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Szabó Tamás - Elnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

2019.03.04. Szenátus Szenátus tagjai 

2019.03.05. Koordináció és aktualitások Pásztor Csaba 

2019.03.05. Elnökségi ülés 
Lásd: 

http://ajkhok.elte.hu/jegyzokonyvek/ 

2019.03.06. Kari külügyek Taskó Lilla 

2019.03.07. 
Ellenőrző Bizottság 

munkája 

Simon Miklós 

Milbacher Dániel 

2019.03.07. Mentorprogram 
Ács Sándor Bence 

Breznay Xavér Attila 

2019.03.07. Kari ügyek Dr. Menyhárd Attila Dékán Úr 

2019.03.12. Koordináció és aktualitások Pásztor Csaba 

2019.03.12. Mentorprogram 

Ács Sándor Bence 

Breznay Xavér Attila 

Dr. Rácz Anna Társelnök Asszony 

Dr. Fazekas János Társelnök Úr 

2019.03.12. Mentorprogram SZMSZ 

Ács Sándor Bence 

Bakó Ferenc 

Fóti Martin 

Gönczi Lili Luca 

2019.03.12. Elnökségi ülés 
Lásd: 

http://ajkhok.elte.hu/jegyzokonyvek/ 

2019.03.12. Záróvizsga ügyek Póti Botond Tamás 

2019.03.13. EHÖK Elnökség ülése Kari HÖK elnökök, EHÖK elnök 

2019.03.14. Bizottsági interjú Ritter Anna 

2019.03.14. Jurátus Szövérffy Margit 

http://ajkhok.elte.hu/jegyzokonyvek/
http://ajkhok.elte.hu/jegyzokonyvek/
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Varga Dominika 

2019.03.14. ISZTK ösztöndíjak 2019 Szabóné Krupa Ágnes 

2019.03.14. Bizottsági interjú 
Végh Alfonz 

Kiss Zsófia 

2019.03.14. Térítési és szolgáltatási díjak 

Dr. Somssich Réka Dékánhelyettes 

Asszony 

Dr. Bihari Zsuzsanna Hivatalvezető 

Asszony 

Gönczi Lili Luca 

2019.03.14. Küldöttgyűlés munkaülése 

Aczélvári Ruben Dominik 

Szabó Boglárka 

Balogh Zsuzsanna Zsófia 

Sárkány Soma 

2019.03.18. OpiniON - 

2019.03.19. Elnökségi ülés 
Lásd: 

http://ajkhok.elte.hu/jegyzokonyvek/ 

2019.03.19. Koordináció és aktualitások Pásztor Csaba 

2019.03.20. 
Ellenőrző Bizottság 

feladatai 
Németh Fanni 

2019.03.20. 2019 ON 

Dr. Kajtár Gábor Adjunktus 

Dr. Horváth Georgina Tanársegéd 

Dr. Rigó Balázs Tanársegéd 

Dr. Tóth Fruzsina Tanársegéd 

Dancs Tamás 

Hevesi Nikolett 

Cseh Dorina 

Ács Sándor Bence 

Breznay Xavér Attila 

http://ajkhok.elte.hu/jegyzokonyvek/
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Pásztor Csaba 

2019.03.20. EHÖK elnökségi ülés EHÖK Elnökség tagjai 

2019.03.21. 
Kreditátviteli Bizottság 

ülése 
Kreditátviteli Bizottság tagjai 

2019.03.21. KÖB ülése KÖB tagjai 

2019.03.25. Küldöttgyűlés 
Lásd: 

http://ajkhok.elte.hu/jegyzokonyvek/ 

2019.03.26. 
III. ÁJK Nyári 

Szabadegyetem 
Különbizottság tagjai 

2019.03.26. 
ISZTK-val kapcsolatos 

változások 

Szép Vanessza 

Pásztor Csaba 

2019.03.26. Kari Tanács Kari Tanács tagjai 

2019.03.27. Küldöttgyűlési ügyek Aczélvári Ruben Dominik 

 

Koordináció és aktualitások 

Márciusban kineveztem Pásztor Csabát elnökhelyettesemnek. Ezt megelőzően egyeztettünk a 

feladatkörrel járó teendőkről arról, hogy hogyan látjuk a hallgatói önkormányzat legfőbb szervezeti 

kihívásait és egyéb általunk fontosnak tartott területeket. A koordináció és aktualitások tárgyú 

megbeszélések az elnökhelyettesi teendők keretében végzett feladatok és munkák koordinálást, 

valamint azt a célt szolgálja, hogy az aktuális ügyek mentén beszéljünk meg témákat, véleményeket, 

lehetőségeket. Az üléseink célja emellett az is, hogy a 2018. augusztus 1-je óta új szabályozás 

keretében működő elnökhelyettesi pozíciót megtöltsük tartalommal, mellette pedig a tapasztalataink 

mentén alakítsuk azt. Az eddigi ülések eredményeképpen úgy hiszem, hogy olyan szürkezónákat 

jelöltünk ki, amelyekben a HÖK-nek szüksége van a fejlődésre. A szürkezónák alatt olyan területeket 

értek, amelyek nem kapnak kellő figyelmet jellemzően a mindennapi teendők és aktualitások 

munkaterhe mellett. Ilyen például az utánpótlásképzés, a HÖK, mint közösség, a HÖK és a Kar 

közösségeinek relációja. 

 

 

http://ajkhok.elte.hu/jegyzokonyvek/
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Szabadegyetem 

A III. ÁJK Nyári Szabadegyetem megszervezésének pályázatához szükséges dokumentáció alapján 

ígéretek alapján március legvégén, április legelején kerül majd kiírásra a szervezés elnyerésére 

vonatkozó pályázat. Sajnos a pályázat kiírásának későbbi időpontja miatt ugyan remény még lehet az 

áprilisi jelentkezésre, de ennek az esélye egyre csökken. A különbizottság ezalatt folyamatosan 

dolgozik a napi programokon. Az ülésen az egyes területek állásáról és felmerült kérdésekről 

egyeztettünk. 

 

Elnökségi ülések 

Az elnökségi üléseken március eleje óta külön jegyzőkönyv vezetőt alkalmazunk Kézdi Norbert 

személyében. Az így készült jegyzőkönyveket igyekszünk mielőbb feltölteni a honlapra, ezek 

véglegesítésén még dolgozunk, áprilisban reményeink szerint felkerülnek a honlapra. A feltöltött 

dokumentumok az egyes ülések teljes dokumentációját fogják tartalmazni. A teljes dokumentáció az 

alábbiakból áll össze. 

1. Meghívó 

2. Jelenléti ív 

3. Jegyzőkönyv 

4. Határozatok tára 

5. Előterjesztések 

Az Ellenőrző Bizottsággal annak megalakulása után, és miután elkészültek az első teljes 

dokumentációk szeretnék egyeztetni, hogy szükségesnek tartják-e a Küldöttgyűlések anyagainak 

hasonló formában való feltöltését. 2019-től valamennyi küldöttgyűlési előterjesztést előre feltöltünk 

a honlapra, így valójában duplikáció lenne a honlapon. A kérdés az, hogy elegendő-e feltüntetni, hogy 

az eredeti példányokba való betekintésnek mik a keretei vagy szükséges-e feltölteni őket az elnökségi 

ülések várható dokumentációjához hasonló formában őket. 
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ISZTK keret 2019-es évre 

Jogcím Százalék 

Becsült kiadások és 

források az egyes 

ösztöndíjak számára 

2018-as maradvány 2019-re 

rendelkezésre álló 

összeg (2018-as 

maradvánnyal) 

Szakmai, tudományos, 

tanulmányi verseny és 

konferencia ösztöndíj 

47,5 185 324 Ft 4 580 309 Ft 

Demonstártori ösztöndíj Becsült költés - 1 700 000 Ft 

Szervezeti ösztöndíjak, 

tanulmányi versenyeken és 

konferenciákon való 

részvétel támogatása, 

kompenzációs ösztöndíj 

Becsült forrás - 2 880 309 

Sport, kulturális, 

művészeti ösztöndíj 
2,5 Nincs 231 315 Ft 

Közéleti ösztöndíj 50 Nincs 4 626 300 Ft 

Tisztségviselői ösztöndíjak Becsült költés - 3 450 000 Ft 

Egyszeri közéleti ösztöndíj Becsült forrás - 1 176 300 Ft 

2019-re rendelkezésre álló teljes keret: 9 437 924 Ft 

 

2018-ban nem sikerült teljes mértékben felhasználnunk az ösztöndíjkeretünket. Ennek oka, hogy a 

tavaszi félévben még kötött kereteink voltak, míg az őszi félévben a kötött keretekben ragadt nagyobb 

összegek miatt nagy összeg került a közéleti ösztöndíj jogcím alá. Az egyszeri közéleti ösztöndíj 

kiadásaink relative alacsonyan maradtak. 2019-ben lesz először módunk arra, hogy a 2018 nyarán 

bekövetkező változások jelentőségét megérezhessük. Egyrészt jelentősen magasabb összeget tudunk 

majd fordítani a tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel támogatására, másrészt 

pedig rugalmasabban fogunk tudni költeni az egyes kereteken belül. Ettől azt reméljük, hogy a 

Szakmai, tudományos, tanulmányi verseny és konferencia keretünk kiköltésre kerül majd. 
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A közéleti ösztöndíj jogcím alatt szereplő becsült költésből látszik, hogy egyszeri közéleti ösztöndíjra 

alacsony összeg áll rendelkezésünkre 2019-re. 

Összességében elmondható, hogy a 2019-es évre rendelkezésre álló ösztöndíj keretünk a kb. egy éve 

jósolt tendenciának megfelelően csökkent. A hallgatói normatíva emelkedése miatt azonban bizakodó 

vagyok arra vonatkozóan, hogy a következő években emelkedés, majd pedig egy kb. állandósuló 

összeg áll majd rendelkezésre a kari ISZTK ösztöndíjak fedezeteként. 

Mindezek mellett természetesen továbbra is fennáll a probléma, hogy a nem állami ösztöndíjas 

hallgatók kiválóságuk, illetve szociális helyzetük szerint nem részesülhetnek ösztöndíjban. Sajnos 

erre emelkedő keretek mellett se lesz lehetőség. Az ISZTK ugyanis – ahogy a neve is mutatja 

(intézményi szakmai tudományos közéleti tevékenység ösztöndíja) – nem ezen cél ellátására hivatott, 

és talán ez is azo ka, hogy nem fog rendelkezésre állni akkora forrás, amely lehetővé tenné az említett 

szempontok szerinti érdemi támogatást. 

A keret felhasználása során úgy gondolom, hogy fontos cél volna a tudományos és szakmai 

teljesítmények támogatásának erősítése. Az egyes szervekkel folytatott egyeztetéseink alkalmával is 

a jelenlegi ösztöndíj típusok problémáit vitattuk meg. Ezeknek a megbeszéléseknek a tükrében 2019. 

őszétől ismét átfogó változások várhatók az ösztöndíjak tekintetében, ezzel mintegy lezárva a 2018-

as évben megkezdett módosításokat. A munkánk során szeretnénk valamennyi érintett féllel 

egyeztetni, majd ezt követően a megbeszélések fényében alakítanánk ki az új ösztöndíj lehetőségeket. 

Az új ösztöndíj típusok tekintetében egyelőre még nem eldöntött, hogy szükségesnek tartjuk-e a 

hallgatói vélemények szélesebb körű becsatornázását. Ennek oka az, hogy a szabályozás keretei miatt 

mérsékelt mozgásterünk van, viszont a célunk az, hogy a keretrendszeren belül a lehető legszélesebb 

hallgatói kör számára juttathassunk ösztöndíjakat a jövőben, ami úgy hisszük, hogy bizonyára 

valamennyi kiemelkedő tudományos és szakmai tevékenységet végző hallgató érdekét szolgálják 

majd. 

A KÖB márciusi ülésén a 2019-es keretek alakulásáról való tájékoztatás céljából és azért is vettem 

részt, mert a várható változásokat szerettem volna ismertetni a KÖB számára, és azzal összefüggésben 

a KÖB véleményéről is szerettem volna tájékozódni. 
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Jurátus 

Az Alapszabályunk 122. § (2) bekezdése kötelezi a Jurátus főszerkesztőségét és a Hallgatói 

Önkormányzat Elnökségét arra, hogy a Jurátus szerkesztőségének juttatási keretéről egyeztessen. A 

korábban ismertetett számadatok tükrében bizonyos volt, hogy az ösztöndíjkeretek alakulása miatt 

szigorúbb minimum standard meghatározására lesz szükség a közéleti ösztöndíjak esetében. A 

minimumok emelkedése miatt az eddigi kari lapra fordított éves juttatás mértéke becsléseink szerint 

legalább a felére fog csökkenni. Ezt azonban nehéz pontosan meghatározni, hiszen ezek a döntések 

függnek a pályázók körétől (kik pályázzák meg a tevékenységükért az ösztöndíjat) és függ a KÖB 

döntésétől is. 

 

Ellenőrző Bizottság 

Márciusban az Ellenőrző Bizottság új tagjának egy beszélgetés keretében megpróbáltam felvázolni, 

hogy milyen üléseink vannak, és melyeken tartom szükségesnek vagy érdemesnek a részvételüket. 

Emellett igyekeztem megismertetni Simon Miklóst azzal a környezettel, amelyben dolgozni fog, 

amelyben megismerheti azokat a dokumentumokat, amelyekre munkája során szüksége lehet, 

valamint azokat a felületeket, tereket, ahonnan megszerezheti a szükséges információkat. Az első 

megbeszélésen Milbacher Dániel is csatlakozott hozzánk, mint egy érdeklődő, aki szívesen lenne az 

Ellenőrző Bizottság tagja (2019. március 25-én a Küldöttgyűlés meg is választotta). Egy ehhez 

hasonló beszélgetésen vettem részt Németh Fannival is, akit később a Küldöttgyűlés szintén 

megválasztott ezen feladat ellátására. Bízom benne, hogy az általam elmondottak hozzájárulnak majd 

az Ellenőrző Bizottság munkájához. 

 

Mentorprogram 

Sor került az 2019-es Orientációs Napok megszervezéséért felelős bizottság első ülésére, ahol a 

hallgatói tagok személyesen találkozhattak az oktatói tagokkal. Emellett a felvételi eljárás és a 

felvételi tábor alakulásáról, programtervéről is beszéltünk. Kiemelt figyelmet szenteltünk márciusban 

a testületen belüli konfliktusok feloldására is, ugyanis sok kihívással szembesültünk az elmúlt 

hónapokban, amelyek során nem sikerült minden helyzetben mindenki számára megfelelő megoldást 

találni. A referens és alelnök viszonya a gyakorlatban nem működik úgy, mint amikor a kodifikáció 
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során elképzeltük, és az egyes feladat-és hatáskörök se kellően tisztázottak. Ezeknek a nehézségeknek 

a leküzdésén folyamatosan dolgozunk. 
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Oláh Márton Richárd - Politológus ügyekért felelős alelnök 

 

 

ESEMÉNYNAPTÁR 

IDŐPONT ESEMÉNY RÉSZTVEVŐK 

2019.03.04. HÖK elnökségi ülés HÖK elnökség 

2019.03.07. HÖK csapatépítő esemény HÖK kabinet+bizottsági 

tagok 

2019.03.08. Évfolyamdolgozat és szakdolgozatírás 

magyarázás esemény a másodéves és 

harmadéves politológus alapszakos 

hallgatók számára 

Gáspár Kristóf bizottsági tag 

valamint másodéves és 

harmadéves hallgatók 

2019.03.08. Politológus Bizottsági ülés Politológus Bizottság tagjai 

2019.03.12. HÖK elnökségi ülés HÖK elnökség 

2019.03.18. OpiniON Mentorprogramban érintett 

oktatók, Szabó Tamás, Ács 

Sándor Bence, Breznay 

Xavér Attila 

2019.03.19. HÖK elnökségi HÖK elnökség 

2019.03.21. Kari Kreditátviteli Bizottsági ülés Kari Kreditátviteli Bizottság 

tagjai 

2019.03.25. Küldöttgyűlés Küldöttgyűlés tagjai 

2019.03.26. Kari Tanács ülés Kari tanács tagjai 

2019.03.26. Szabadegyetem szervezői megbeszélés Szabadegyetem szervezői 

(Szolcsányi Péter 

programokért felelős 

személy) 

2019.03.29. Politológus Bizottsági ülés Politológus Bizottság tagjai 
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Bizottság 

Március hónapban a frissen felállt Politológus Bizottsággal 2 rendes ülést is tartottunk. Az első ülésen 

megbeszéltük a félév programját, illetve, hogy a Bizottság tagjainak a közeljövőben milyen 

feladatokat kell ellátniuk. A Bizottsági üléseken kívül online platformon is kaptak egyéni feladatot a 

Bizottság tagjai. Innentől kezdve fel lehet jelentkezni külön eseti, illetve állandó feladatok 

elvégzésére.  

 

Események 

Az elmúlt egy hónapban sor került egy újabb „Évfolyamdolgozat és szakdolgozatírás magyarázás” 

eseményre Gáspár Kristóf bizottsági tag közreműködésével. A Politikatudományi Intézet által 

szervezett konferenciákat továbbra is megosztjuk közösségi felületeinken, hogy minél több 

hallgatóhoz eljussanak az események. 

 

Tanulmányi Hivatal 

Egész hónapban tartottam a kapcsolatot a Tanulmányi Hivatallal, több ügyben személyesen jártam 

el. 

 

Mentorprogram 

Figyelemmel követtem a jövendő politológus mentorgeneráció képzését, illetve aktivitásukat a 

képzési idő alatt. Egy képzést személyesen látogattam meg, majd az azt követő beszélgetésen is részt 

vettem. 

A szeptemberben esedékes Orientációs Napok szervezését elősegítő OpiniOn elkeresztelésű 

eseményen is részt vettem, ahol személyes tapasztalataimmal, észrevételeimmel hozzájárultam az 

inputbecsatornázásokhoz. 

 

Politikatudományi Intézet 

Dr. Pesti Sándor Intézetigazgató Úr közreműködésével elkezdtük szervezni a július 4-7 között 

megrendezésre kerülő Torockói Szabadegyetemet és Diáktábort. A jelentkezéshez szükséges 

információkat és pályázati feltételeket egy facebook esemény formájában eljuttattuk a kar valamennyi 
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politológus hallgatójához. Folyamatosan egyeztetünk az Intézettel a szakdolgozatok ügyével 

kapcsolatban. 
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Gönczi Lili Luca - Tanulmányi ügyekért felelős alelnök 

 

Eseménynaptár 

időpont tárgy résztvevők 

március 5. ÁJK HÖK elnökségi ülés ÁJK HÖK elnök, alelnökök 

március 12. ÁJK HÖK elnökségi ülés ÁJK HÖK elnök, alelnökök 

március 14.  évfolyamképviselőkkel való 

egyeztetés az előző 

vizsgaidőszakról  

ÁJK HÖK elnök, Balogh 

Zsófia Zsuzsanna, Sárkány 

Soma, Szabó Boglárka, 

Brunner Dániel 

március 14.  Egyeztetés a térítési díjakról ÁJK HÖK elnök, Dr. 

Sommsich Réka oktatási 

dékánhelyettes asszony, dr. 

Bihari Zsuzsanna 

hivatalvezető asszony, Győri 

Gábor tanulmányi 

adminisztrátor 

március 19. ÁJK HÖK elnökségi ülés ÁJK HÖK elnök, alelnökök 

március 20. Tanulmányi Bizottsági ülés 

Szabadegyetem megbeszélés 

Tanulmányi Bizottsági tagok 

(mindenki) 

Szabadegyetem referensei 

március 21. KÖB ülés KÖB tagok 

március 26. Kari Tanács Kari Tanács tagok 

 

Bizottsági felvételi 

A Tanulmányi Bizottságba 9 jelentkező volt, melyből 8 lett tag. A Bizottság március 15-én alakult 

meg, az első érdemi ülésünket március 20-án tartottuk meg. 
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Az ülésen elkezdtük a záróvizsga szempontrendszert kidolgozni.  

A levelezős ügyvitelt is megbeszéltük, minden tag vállalt egy évfolyamot. 

Kérdőívek 

Március közepén elkészült a polgári jog 4, illetve 7-ről szóló kérdőív, amelyeket március 16-től 

lehetet kitölteni. A kitöltés március 24-én zárult le, a Tanulmányi Bizottság elkezdte a kiértékelését. 

Írásbeli időpontokról való egyeztetés 

A tárgyfelelősöknek elküldtem az emailt, a válaszok is megérkeztek. A véleméAnyezésük 

megtörtént.  

Egyéb 

Az EHÖK Tanulmányi Bizottsága Hkr. módosítást végzett, melyről több ízben is diskuráltunk. 

Ezen felül szóba került a vizsgaidőszakban gyakran felmerülő problémák rendszerezése is. 

Felmerült az Alkotmányjog 2 évfolyamzárthelyi alaposabb megvizsgálása a hallgatók igényeinek 

megfelelően. A véleményüket elkezdtem összegyűjteni, melyet a Tanszéknek is jelezni fogok.  

A Tanulmányi Bizottság ügyrendje elkészült.  
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Pásztor Csaba – Rendezvényekért felelős alelnök 

 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

— 2019 március — 

Március 4.  Megbeszélés a Gondnokságvezető a 

’B’ épület udvarának tűzvédelmi 

előírásairól  

Nagy László, 

gondnokságvezető  

Március 4.  Megbeszélés a BOOM Kft-vel a 

’Szemeszternyitó buli’ 

elszámolásával kapcsolatban  

Nagy-György Barnabás, 

vezető menedzser  

Március 4.  Találkozó az ELTE Szolgáltató Kft. 

újdonsült ügyvezetőjével, beszélgetés 

a jövőbeli együttműködési 

lehetőségekről 

Tóth Tibor József,  

előző ügyvezető 

 

Kuti Ferenc,  

ELTE Szolgáltató Kft. 

ügyvezető  

Március 4.  Megbeszélés a III. ÁJK Nyári 

Szabadegyetem szervezőcsapatával  

III. ÁJK Nyári 

Szabadegyetem 

Szervezőcsapat  

Március 5.  Elnökségi ülés  ÁJK HÖK Elnökség  

Március 7.  Szponzorációs különbizottság 

megbeszélés   

Tanner Balázs  

 

Kiss Zsófia, Gazdasági 

ügyekért felelős alelnök 

Március 18.  Bizottsági felvételi Varga Luca, Tudományos 

és kulturális ügyekért 

felelős referens 
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Gyulai Andris, Sport 

ügyekért felelős referens 

 

Jelentkezők  

Március 18.  Megbeszélés az ELTE Szolgáltató 

Kft-vel ’Szemeszternyitó buli’ 

elszámolásával kapcsolatban 

Kuti Ferenc, ELTE 

Szolgáltatót Kft. 

Ügyvezetője   

Március 19.  Bizottsági felvételi  Varga Luca, Tudományos 

és kulturális ügyekért 

felelős referens 

 

Gyulai Andris, Sport 

ügyekért felelős referens 

 

Jelentkezők 

Március 19.  Megbeszélés a TAG formációval a 

kocsmaváltóval kapcsolatban 

Hartmann Dóra  

 

Dancs Tamás  

Március 19.  Elnökségi ülés  ÁJK HÖK Elnökség  

Március 19.  Game of Thrones Előadás   -  

Március 20.  Rendezvényekért felelős bizottság 

ülése 

Rendezvényekért felelős 

bizottság tagjai 

Március 20.  Megbeszélés a 2019-es Ivó-Nappal 

kapcsolatban   

Varga Luca, Tudományos 

és kulturális ügyekért 

felelős referens   

Március 20.  Megbeszélés a 2019-es Orientációs 

Napokkal kapcsolatban 

Kajtár Gábor Tanár Úr és 

szervezőcsapata  

 

ÁJK HÖK Szervezőcsapat  
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Március 21.  Szabó Tamás HÖK elnök 

helyettesítése a Kari Tanács Fegyelmi 

Albizottságának megbeszélésén 

Kari Tanács Fegyelmi 

Albizottság tagjai  

Március 26.  Megbeszélés a BOOM Kft-vel az 

’ELTE ÁJK Felező 2019’ nevű 

rendezvény kivitelezéséről  

Nagy-György Barnabás, 

vezető menedzser  

Március 26.  Megbeszélés Szép Vanesszával TDK-

kat érintő kérdésekről 

Szép Vanessza, TDT 

képviselő 

 

Szabó Tamás, ÁJK HÖK 

elnök  

Március 26.  Kari Tanács ülés  Kari Tanács tagjai  

Március 26.  Rendezvényekért felelős bizottság 

ülése 

Rendezvényekért felelős 

bizottság tagjai 

Március 28. Kocsmaváltó - 

 

Bizottsági felvételi 

 Márciusban lezajlott az ÁJK HÖK összes bizottságát érintő tavaszi felvételi eljárás. Ezt 

követően a legnagyobb bizottsággal, 17 fővel kezdhettem meg a munkát. Tisztában vagyok vele, 

hogy ez a létszám ahogy sok esetben megkönnyítheti a teendők végzését, ugyanannyira lehet 

nehézségek forrása is. Késznek érzem magamat mind a létszámból, mind pedig a bizottságba felvett 

emberek különbözőségéből fakadó problémák kezelésére. Ezen kreatív és végtelenül motivált 

csapattal úgy érzem, hogy esélyünk van beállítani a HÖK-ös bizottsági munka sztenderdjét, 

példát mutatva ezzel minden hallgatónak.  

 

Game of Thrones előadás  

 Újra megrendezésre került a „Évadváró: A Trónok Harcának Jogi és Politikai Elemzése” 

(https://www.facebook.com/events/542553996234642/) névre keresztelt rendezvényünk. Mint 

mindig most is óriási érdeklődés volt az esemény iránt karunk falain belülről és kívülről egyaránt. 

https://www.facebook.com/events/542553996234642/
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Jómagam leginkább a rendezvény felügyeletében és operatív feladataiban vettem részt Kóbor Frida 

bizottsági tagommal együtt. A rendezvény kialakításának és újbóli megszervezésének érdeme 

elsősorban Varga Luca Tudományos és kulturális ügyekért felelős referenst és Simon Andris egykori 

Tudományos és kulturális ügyekért felelős alelnököt illetik.  

 

Kocsmaváltó 

 Március 28-án került megrendezésre a már tradicionálisnak mondható ’Kocsmaváltó’ 

(https://www.facebook.com/events/155073575436671/) nevet viselő kocsmatúra-rendezvényünk, 

illetve az azt követő ’Kocsmaváltó-after’ (https://www.facebook.com/events/343811223160117/), 

melynek lebonyolításában a ’TAG formációval’ dolgoztunk együtt. A kocsmaváltó a 

Rendezvényekért felelős alelnök számára talán a legtöbb adminisztratív teendővel járó esemény. A 

teljesség igénye nélkül felsorolnék párat a szükséges teendők közül: a rendezvény online 

kommunikációja, az útvonalak összeállítása, a csapatok és állomások jelentkezésének lebonyolítása, 

a nyeremények elkészítése, a felelősségvállalási nyilatkozatok kitöltetése, a menetlevelek elkészítése, 

a szórakozóhelyek lefoglalás és megannyi egyéb teendő, amelyek elengedhetetlenek a rendezvény 

sikeréhez. Ezen feladatok végzése során végig számíthattam a bizottságom kitartó és hatékony 

munkájára. Külön kiemelném Konrád Liza, Kóbor Frida, Deák Péter és Gyulai Andris 

tevékenységét, akik a végső hajrában voltak a segítségemre. A Kocsmaváltóra 29 csapat 

jelentkezett összesen 204 fővel, akik 16 állomáson versenyezhettek a dicsőségért.  

 Az after a ’TAG-formációval’ közreműködve probléma nélkül lezajlott.  

 

Március 10-16. 

 Ahogy erről az eseménynaptár is árulkodik ebben az időszakban nem végeztem aktívan 

alelnöki teendőimet, mert külföldön tartózkodtam, de a közelgő kocsmaváltó online kommunikációját 

és a csapatok jelentkezését ekkor is menedzseltem, valamint ekkor már javában zajlottak az Április 

11-i ’Felező bulinak’ is az előkészületei. 

  

https://www.facebook.com/events/155073575436671/
https://www.facebook.com/events/343811223160117/
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Kiss Zsófia – Gazdasági ügyekért felelős alelnök 

 

Esemény Időpont Részvétel 

Elnökségi ülés 2019.03.05. igen 

Elnökségi ülés 2019.03.12. igen 

Elnökségi ülés 2019.03.19. igen 

KÖB ülés 2019.03.21. igen 

Küldöttgyűlés 2019.03.25. nem 

Kari tanács 2019.03.26. igen 

 

Mentorbevonó Tábor 

Az április 5-7-ig megrendezésre kerülő Mentorbevonó táborral kapcsolatban a hangtechnikát és a 

szervezői szállást beszerzés útján biztosítottuk. 

 

Iskolaszövetkezet 

Március elején leadtam Horváth Lucának a februári iskolaszövetkezeti utalási listát, majd a hónap 

végén a márciusi listát. A februári kifizetések egy hóközi utalással történtek. 

 

KÖB 

A Kari Ösztöndíj Bizottsági ülésen meghatároztuk a szervezeteknek és a hallgatóknak járó 

ösztöndíjak mértékét.  

 

Tagfelvétel 

Március 10-ig lehetett leadni a jelentkezéseket a bizottságba. Három új taggal megalakult a 

Gazdasági Bizottság. 

Új tagok: 

- Matuz Nikolett 

- Tóth Kálmán 

- Végh Alfonz 
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Egyéb 

Az április 25-26-ig tartandó Telders Nemzetközi Perbeszédverseny Európai Barátságos Fordulójára 

beszerzés útján biztosítjuk a versenyzőknek járó ajándékcsomagokat, melyek ELTE-s logóval 

ellátott bögrét, jegyzettömböt stb. fognak tartalmazni. 

 

Tonerek beszerzésére is adtam le igénybejelentőt Kutas Viktóriának. 
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Ács Sándor Bence – Integrációért és utánpótlásképzésért felelős 

alelnök 

 
Időpont Téma Részvevők 

2019. 03. 04-05. Bizottsági felvételi Az Integrációs bizottság tagjai, 

jelentkezők 

2019. 03. 05. Elnökségi ülés Az elnökség tagjai 

2019. 03. 05. Mentor felvételi eljárás, 

második szóbeli forduló 

Diákmentorok, jelentkezők 

2019.03.07. Mentorprogrammal kapcsolatos 

megbeszélés 

Breznay Xavér, Szabó Tamás 

2019. 03. 11-től Mentorképzés Képzők, képzettek, Breznay 

Xavér 

2019. 03-tól egész hónapban Mentor bevonó tábor szervezése Breznay Xavér, Szabó Tamás, 

az integrációs bizottság, 

valamint a mentorprogram 

tagjai 

2019. 03. 12. Mentorprogrammal kapcsolatos 

megbeszélés 

Breznay Xavér, Szabó Tamás, 

Fazekas János, Rácz Anna 

2019. 03. 12. Mentorprogram SZMSZ-ével 

kapcsolatos megbeszélés 

Szabó Tamás, Gönczi Lili, 

Bakó Ferenc, Fóti Martin 

2019. 03. 12. Elnökségi ülés Az elnökség tagjai 

2019. 03. 18. OpiniON 2019 - 

2019. 03. 19. Elnökségi ülés Az elnökség tagjai 

2019. 03. 20. Egyeztetés a 2019-es 

orientációs napokról 

Az integrációs bizottság, és az 

elnökség tagjai, 

oktatómentorok, Dr. Kajtár 

Gábor 

 

Mentorfelvételi eljárás 

 Március 5-én folyt le a Mentorprogram szóbeli felvételijének második fordulója. A szóbelik 

után a jelentkezők e-mail útján kerültek kiértesítésre, a hét végéig minden jelentkező bekerült az 

általa preferált képzőcsoportba. 

 A szóbeli eljárást utólagosan értékelve kijelenthető az, hogy a felvételi ilyen jellegű 

módosítása a Mentorprogram javára vált. A képző mentorok a szóbelik által lehetőséget kaptak arra, 

hogy már a tábor előtt megismerkedhessenek olyan képzettekkel, akikkel az elkövetkező három 

hétben nem lesz lehetőségük együtt dolgozni. A szóbeli eljárás emellett véleményem szerint 

átláthatóbbá tette a felvételi első szakaszát, a jelentkezők számára könnyebbé vált az, hogy a 
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jelentkezésük esetleges elutasításának okáról informálódjanak. Tekintettel arra, hogy a program 

életében ez volt az első szóbeli felvételi, nyilvánvaló az, hogy nem folyt le minden zökkenőmentesen. 

Az eljárás során a jelentkezőknek kizárólag az alapvető kommunikációs készségei kerültek 

vizsgálatra, a képzőkkel pedig talán túlságosan megengedőek voltunk, ennek következtében a 

képzésre több, mint 90 jelentkező jutott be, köztük olyan személyek, akikről szigorúbb értékelés során 

megállapítható lett volna az, hogy a programba jelenlegi kvalitásaik, valamint az alacsony számú 

férőhely következtében nem fognak bekerülni. A jövőben célom az, hogy a szóbeli fordulók során 

szigorúbban értékeljük a jelentkezőket, az eljárás ezen része pedig ne pusztán ismerkedésre 

szolgáljon. 

 A szóbeli eljárást követően megkezdődhettek a képzések, melyek struktúrája jórészt 

megegyezett a korábbi évek során kialakulttal. Ennek fényében az első héten az ismerkedés, második 

héten a különböző szituációk gyakorlása, végül pedig a Neptun ismerete volt a képzések három fő 

témája. A képzéseken érkezett visszajelzések alapján úgy gondolom, érdemes lehet ismételten a 

diákmentorok közgyűlése elé terjeszteni a képzési időszak háromról négy hétre történő növelését. 

Érdemes emellett elgondolkodnunk azon, hogy a szerdai napon szükséges-e az első képzés 16:00-tól 

való megtartása. Az eredeti elképzeléseink szerint a két szerdai képzés egyikének korábbra 

hozatalával elérhettük volna azt, hogy a képzések iránt érdeklődő személyek minden ilyen eseményen 

részt tudjanak venni, azonban kijelenthetjük azt, hogy a szerda 16:00-kor megtartott képzés – 

mindamellett, hogy ez a nap valószínűleg a kar egyik leginkább zsúfolt tanítási napja – kiemelt 

adminisztrációs terheket rótt mind a képzésvezetőkre, mind pedig rám, és Breznay Xavér referensre, 

tekintettel arra, hogy az erre a napra beosztott képzettek több mint 1/3-ad része jelezte felénk azt, 

hogy ebben az időpontban – döntően órák, szemináriumok miatt – nem tud megjelenni a képzéseken. 

A létszámhiányt végül csak más képzési napokról történő átcsoportosítással tudtuk orvosolni, 

emellett ebben az idősávban a képzésre megfelelő termet sem tudtak számunkra biztosítani. 

 A képzések mellett természetesen tovább folyt a mentorbevonó tábor szervezése. Ebben a 

hónapban a fő feladatot a napi programok szervezése, illetve a tábori adminisztráció – szobabeosztás, 

étkezés, férőhelyek – elkészítése képezte. A szervezésnek ezen időszakában már érezhető volt az, 

hogy a városlődi Iglauer Park, bár ár-érték arányban remek szálláshely, korlátozott férőhelyeinek, 

illetve kialakításának köszönhetően csak mérsékelten alkalmas ilyen méretű rendezvények 
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megtartására, nem beszélve arról, hogy itt már érezhető volt az, hogy a szállásadókkal történő 

kommunikáció nem kifejezetten gyors, vagy gördülékeny. 

 Március 12-én ismételten megbeszélésre került sor a mentorprogramot irányító testület, és az 

oktatómentorok társelnökei között. A megbeszélés fő témája ez alkalommal értelem szerűen a 

felvételi eljárás, az oktatómentorok táborban való részvétele, valamint az OpiniON rendezvény 

voltak. A fentiek mellett folyamatos kommunikáció folyt köztem, Breznay Xavér referens, és Szabó 

Tamás elnök között. 

 

OpiniON 

 Március 12-én került megrendezésre a mára sztenderddé váló OpiniON. A megbeszélés 

keretét négy fő témacsoport alkotta: A program (ide értve a Hallgatói Önkormányzat által szervezett 

programokat, valamint a sportnapot), a beiratkozás kérdésköre, a jó diákmentor kvalitásainak 

meghatározása, valamint egy első szemeszteren átívelő, gólyacsoportokat érintő pontrendszer 

kialakítása. 

 Az eseményen sajnálatos módon kifejezetten kevés résztvevő jelent meg. Hallgatói oldalról a 

kabinet érintett tagjain (elnök, rendezvényekért felelős alelnök, politológus ügyekért felelős alelnök, 

mentorprogramért felelős referens) kívül két elsőéves hallgató, három diákmentor, illetve Dancs 

Tamás korábbi integrációs alelnök jelent meg. A látogatottság elmaradásának véleményem szerint 

két oka fedezhető fel: a rendezvény szervezése túl későn kezdődött meg ahhoz, hogy az érintett 

hallgatók saját programjaikat hozzá tudják igazítani, a diákmentorok részéről pedig sajnos első sorban 

passzivitás volt felfedezhető. A jövőben a rendezvény szervezését sokkal korábban meg kell kezdeni, 

a diákmentorokban pedig tudatosítani kell az esemény fontosságát. 

 Március 20-án került sor a 2019-es Orientációs Napokat érintő első megbeszélésre. Az 

egyeztetést követően megkezdődött a munkacsoportok kialakítása. Kiemelten fontosnak tartom azt, 

hogy a Hallgatói Önkormányzat minél nagyobb szerepet vállaljon az ON megszervezésében, ahogyan 

azt is, hogy az esemény alatt a hallgatóknak lehetősége nyíljon az Önkormányzat tagjainak, valamint 

munkájának megismerésére. 
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Egyebek 

 Március 4-én, és 5-én bizottságom megtartotta felvételi eljárását, mely során két új tagot, 

Karácsony Andrást, és Çela Ildát választottuk be. Az új tagok felvételüket követően azonnal 

megkezdték a mentortábor szervezésében való részvételt, aktivitásuk példás.  

 Március 12-én egyeztetés történt a diákmentorok szervezeti működési szabályzatát író 

diákmentorokkal, Bakó Ferenccel, Gönczi Lilivel, és Fóti Martinnal. Az SZMSZ első tervezete április 

hónap második felében fog elkészülni. 
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Fehér Levente – Szociális ügyekért felelős alelnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

2019. 03. 21. KÖB ülés KÖB tagok 

 

Március 21-én KÖB ülésen vettem részt. 

A bizottság vezetését ügyvivőként március 13-án vettem át, a pályázási időszak alatt. Márciusban 

főként az adott pályázási időszakkal kapcsolatos teendőket láttam el. 

 


