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Szabó Tamás - Elnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

2019.04.15. 
Kari Hallgatói Fegyelmi 

Albizottság ülése 
- 

2019.04.15. Szenátus Szenátus tagjai 

2019.04.16. Koordináció és aktualitások Pásztor Csaba 

2019. 04.16. Mentorfelvételi eljárás Diákmentorok 

2019.04.16. Elnökségi ülés 
Lásd majd: 

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

2019.04.16. Záróvizsga ügyek 
Dr. Somssich Réka Dékánhelyettes 

Asszony 

2019.04.30. Megbeszélés szervezetekkel - 

 

Áprilisi kényszerpihenő 

2019. március 28-án mandulaműtétem volt, ami miatt április közepéig nem tudtam bejönni az 

egyetemre, majd pedig tavaszi szünet következett. A műtét utáni első hétben sajnos kevés munkát 

tudtam végezni, de igyekeztem az apróbb elmaradásaimat pótolni, a levelezésemet rendbe tenni. A 

második héten már volt lehetőségem nagyobb munkákba is belekezdeni. Ennek eredményeképpen a 

honlapon rendezésre került a szabályzatok menüpont valamennyi almenüjével, illetve a nyilvánosság 

menü alatti dokumentumok között a 2019. márciusi elnökségi ülések teljes iktatott anyagai is 

fellelhetőek lettek. Reményeim szerint havi rendszerességgel frissítve lesz a menü ezen része. 

Emellett megkezdtem a régebbi határozatok rendszerezését megismerését, azzal a céllal, hogy azok 

hatályosságának kérdését rendezhessük a következő tanév elején. 

Az online felületeken igyekeztem a lehető legelérhetőbb maradni, hogy ne akadályozzam, és szükség 

szerint segíthessem a HÖK munkáját távollétem ellenére. 

 

 

http://ajkhok.elte.hu/jegyzokonyvek/
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Koordináció és aktualitások 

Április folyamán egy alkalommal volt lehetőségünk Pásztor Csabával beszélni. A megbeszélés tárgya 

leginkább az a két hét volt, amelyben helyettesítenie kellett. Megbeszéltük a két hét üléseink szerzett 

tapasztalatait és kérdéseit. 

 

Szabadegyetem 

A III. ÁJK Nyári Szabadegyetem megszervezésének pályázati eljárása április folyamán lezárult. Az 

ehhez szükséges adminisztrációt segítettem, a szükséges jóváhagyásokat megtettem. Az eljárás során 

az egyik pályázó részéről huszonnégy kérdés érkezett, amelyeket megválaszoltam. A különbizottság 

ezalatt folyamatosan dolgozik a napi programokon. Megkezdtük a reklámozáshoz szükséges anyagok 

összeállítását. 

 

Elnökségi ülések 

Az elnökségi üléseket Pásztor Csaba vezette a hónapban az április 16-ai kivételével.  

 

Ellenőrző Bizottság 

A választás során is felmerült az ösztöndíjnyilvánosság kérdése, mint a HÖK egyik hiányossága. Az 

EB megalakulásával elérkezettnek láttam az időt, hogy minden ezzel kapcsolatos kérdést 

tisztázhassunk, majd ezt követően a nyilvános adatokat megoszthassuk a hallgatókkal. Ebből a célból 

az EB-hez az alábbi kérdést juttattam el. 

“Tisztelt Ellenőrző Bizottság! 

 

Szeretnénk nyilvánosságra hozni az elmúlt tanévek ösztöndíj juttatásait, hiszen a Hallgatói Juttatások 

Kézikönyve (HJK) úgy rendelkezik, hogy egyes esetekben ez nyilvánosságra hozható. A HJK-ból 

úgy tűnik számomra, hogy csak a közéleti jogcímen kapott ösztöndíjakat, illetve a sport, kulturális 

tevékenységre adott ösztöndíjakat hozhatjuk nyilvánosságra (nem anonimizálva). 

 

A honlapunkon fellelhető volt valamikor a legutóbbi átfogó átrendezésig (2018 nyara) egy 

dokumentum, amelyet csatoltam. A dokumentum érdekessége, hogy az egyes szervezeteknek juttatott 
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ösztöndíjakat is nyilvánosan tartalmazza a szervezetek nevével. Hasonlóan jár el a dokumetum a 

tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvételt és a gyakorlati szakmai tevékenységet 

támogató ösztöndíj tekintetében, ahol az egyes versenyek, konferenciák és munkahelyek neveit 

tünteti fel. A többi ösztöndíj esetében anonimizált formában tételenként tünteti fel a kifizetéseket. 

A dokumentum nyilvánosságát felfüggesztettük. Ennek oka, hogy a HJK értelmében az egyes 

jogcímek alapozhatják meg a nyilvánosságot, így azokban az esetekben van jogosultságunk 

nyilvánosságra hozni az kifizetett ösztöndíj mértékét a jogosultak neveivel, ha az adott jogcím 

esetében ezt a HJK megengedi. 

 

Az ösztöndíjak esetében az alábbi jogcímekre adhatunk ösztöndíjat: 

- tudományos jogcím (HJK szerint nem nyilvános) 

- szakmai jogcím (HJK szerint nem nyilvános) 

- tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel jogcím (HJK szerint nem nyilvános) 

- közéleti jogcím (HJK szerint nyilvános lehet) 

- kulturális jogcím (HJK szerint nyilvános lehet) 

- sport jogcím (HJK szerint nyilvános lehet) 

- művészeti jogcím (HJK szerint nem nyilvános lehet) 

 

Az ösztöndíjaink jogcímek alapján: 

- tudományos és szakmai jogcím 

        - Szervezeti ösztöndíj (Alap és Projekttámogatás) 

        - Kari Kiutazási ösztöndíj 

        - Szakmai tevékenység ösztöndíja 

        - Kompenzációs ösztöndíj 

        - Demonstrátori ösztöndíj (ezt egy Dékáni utasítás alapján 170 000 Ft/17 Tanszék/34 

demonstrátor kapja meg havi szinten, éves szinten 1 700 000 forint fordul erre) 

- tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel jogcímen azonos névvel ösztöndíjat lehet 

pályázni 

- közéleti ösztöndíj jogcímek alapján 
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        - tisztségviselői ösztöndíj 

        - közéleti ösztöndíj 

- kulturális jogcímen azonos névvel ösztöndíjat lehet pályázni 

- sport jogcímen azonos névvel ösztöndíjat lehet pályázni 

- művészeti jogcím azonos névvel 2019 ősztől ösztöndíjat lehet pályázni 

 

A fentiekből számomra úgy tűnik, hogy az ösztöndíjak nyilvánossága csupán az alábbi 

ösztöndíjainkra terjedhet ki. 

- közéleti ösztöndíj jogcímek alapján 

        - tisztségviselői ösztöndíj 

        - közéleti ösztöndíj 

- kulturális jogcímen azonos névvel ösztöndíjat lehet pályázni 

- sport jogcím azonos névvel ösztöndíjat lehet pályázni 

 

Tisztelettel kérlek titeket, hogy szíveskedjetek megvizsgálni, hogy helyes-e a fenti okfejtés! 

Szintén tisztelettel kérlek titeket, hogy foglaljatok állást abban, hogy a vonatkozó jogszabályok, és az 

Egyetem adatkezelési szabályzata  

szerint a nem nyilvános ösztöndíjak esetében nyilvánosságra hozhatók-e a kifizetett összegek a 

jogosulti kör anonimizálása mellett? 

 

Mivel az éppen aktuális HJK-t nehéz megtalálni, ezért azt linkelem: 

https://www.elte.hu/dstore/document/2060/ELTE_HJK.pdf?fbclid=IwAR0GXtNZTc59_WU4gBD

AU6rBO8Pj98mcPZTLmLggXKz4WFg6sc5SlXGtqrg 

Az előző tanév HJK-ja itt van:  

https://www.elte.hu/file/ELTE_HJK.pdf 

 

Ezekből nekem úgy tűnik, hogy az ISZTK keretet érintő nyilvánosság szempontjából releváns 

változás nem történhetett az elmúlt években, mert mind a két dokumentum hasonló tartalommal bír, 

ha jól láttam. 

https://www.elte.hu/dstore/document/2060/ELTE_HJK.pdf?fbclid=IwAR0GXtNZTc59_WU4gBDAU6rBO8Pj98mcPZTLmLggXKz4WFg6sc5SlXGtqrg
https://www.elte.hu/dstore/document/2060/ELTE_HJK.pdf?fbclid=IwAR0GXtNZTc59_WU4gBDAU6rBO8Pj98mcPZTLmLggXKz4WFg6sc5SlXGtqrg
https://www.elte.hu/file/ELTE_HJK.pdf
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Kérdés esetén készséggel állok rendelkezésetekre.” 

 

Mentorprogram 

Április folyamán megkezdődtek az első kisebb csoportokban történő kapcsolatfelvételek, és 

megkezdődött az ON szervezésével kapcsolatos teendők ellátása. 

Április 16-án 12:30 és 21 óra között a mentorok felvételi eljárását bonyolítottuk le. Ezt nekem az 

Elnökségi ülés és Dékánhelyettes Asszonnyal folytatott megbeszélésem miatt félbe Kellett 

szakítanom kétszer. A szavazás után Breznay Xavér Attilával és Ács Sándor Bencével 

összeszámoltuk a szavazatokat, majd véglegesítettük a felvettek listáját. 

 

Záróvizsga ügyek 

Április folyamán tájékoztattam a kari vezetést arról, hogy az egyes záróvizsgákon megfigyelők 

fognak részt venni a HÖK szervezésében. Ezt a kari vezetés eljuttatta az oktatók számára. Az első hét 

után nyilvánosságra vonatkozó vitánk keletkezett, amely nyomán szükséges volt, hogy lehetőség 

szerint haladéktalanul egyeztessünk Dékánhelyettes Asszonnyal ezekben a kérdésekben. 

 

Megbeszélés a kari szervezetek egy részével 

Egyeztettünk a kari szervezetekkel, azonban az alacsony részvétel miatt egy memo készült, amely az 

ösztöndíjak kérdésében megbeszélteket foglalja össze és nyitja meg a lehetőséget vitára, észrevételek 

megtételére, valamint a HÖK épületének helyiségeiről is elindítottunk egy párbeszédet. A memo 

alapján írásbeli észrevételeket fogunk várni május végéig, majd valamikor a nyár folyamán 

szeretnénk ismételten leülni, reményeink szerint még több szervezeti képviselővel, hogy 

megbeszéljük ezen ügyeket. 

 

Egyéb 

Intézkezdtem, hogy a HÖK épületének Politológus Műhely által használt irodájában leszakadt 

álmenyezet javításra kerüljön. 

Gondoskodtam a Jurátus főszerkesztőjének pályázati kiírásáról. 
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Oláh Márton Richárd - Politológus ügyekért felelős alelnök 

 

Oláh Márton Richárd – Politológus ügyekért felelős alelnök 
Alelnöki beszámoló április 

 
ESEMÉNYNAPTÁR 

IDŐPONT ESEMÉNY RÉSZTVEVŐK 

2019.04.02. HÖK elnökségi ülés HÖK elnökség 

2019.04.05-07. Mentortábor Mentorok, Alelnökök, 

Képzők, Képzettek 

2019.04.09. HÖK elnökségi ülés HÖK elnökség 

2019.04.12. Politológus Bizottsági ülés Politológus Bizottság tagjai 

2019.04.16. HÖK elnökségi ülés HÖK elnökség 

2019.04.17. Politológus csapatépítő esemény HÖK elnökség egy része, 

Politológus hallgatók alap- és 

mesterszakról 

 

Bizottság 

A Politológus Bizottság április hónapban a tavaszi szünet és egyéb szünetek miatt egy rendes ülést 

tartott. A bizottsági ülésen megalkottuk a politológus problématérképet, magunk között felmértük, 

hogy milyen problémák okozhatják a hallgatói passzivitást, illetve a mesterszak népszerűtlenségét. 

Utóbbiról májusban még egy kérdőívet is körbeküldünk a hallgatók körében. 

 

Események 

A Politológus Bizottsággal egy csapatépítő estet szerveztünk, ahol a résztvevő politológus hallgatók 

játékos keretek között ismerkedhettek meg a HÖK elnökség tagjaival. Meghívásunkra személyemen 

kívül, Gönczi Lili és Pásztor Csaba mondott igent. A többiek időhiányuk és egyéb elfoglaltságaik 

miatt sajnos nem tudtak megjelenni az eseményünkön. Remélem, hogy az ilyen, és ehhez hasonló 

eseményeinkkel tovább mélyíthetjük az integrációt a kar politológus hallgatói között, illetve minden 

résztvevő egy kicsit jobban megismerheti a Hallgatói Önkormányzat vezetését is személyesen.    
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Tanulmányi Hivatal 

Április hónapban szintén tartottam a kapcsolatot a Tanulmányi Hivatallal, több ügyben személyesen 

jártam el. Szakdolgozat és Záróvizsga ügyekben több hallgatói megkeresés is érkezett felém, ezekre 

mind választ adtam, illetve kellő információval is elláttam az idén végző politológus évfolyamokat. 

 

Mentorprogram 

Április 5-7. között került megrendezésre az idei Mentorfelvételi tábor. A tábor során, nyomon 

követtem a mentorprogramba jelentkezett politológus hallgatókat. Az általam preferált hallgatók 

sorrendjét egyeztettem Ács Bence, Integrációért és utánpótlásért felelős alelnökkel. A tábor sokszínű 

programjai között továbbá próbáltam kellő tapasztalatot is átadni a jövő jogász és politológus 

diákmentorainak.  

 

Politikatudományi Intézet 

Dr. Pesti Sándor Intézetigazgató Úr közreműködésével április hónapban továbbra is szerveztük a 

júliusban megrendezésre kerülő Torockói Szabadegyetemet és Diáktábort. A jelentkezéshez 

szükséges információkat és pályázati feltételeket egy facebook esemény formájában eljuttattuk a kar 

valamennyi politológus hallgatójához. Folyamatosan egyeztettem az Intézettel a szakdolgozatok 

ügyével kapcsolatban. 

 

Oláh Márton Richárd 
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Gönczi Lili Luca - Tanulmányi ügyekért felelős alelnök 

 

ESEMÉNYNAPTÁR 

IDŐPONT TÁRGY RÉSZTVEVŐK 

április 2. 

14:00  

ELTE ÁJK HÖK elnökségi ülés ELTE ÁJK HÖK elnökhelyettes, 

alelnökök 

április 3. 

18:00 

Záróvizsgakülönbizottság ülés ZV különbizottság tagjai, Pásztor 

Csaba 

április 9. 

14:00 

                

18:00 

ELTE ÁJK HÖK elnökségi ülés 

EHÖK Tanulmányi Bizottsági 

ülés 

ELTE ÁJK HÖK elnökhelyettes, 

alelnökök 

ELTE Tanulmányi Alelnökök  

április 12-14 HÖOK vezetőképző  Pásztor Csaba 

április 16. 

14:00 

ELTE ÁJK HÖK elnökségi ülés ELTE ÁJK HÖK  

április 25. 

15:30 

 

 

                  

18:00    

Megbeszélés a Nemzetközi Jogi 

Tanszékkel 

 

ELTE ÁJK Küldöttgyűlés 

Dr. Sonnevend Pál, Dr. Kende 

Tamás, Balogh Zsuzsanna Zsófia 

 

ELTE ÁJK HÖK elnök, Pásztor 

Csaba, Fehér Levente. 

Évfolyamképviselők,  

április 30. 

15:30 

Megbeszélés az Alkotmányjogi 

Tanszékkel 

Dr. Somody Bernadette, Dr. Pozsár-

Szentmiklósy Zoltán, Aczélvári 

Ruben Dominik, Nagymihály 

Levente 

 

 

Nemzetközi Jogi Tanszékkel való megbeszélés 

Balogh Zsuzsanna Zsófia másodéves évfolyamképviselővel személyesen beszélgettünk Dr. 

Sonnevend Pál Dékánhelyettes Úrral, illetve Dr. Kende Tamás Adjunktus Úrral az EKP 2 

évfolyamzárthelyi dolgozatról és a vizsgáról. A beszélgetés során kitértünk a beugró 80%-os 

„ponthatárára”, amit a Tanszék kérésünkre 2/3-ra (66,6%) vitt le. Összegyűjtöttük a ZH-val és a 

vizsgával kapcsolatos további információkat, amelyeket a facebook csoportokban is közzé tettünk.  

 

Alkotmányjogi Tanszékkel való megbeszélés 

Aczélvári Ruben Dominik elsőéves évfolyamképviselővel és Nagymihály Levente tanulmányi 

bizottsági taggal 2019. április 30-án Dr. Somody Bernadette Adjunktus Asszonnyal és Dr. Pozsár-



 

11 

 

Szentmiklósy Zoltán Andjunktus Úrral beszélgettünk az Alkotmányjog 2 évfolyamzárthelyi dolgozat 

kapcsán. A hozzánk beérkezett hallgatói visszajelzésekről szerettük volna a Tanszéket tájékoztatni.  

 

Vizsgaidőszak kisokos 

A Tanulmányi Bizottság tagjaival elkezdtünk egy vizsgaidőszakra vonatkozó Kisokost csinálni, az 

évfolyamképviselők és a mentorok „tehermentesítése” miatt. A vonatkozó Hkr. rendelkezéseket 

összegyűjtöttük.  
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Pásztor Csaba – Rendezvényekért felelős alelnök 
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Kiss Zsófia – Gazdasági ügyekért felelős alelnök 

Esemény Időpont Részvétel 

Elnökségi ülés 2019.04.09. Nem 

Elnökségi ülés 2019.04.16. Igen 

KÖB ülés 2019.04.23. Igen 

 

Szent Ivó nap 

A Szent Ivó nappal kapcsolatban a következőkre adtam le beszerzést: 

- Csocsó asztal 

- Eurobungee 

- Szikvíz 

- Hangtechnika 

 

Iskolaszövetkezet 

Április elején leadtam Horváth Lucának az áprilisi iskolaszövetkezeti megrendelést, valamint a 

márciusi jelenléti íveket. 

 

Egyéb 

- Az április 25-26-án megrendezésre került Telders Nemzetközi Perbeszédverseny Európai 

Barátságos Fordulóra beszerzés útján biztosítottuk a versenyzőknek szánt 

ajándékcsomagokat, melyek ELTE logós termékeket tartalmaztak. 
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Ács Sándor Bence – Integrációért és utánpótlásképzésért felelős 

alelnök 

Időpont Téma Részvevők 

2019. 04. 01-03. Mentorképzés (utolsó hét) Képzők, Breznay Xavér, 

jelentkezők 

2019. 04. 02. Elnökségi ülés Az elnökség tagjai 

2019. 04. 04. Mentortábor szervezői nap Breznay Xavér, Karácsony 

András, Pásztor Csaba, 

Hartmann Dóra 

2019. 04. 05-07. Mentortábor Diák- és oktatómentorok, az 

integrációs bizottság tagjai, 

Dancs Tamás, Hartmann Dóra, 

Pásztor Csaba jelentkezők 

2019. 04. 09. Elnökségi ülés Az elnökség tagjai 

2019. 04. 12 Bizottsági ülés A bizottság tagjai 

2019.04. 16. Szavazás a diákmentorokról Szavazásra jogosult 

diákmentorok, Szabó Tamás 

2019. 04. 17. Jelentkezők tájékoztatása a 

szavazás eredményéről 

Breznay Xavér 

2019. 04. 23-tól ON Fair szervezés Tóth Fruzsina, Gulya Fruzsina, 

Breznay Xavér 

 

Mentorfelvételi eljárás 

 Március első hetében tartották a képző mentorok az utolsó képzéseket, amelyek az előző 

években megszokottak szerint folytak le. A képzések végén a képzettek ismételten kifejthették azt, 

hogy az elmúlt három alkalom során hogyan érezték magukat, illetve azt, hogy változtatnának-e 

valamit a képzések felépítésén. Az itt elhangzottak alapján kijelenthető az, hogy a felvételi eljárás 

ezen része a továbbiakban is remekül működik, a képzők idén is magas minőségben látták el 

feladataikat. Előzetes számításaimmal, valamint a korábbi tapasztalatokkal szemben idén nem 

érkezett hozzám olyan észrevétel, mely szerint a képzési időszakot négy hétre kéne bővíteni. 

 Április 4-én néhány szervezővel korábban leutaztunk a városlődi Iglauer Parkba, mely idén 

otthont adott a felvételi tábornak. Az új helyszín szállásainak minősége jelentősen jobb, mint a 

korábbi években látogatott verőcei szállásé, és kisebb távolságra található a vasútállomástól, azonban 

minden tényezőt figyelembe véve a jövőben minden bizonnyal ismét a Csattogó-völgy üdülőházait 

fogjuk választani. A táborhely kialakítása miatt a résztvevők túlságosan szét voltak szóródva, a tábor 

kevésbé keltett közösségi érzést, mint korábban. A szállás által biztosított étkezések egy iskola 
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menzájának minőségét képviselték, sportolásra pedig – a szállásadók korábbi tájékoztatásával 

szemben – csak korlátozottan volt lehetőség. A közösségi tér mérete szintén jelentősen kisebb volt, 

mint a korábban megszokott, a szomszédok közelsége pedig jelentősen megnehezítette az esténként 

megrendezett zenés mulatságok gond nélküli lebonyolítását. A szállásadókkal való kommunikáció – 

amely már a szervezési fázisban is akadozott – a tábor során nehézkes volt, előfordult olyan eset, 

amikor a tábor helyszínén a délutáni órákig nem tartózkodott személyzet. A fentiek mellett a helyszín 

Budapesttől való távolsága is gondot okozott. A résztvevők csak átszállással tudtak megérkezni, a 

hazaút pedig szintén többeknek problémás volt, emellett pedig a vonatút ára miatt a részvételi költség 

néhány száz forinttal meghaladta a korábbi táborokét. 

 A szállás hiányosságaitól függetlenül a tábor alapvetően problémák nélkül folyt le, a 

visszajelzések alapján a résztvevők jól érezték magukat, a programokkal pedig elégedettek voltak. Itt 

ki szükséges emelnem azt, hogy a tábor áthelyezését a hónap végéről a hónap elejére hibás döntésként 

értékelem, tekintettel arra, hogy ebben az időszakban az időjárás jelentősen rosszabb. A későbbiekben 

valószínűnek tartom azt, hogy ismét április végén fogjuk tartani az eseményt. 

 Április 16-án tartottuk meg a szavazást a diákmentorokról. A szavazás – hála a Breznay Xavér 

által kidolgozott szavazási rendszernek – a korábbiakhoz mérten kifejezetten gördülékenyen folyt le, 

és a papír alapon történő szavazásnak hála az eredmények kiszámítása is mindössze egy órát vett 

igénybe. Az új szavazási rendszer véleményem szerint maradéktalanul megállta a helyét, átláthatóbbá 

tette a döntési folyamatot, valamint bizonyos mértékben elejét vette a vitáknak is. A szavazás 

másnapján a felvett hallgatókat telefonon értesítettük ki az eredményekről. 

 

Egyebek 

 Március 23-ától megkezdődött a 2019-es Orientációs Napok harmadik napjának, a FAIR-nek 

a szervezése. A rendezvényen résztvevő szervezetekkel folytatott kommunikáció alapvetően 

gördülékeny, a jelentkezés a tavalyi évhez hasonlóan történik. 
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Fehér Levente – Szociális ügyekért felelős alelnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

2019. 04. 02. Elnökségi ülés Az Elnökség tagjai 

2019. 04. 03. EHÖK Küldött Gyűlés EHÖK KGY tagok, EHÖK 

elnökségi tagok 

2019. 04. 09. Elnökségi ülés Az Elnökség tagjai 

2019. 04. 16. Elnökségi ülés Az Elnökség tagjai 

2019. 04. 23. KÖB ülés KÖB tagok 

2019. 04. 24. EHSZÖB ülés EHSZÖB tagok 

2019. 04. 25. ELTE ÁJK KGY KGY tagok, elnökségi tagok 

 

Emellett a pályázási időszakban véleményeztem a beérkezett pályázatokat.  

Egész hónapban válaszoltam a beérkező e-mailekre. 

 


