Szabó Tamás 

2018.12.10. Megbeszélés Szabó Tamással Szabó Tamás 

2018.12.11. Kari Tanácsa A Kari tanács tagjai 

2019.01.06. Találkozó egy hallgatóval GT 

vizsgával kapcsolatban 

- 
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Eseménynaptár 

2019.01.07. Egyeztetés dr. Simon Istvánnal a 

vizsgák férőhelyeirőld 

Dr. Simon István 

2019.01.09. Skype megbeszélés Szabó 

Tamással 

Szabó Tamás 

2019.01.17. Megbezsélés a Tanulmányi 

Hivatalban 

Dr. Bihari Zsuzsanna 

 

2019.01.18. Elnökségi ülés Az Elnökség tagjai 

2019.01.18 E-mailezés a be nem írt 

érdemjegyekkel kapcsolatban 

Aj tanszék, JOT tanszék, Római 

Jogi Tanszék, PJ tanszék 

 

Egyéni hallgatói kérdések megválaszolása 

Az elmúlt három hónapom munkájának nagy részét a hallgatókkal való kapcsolattartás tette ki. Sokan írtak 

neked vizsgákkal kapcsolatos problémák miatt, valamint a tavaszi szemeszterre vonatkozó kérelmekkel 

kapcsolatban, nekik megadtam a szükséges információkat, illetve megosztottam velük a fájlokat, amik a 

részletszabályokat és információkat tartalmazzák.  

 

Kari Ösztöndíj Bizottsági ülés  

Az utóbbi időszakban csak egy rövid találkozása volt a bizottságnak, mivel csak a tisztviselői ösztöndíjak 

kerültek kiutalásra, találkozásunkon aláírtuk az utalási listát, valamint megbeszéltük, milyen módosításokat 

kell lefektetni az Ügyrendben az Oktatási Igazgatóság javaslatára. 
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Pásztor Csaba – Rendezvényekért felelős alelnök 

 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

November 9.  Holló és Róka 

kedvezménytárgyalás  

Nagy Győző, Holló és Róka 

étterem tulajdonosa  

November 9. Orientációs Napok videós 

kifizetéseinek lebonyolítás  

Lovas Levente Balázs  

November 12. Elnökségi ülés  ÁJK HÖK Elnökség tagjai  

November 19. Elnökségi ülés  ÁJK HÖK Elnökség tagjai  

November 13. Rendkívüli Küldöttgyűlés A küldöttgyűlés tagjai, alelnöki 

tisztségekre javasolt személyek 

November 16.  Gólyabál -  

November 20. Jurátus szerkesztőségi ülés Jurátus szerkesztősége, elnökség 

egyes tagjai  

November 21. Bizottsági ülés  ELTE ÁJK HÖK 

Rendezvényszervező bizottság 

tagjai  

Január 10. Szabadegyetem megbeszélés  Szabó Tamás, ELTE ÁJK HÖK 

Elnök 
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Eseménynaptár 

Kiss Zsófia, ELTE ÁJK HÖK 

Gazdasági ügyekért felelős 

Alelnök 

Január 18. Elnökségi ülés  ÁJK HÖK Elnökség tagjai  

Január 22.  Orientációs Napok megbeszélés  
Fazekas János, 

Mentorprogram Társelnöke 

Szabó Tamás, ELTE ÁJK HÖK 

Elnök 

 Breznay Xavér Attila, ELTE 

ÁJK HÖK Mentorprogramért 

felelős Referens  

Ács Bence, ELTE ÁJK HÖK 

Integrációért és 

utánpótlásképzésért felelős 

Alelnök 

Január 22. BOOM megbeszélés  Nagy-György Barnabás, Boom 

party  

Január 31. Vizsgaidőszak afterparty  - 

 

Megbízatásom  

Kemény Alex, a korábbi rendezvényekért felelős alelnök október 21-i lemondását követően 

helyetteseként rám hárult a feladat, hogy a rendezvényekért felelős bizottságot ügyvivő alelnökként 

vezessem. Ezt követően beadtam pályázatomat ezen tisztség továbbiakban történő viselésére, 
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melyhez a november 13-án megtartott rendkívüli küldöttgyűlésen a Küldöttgyűlés bizalmát el is 

nyertem.   

 

Kedvezmények  

Szabó Tamással, a Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: HÖK) elnökével egyetértésben 

célul tűztem ki azt, hogy a lehető legtöbb környező étteremben és kávézóban az Állam- és 

Jogtudományi Kar (továbbiakban: ÁJK) hallgatói kedvezményesen fogyaszthassanak. Ennek 

érdekében kutatómunkába kezdtem és megtettem a kapcsolatfelvétel első lépéseit a környező 

helyekkel. Ezen folyamat első lépéseként a Holló és Róka Étteremmel 

(https://www.facebook.com/holloesroka/) kerültem kapcsolatban, ahol egy minden nap 19.00 óráig 

igénybe vehető 20%-os kedvezményben sikerült megállapodnunk.  

 Ez és a jövőben még remélhető ilyesfajta együttműködések kommunikálására Szövérffy 

Margittal, a Jurátus főszerkesztőjével kidolgoztunk egy a Jurátust bevonó kommunikációs modellt, 

amely egyedi véleménycikkek írásában és egy a weboldalukról is elérhető gyűjteményben 

https://juratus.elte.hu/ettermek/, https://www.facebook.com/notes/jurátus/éttermi-kedvezmények-

hallgatóknak/1959679007478554/), valamint a HÖK saját Facebook és Instagram felületein történik 

meg.   

 

Gólyabál 

 A Gólyabállal kapcsolatban nagyrészt már előre - Kemény Alex előző rendezvényekért felelős 

alelnök, illetve Szabó Tamás ELTE ÁJK HÖK Elnök által - rögzített keretek között voltak operatív 

feladataim. 

 

Jurista kupa megbeszélés  

 November 23-án került sor a 2019-es Jurista kupa első megbeszélésére, ahol megalakult a 

szervezésért felelős Jurista Tanács az ország összes jogi karának képviselőiből. Itt leszűrtük az előző 

év tanulságait és lefektettük az idei rendezvény alapvonalait, továbbá bemutatkozott az idei szervező 

a győri Széchenyi István Egyetem.  

 

https://www.facebook.com/holloesroka/
https://juratus.elte.hu/ettermek/
https://www.facebook.com/notes/jurátus/éttermi-kedvezmények-hallgatóknak/1959679007478554/
https://www.facebook.com/notes/jurátus/éttermi-kedvezmények-hallgatóknak/1959679007478554/
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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 meghatározására és mihamarabbi megkezdése érdekében.  

 

EHÖK kommunikációs megbeszélés  

 Kovács Viktóriával az ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban:  EHÖK) 

Kommunikációs Alelnökével folytattam több megbeszélést annak érdekében, hogy az ÁJK HÖK és 

az EHÖK online kommunikációját hatékonyan közelítsük egymáshoz. 

 

Szabadegyetem megbeszélés  

 Szabó Tamással az ELTE ÁJK HÖK Elnökével és Szabó Zsófiával az ELTE ÁJK HÖK 

Gazdasági ügyekért felelős Alelnökével kezdtük meg a 2019-i évi szabadegyetem költségvetésének 

és programtervének összeállítását, ezen feladat a továbbiakban a teljes Elnökség közreműködését 

igényli.  

 

Orientációs Napok megbeszélés  

 Fazekas Jánossal a Mentorprogram Társelnökével, Szabó Tamással az ELTE ÁJK HÖK 

Elnökével, Breznay Xavér Attilával az ELTE ÁJK HÖK Mentorprogramért felelős Referensével és 

Ács Bencével az ELTE ÁJK HÖK Integrációért és utánpótlásképzésért felelős Alelnökével értékeltük 

az előző évi Orientációs Napokat és egyezettünk a 2019-es évi Orientációs Napokat érintő változások 

terveiről.  

 

Boom megbeszélés  

 A Boom partyval, amit Nagy-György Barnabás képviselt egyeztettünk a 2019-es évet érintő 

együttműködési lehetőségeinkről.  
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Vizsgaidőszak afterparty  

 ’TAG X ÁJK HÖK presents: Vizsgaidőszak after’ nevű rendezvény lebonyolításában 

végeztem nagyrészt promóciós tevékenységet. A rendezvény szervezése során érvényesítettem a 

HÖK és így a hallgatók érdekeit, valamint biztosítottam, hogy a rendezvény a Kar értékeinek 

tiszteletben tartásával menjen végbe.  

 

 

Elnökségi ülések 

 

 Az időszakban részt vettem valamennyi Elnökségi ülésen.  

 

 

Kari Tanács ülései  

 

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

Időpont Esemény Részvétel 

Elnökségi ülés 2018.12.03. igen 

Kari tanács 2018.12.11. nem 

Elnökségi ülés 2018.12.12. igen 

Szabadegyetemes 

megbeszélés 

2019.01.10. igen 

Elnökségi ülés 2019.01.18. igen 

Szabadegyetemes 

megbeszélés 

2019.01.10. igen 

 

ELTE ÁJK HÖK Gólyabál 

November 16-án megrendezésre került a Gólyabál, amin az ÁJK hallgatói dolgoztak. A kifizetésük 

decemberben történik. 

 

Szabadegyetem 

Szabó Tamással és Pásztor Csabával elkezdtük a 2019. augusztusában megrendezésre kerülő 

Szabadegyetem szervezését. Szállásokat kerestem, melyek megfelelőek kb. 200 ember befogadására 

és e rendezvény lebonyolítására. 

Szálláshelyektől kértem árajánlatot a Szabadegyetem lebonyolításához. Szabó Tamással és Pásztor 

Csabával módosítottuk a rendezvényre vonatkozó igénylőlapot, amit Geréb Tündének 

továbbítottunk. 

 

Iskolaszövetkezet 

Leadtam a novemberre vonatkozó iskolaszövetkezeti utalási listát Czinege Andrásnak.  

November 29-én megkaptam Murai Bence, az EHÖK ügyviteli asszisztensétől a szeptemberi és 

októberi iskolaszövetkezeti bérszámfejtést.  

Leadtam a decemberre vonatkozó iskolaszövetkezeti utalási listát Czinege Andrásnak.  
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December 18-án megkaptam Andrástól a novemberi bérszámfejtést. 

Leadtam a januárra vonatkozó iskolaszövetkezeti utalási listát Czinege Andrásnak. 

Murai Bencétől megkaptam a decemberre vonatkozó bérszámfejtést. 

 

Egyebek 

Pásztor Csabával egy Kommunikációs bizottság felállításáról konzultáltuk.  Ők dolgozhatnának 

szponzorációk bevonásán és az ELTE ÁJK programjainak népszerűsítésén. 

Eszterhai Marcellnek, az EHÖK pályázatokért felelős alelnökének elküldtem a Gólyabálon dolgozó 

hallgatók listáját. Fizetésüket közéleti ösztöndíjként kapták meg. 

Kineveztem Pataki Beáta Csillát alelnök-helyettesemnek. 

Kutas Viktóriának leadtam az idei éves irodaszer-beszerzési listát.  
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Bozó Gergő – Szociális ügyekért felelős alelnök 

 

Bozó Gergő, negyedéves joghallgató vagyok, 2018 novemberétől én vezetem az ELTE ÁJK 

HÖK Szociális Bizottságát mint szociális ügyekért felelős alelnök.   

November hónapban az alelnöki tisztségben bekövetkező személyi változás miatt  

teljesen új bizottságot kellett létrehozni, melynek tagjai rajtam kívül Izsó Ágoston és Keserű Áron 

lettek. Helyettesemnek Keserű Áront jelöltem ki javarészt ezen területen korábban kifejtett 

eredményes működése miatt.   

Az első legégetőbb feladat az elmaradt, ISZTK-alapból folyósított ösztöndíjak  

elbírálása és utalásának elintézése volt, melyre tőlünk függetlenül megállapított határidők miatt 

csupán pár nap állt rendelkezésre. A megfeszített munkának köszönhetően a pályázó hallgatók végre 

megkaphatták az elmaradt októberi és novemberi ösztöndíjukat, nem sokkal később pedig a 

decemberi kiírásnak megfelelő eljárás is problémamentesen lezajlott.  

Ezzel párhuzamosan történt a rendkívüli szociális ösztöndíjak véleményezése, és az  

azokról való döntés az Egyetemi Hallgatói Szociális- és Ösztöndíjbizottság ülésének keretén belül, 

amelynek tisztségeimnél fogva tagja vagyok. Az ELTE összes karának képviselőjével történő 

kapcsolattartás és közös munka feladataim egyik jelentős oszlopát adják folyamatosan.  

 Ahogyan  a  pályázatomban  arra  ígéretet  is  tettem,  a  hallgatókkal  való  

kapcsolattartásban – a visszajelzéseik alapján – pozitív változás indult el, amely íméles és személyes 

érintkezést egyaránt magában foglal.  

Folyamatban van a Kari Ösztöndíj Bizottság új ügyrendjének véglegesítése és elfogadása, 

amely régóta napirenden szerepelt. Ezzel teljes mértékben eleget teszünk az átláthatóság saját 

magunk, illetve a hallgatók részéről támasztott követelményének.   

A heti rendszerességgel zajló elnökségi üléseken maradéktalanul részt vettem,  

ahogyan a 2018. decemberi Kari Tanácson is, mint a HÖK tagja.   

Jelenleg – február hónapban – zajlik a rendszeres szociális ösztöndíjak kérvényeinek 

bírálása, amely komoly terhet és felelősséget is jelent a Bizottság tagjainak. Előzetes értékelések és 

becslések szerint ennek folyamatában és eredményességében különösebb akadályok nem 
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merülhetnek fel. A Bizottság valamennyi tagja szakmailag felkészülten és kellő empátia birtokában 

végzi a munkáját és áll a hallgatók rendelkezésére.   
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Ács Sándor Bence – Integrációért és 

utánpótlásképzésért felelős alelnök 

 

Időpont  Téma  Részvevők  

2018. 12. 12.  Rekrutációs Bizottsági Ülés  László Orsolya  

2018. 12. 12-2019. 01. 05.  Educatio kiállításon 

résztvevők toborzása  

Breznay Xavér, Erdélyi 

Dávid, Miseta Ágnes  

2019. 01. 10-12.  Educatio kiállítás  László Orsolya, a HÖK és a 

FEB tagjai  

2019. 01. 11-től  HÖK Vizsgatemető 

szervezése  

-  

2019. 01. 22.  Mentorprogrammal 

kapcsolatos megbeszélés  

Dr. Fazekas János, Szabó  

Tamás, Pásztor Csaba, 

Breznay Xavér  

2019. 01. 31.  Kari nyílt nappal kapcsolatos 

egyeztetés  

dr. Kovács Norbert  

  

Educatio kiállítás 

2018. december 12-én László Orsolyával, a kar felvételi hivatalának tanulmányi referensével részt 

vettem a rekrutációs bizottság ülésén, melynek témája a 2019. évi Educatio kiállítás volt.  

Az ülésen lehetőségünk nyílt arra, hogy az ELTE új standját, illetve az egyetem újonnan elkészült 

promóciós anyagait megtekintsük.  

Az ülés után azonnal megkezdődött a kiállításon tájékoztató hallgatók toborzása, Breznay Xavér 

mentorprogramért felelős referens, és Erdélyi Dávid, a Felvételi Előkészítő Bizottság elnökének, 

valamint Miseta Ágnes kriminológus évfolyamképviselő segítségével könnyedén elértük a hatékony 

tájékoztatáshoz szükséges létszámot.  

A január 10-12. között megrendezett kiállítás során az idei évben sem tapasztaltunk problémákat, a 

kar által nyújtott képzések iránt továbbra is kiemelkedő számú középiskolás diák érdeklődött, akiknek 

tájékoztatása az ELTE új, korábbinál kisebb belterületű pultja által biztosított lehetőségekhez képest 

gördülékenyen megtörtént. Az ÁJK hallgatói jogász oldalról 6, politológus képzésről 5, kriminológus 
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képzésről pedig 2 fővel képviselték magukat a rendezvényen, három nap alatt összesen 129 órát 

töltöttek az érdeklődők tájékoztatásával.  

  

A kiállítás során megkeresett minket a Camp America nevű, egyetemi hallgatók számára az Egyesült 

Államokban nyári munkalehetőségeket biztosító szervezet egy képviselője, aki hirdetési lehetőséget 

kért a karon. A Szabó Tamás elnökkel történt egyeztetést, illetve a szervezet által kínált szolgáltatás 

vizsgálatát követően a program munkatársai számára a kért lehetőség Önkormányzati hatáskörbe 

tartozó elemeit biztosítottam, az első hirdetmények február hónapban fognak megjelenni a kar 

gyakornoki programokkal foglalkozó közösségi médiafelületén, illetve az épületekben kihelyezett 

hirdetőfelületeken.  

 

Mentorprogram 

Január 22-én Szabó Tamás elnökkel és Breznay Xavér mentorprogramért felelős referenssel 

egyeztettünk a 2019 évi felvételi eljárásról. A megbeszélés során körvonalazódtak a mentorjelöltek 

felvétel eljárásának, a mentorképzésnek, illetve a bevonó tábornak részletei. Ezt követően, Pásztor 

Csaba rendezvényekért felelős alelnökkel kiegészülve, Dr. Fazekas János társelnök úrral 

megbeszélést folytattunk a Mentorprogrammal kapcsolatban. A főbb témák a 2018-as Orientációs 

Napokhoz tartozó OpiniON rendezvény szervezésével kapcsolatos teendők, a Mentorprogram 

felvételi eljárásának folyamatban lévő módosítása, valamint a 2019 évi Orientációs Napokhoz tartozó 

feladatok előzetes egyeztetés voltak.   

 

Egyebek 

Január 11-én árajánlatot kértem az egri Motel Botax szállótól, ahol az elnökséggel történt 

megbeszélés szerint a Hallgatói Önkormányzat tagjai számára február 15-17 között vizsgatemető 

tábort kívántunk szervezni. Az ajánlattételt követően kiszámításra kerültek a résztvevőket érintő 

költségek, elkészült a jelentkezésre szolgáló felület, valamint az ehhez tartozó esemény.  

Január 31-én megbeszélést folytattam dr. Kovács Norbert dékáni hivatalvezetővel, melynek témája 

a február 1-én megrendezésre kerülő kari nyílt nap volt. A megbeszélés során világossá vált az, hogy 

a kar hallgatói szervezeteinek jelentős része egyáltalán nem, vagy nem megfelelő levelezési címre 
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kapott értesítőt a rendezvényről, így a saját standjaikkal kapcsolatos igényeiket a szervezők felé nem 

tudták jelezni. A megbeszélést követően felvettem a kapcsolatot a Jurátus, a Felvételi Előkészítő 

Bizottság, a Külügyi Kör, a  

Joghallgatók Önképző Szervezete, a Politológus Műhely, valamint a Prokon Társaság vezetőivel, 

kéréseiket pedig továbbítottam dr. Kovács Norbert felé. 


