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Pásztor Csaba - Elnök 

Elnöki beszámoló 2019. november – 2020. január 

 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

— November — 

November 5.  Kari Kreditátviteli 

Bizottság Ülése  

Kari kreditátvitelei bizottság 

tagjai  

 ELTE ÁJK Kari Tanács 

ülése 

ELTE ÁJK Kari Tanács 

tagjai 

 „Catch Up meeting”  ELTE ÁJK HÖK 

Alelnökjelöltek  

November 7.  Átadás-átvételi 

megbeszélés  

Szabó Tamás, ÁJK HÖK 

leköszönő elnöke 

 ELTE Gólyabál 2019 - 

November 8.  Palacsinta-bisztró 

megbeszélés 

Üveges Eszter 

Dancs Tamás 

Kubitsch Áron 

 „Catch Up meeting”  ELTE ÁJK HÖK 

Alelnökjelöltek 

November 11. ELTE Szenátus ülése  ELTE Szenátus tagjai 

 ELTE ÁJK HÖK 

Mentorprogram 

Referensválasztó  

ELTE ÁJK HÖK 

Mentorprogram Közgyűlés 

tagjai 
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Közgyűlése (továbbiakban: 

Mentor Kgy.) 

 

November 12. Milbacher Dániel 

kinevezése az ELTE ÁJK 

HÖK Mentor referensének 

- 

 Találkozó az ELTE ÁJK 

Dékánjával 

dr. Sonnevend Pál, ELTE 

ÁJK Dékán 

November 13. ELTE EHÖK 

Küldöttgyűlés Rendes 

ülése 

ELTE EHÖK Kgy. tagjai  

November 14.  Találkozó Elmer 

Botonddal  

dr. Elmer Botond, Agapé 

rendezvény 

November 15 – 17.  HÖOK Őszi Vezetőképző  - 

November 18.  „Catch Up meeting”  ELTE ÁJK HÖK 

Alelnökjelöltek  

November 19. ELTE ÁJK HÖK 

Küldöttgyűlés Alakuló 

Ülése  

ELTE ÁJK HÖK Kgy. tagjai 

November 20.  Diákmentor Szervezetet 

vezető testület1 

(továbbiakban: DMSZ) 

ülése  

Milbacher Dániel, Mentor 

referens 

Kubitsch Áron, Integrációs 

alelnök 

 Megbeszélés Fehér Levente 

szociális alelnökkel 

Fehér Levente, Szociális 

alelnök 

 
1ELTE EHÖK ASZ. 108. § (2) A Diákmentorok munkáját az elnökből, az integrációért és utánpótlásért felelős 
alelnökből, és a mentor referensből álló testület irányítja és vezeti. 
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 ELTE EHÖK Elnökségi 

Ülés 

ELTE EHÖK Elnökség 

tagjai 

November 21. ELTE ÁJK HÖK Felvételi 

Eljárás „1. Állomás – 

Infóest” 

- 

November 25. ELTE ÁJK HÖK 

Mentorprogam Közgyűlés 

ELTE ÁJK HÖK 

Mentorprogram Közgyűlés 

tagjai 

 

November 26.  ELTE ÁJK HÖK 

Elnökségi Ülés 

ELTE ÁJK HÖK Elnökség 

tagjai 

 

Joós János, Kommunikációs 

Referens 

 

 

Joós János kinevezése az 

ELTE ÁJK HÖK 

Kommunikációs 

referensének 

- 

 Palacsinta-bisztró2  - 

November 27.  ELTE ÁJK Nyílt-nap  - 

 ELTE EHÖK Elnökségi 

Ülés  

ELTE EHÖK Elnökség 

tagjai 

November 28. ELTE ÁJK HÖK Felvételi 

Eljárás „2. Állomás – 

Szakmai Beszélgetések” 

- 

 
2 https://www.youtube.com/watch?v=8w9o1sQrgcA&t=128s 
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November 29. ELTE ÁJK HÖK Felvételi 

Eljárás „3. Állomás – 

Szóbeli Meghallgatás” 

- 

November 29 – December 1. Csapatépítő hétvége az 

Elnökség tagjaival  

ELTE ÁJK HÖK Elnökség 

tagjai 

 

Joós János, Kommunikációs 

Referens 

— December — 

December 2. Megbeszélés Nagymihály 

Levente Tanulmányi 

alelnökkel 

Nagymihály Levente, 

Tanulmányi alelnök 

 ELTE Kollégiumi 

Hallgatói Önkormányzat 

(továbbiakban: 

KOLHÖK) Elnökválasztó 

Küldöttgyűlése  

KOLHÖK Kgy. tagjai  

December 3.  ELTE ÁJK Kari Tanács 

ülése 

ELTE ÁJK Kari Tanács 

tagjai 

December 4.  DMSZ ülés  Milbacher Dániel, Mentor 

referens 

Kubitsch Áron, Integrációs 

alelnök 

 ELTE EHÖK Elnökségi 

ülés  

ELTE EHÖK Elnökség 

tagjai 
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 Interjú az ELTE Online 

főszerkesztőjével3 

Blankó Miklós, ELTE Online 

főszerkesztő  

December 5. Megbeszélés az 

Alkotmányjogi Tanszéken  

Alkotmányjogi Tanszék 

képviselői 

 

Mentorprogram oktatói és 

hallgatói képviselői 

 

Hallgatói Önkormányzat 

Küldöttgyűlési és Elnökségi 

képviselői4 

 Megbeszélés Deák Péter 

rendezvényszervező 

alelnökkel 

Deák Péter, 

Rendezvényszervező alelnök 

December 6.  ELTE ÁJK HÖK 

Elnökségi ülés  

ELTE ÁJK HÖK Elnökség 

tagjai 

 

Joós János, Kommunikációs 

Referens 

December 9. Megbeszélés Kubitsch 

Áron integrációs 

alelnökkel  

Kubitsch Áron, Integrációs 

alelnök 

December 11. ELTE Oktatásszervezési és 

Hallgatói Ügyek Bizottsága 

ülés (továbbiakban: 

OHÜB) 

ELTE OHÜB tagjai 

 
3 http://elteonline.hu/kozelet/2020/01/24/kommunikacio-attitud-es-
utanpotlas/?fbclid=IwAR2eJ6Gr6iGiBmg5BNpSzUnafju98LdCZqqiiuC-coxZnpxwerZChWHp-PI 
4 Milbacher Dániel Mentor referens beszámolójában olvasható a név szerinti lista  
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 ELTE EHÖK Elnökségi 

ülés 

ELTE EHÖK Elnökség 

tagjai 

 ELTE EHÖK Karácsonyi 

Ünnepség  

- 

 HÖOK Budapesti Régió 

Szövetség (továbbiakban: 

BRSZ) Tisztújító Ülése 

HÖOK BRSZ tagjai és 

tagjelöltjei  

December 13.  ELTE ÁJK HÖK Elnökség 

ülése 

ELTE ÁJK HÖK Elnökség 

tagjai 

 

Joós János, Kommunikációs 

Referens  

December 16.  ELTE Szenátus ülése ELTE Szenátus tagjai 

 Találkozó az ELTE ÁJK 

Dékánjával 

dr. Sonnevend Pál, ELTE 

ÁJK Dékán 

December 17. Zöld-egyetem koncepció 

megbeszélés  

dr. Fazekas János, Egyetemi 

docens 

Végh Alfonz, Gazdasági 

alelnök 

 ELTE ÁJK Karácsonyi 

fogadás  

- 

December 23. ELTE ÁJK HÖK 

Elnökségi 

konferenciahívás  

ELTE ÁJK HÖK Elnökség 

tagjai 

Joós János Kommunikációs 

referens 
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December 28. Kubitsch Áron, Integrációs 

alelnök felmentése 

- 

— Január — 

Január 15. ELTE EHÖK Elnökségi 

ülés 

ELTE EHÖK Elnökség 

tagjai 

 Megbeszélés az ELTE 

EHÖK Elnökhelyettesével  

Eszterhai Marcell, ELTE 

EHÖK Elnökhelyettes  

Január 25 – 27.  HÖOK Év- és 

stratégiatervező hétvége 

- 

Január 29. Megbeszélés Milbacher 

Dániel mentor referenssel 

Milbacher Dániel, Mentor 

referens 

Január 30.  ELTE ÁJK HÖK Elnökség 

ülése 

ELTE ÁJK HÖK Elnökség 

ülése  

Joós János, Kommunikációs 

referens 

 HÖOK BRSZ ülése  HÖOK BRSZ tagjai 

Január 31.  ELTE ÁJK Expo5  - 

 

„Catch Up meeting” 

 Az eseménynaptárban több időpontban is megjelenő ú.n. „Catch Up meeting”-ek 

stratégiai jelentőségű megbeszélések voltak az alelnökjelöltekkel, hiszen ezen alkalmakkor a 

megválasztásuk előtt – bízva a tisztelt küldöttgyűlés jövőbeni bölcsességében – nekiláttunk az 

átadás-átvételi folyamatoknak, a futó projektek feltérképezésének, az elnökségi stratégia 

gyakorlati átültetésének és egyéb halasztást nem tűrő feladatoknak. Az alelnökök 

 
5 https://www.youtube.com/watch?v=3JFFvIdBXng&feature=youtu.be 
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megválasztását követően értelmüket vesztették ezek az alkalmak, mivel a továbbiakban az 

elnökségi ülések töltik be ezt a szerepet.  

 

Mentorprogram 

 A november 11-i Mentor Kgy-n a Diákmentor közösség Milbacher Dániel mellett tette 

le a voksét a korábbi Mentor referens, Breznay Xavérral szemben. Így az ELTE HÖK 

Alapszabályba és a Mentor SZMSZ-be foglaltak szerint Őt javasolták kinevezésre számomra, 

melynek másnap eleget téve kineveztem Milbacher Dánielt Mentor referensnek.  

 Dani koncepciója az Én mentorprogrammal kapcsolatos elképzeléseimet is felkarolva 

progresszív módon kíván változást elérni a mentorprogrammal kapcsolatban, tiszteletben tartva 

annak hagyományait. Munkájában motivált, elképzelései széleskörű oktató és diákmentori 

támogatást élveznek.  

 Könnyen tűnhet úgy az eseménynaptárt olvasva, hogy Danival, mint Mentor referens 

nem egyeztetünk kellő mennyiségben, ami miatt feltételezhető lenne, hogy nekem vagy az 

Elnökségnek nem fontos a Mentorprogram „ügye”. A félreértések elkerülése végett jegyzem 

meg, hogy Dani személyes jóbarátom és nemmellesleg lakótársam is, így a legtöbb esetben az 

eseménynaptárban ki nem mutatható informális módon egyeztetünk a Mentorprogramról.  

 

HÖK Felvételi eljárás 

  Ahogy az elnöki pályázatomban is leírtam, kiemelten fontos feladatomnak tartom a 

Hallgatói Önkormányzat rekrutációjának biztosítását és ehhez mérten egy hatékony és jó 

gyakorlat kidolgozását, konzerválását. Első teendőink között volt egy új felvételi eljárás 

kidolgozása, amely során a következő szempontokat igyekeztünk szem előtt tartani:   

• lehetőség biztosítása a jelentkezőknek ahhoz, hogy valóban bele lássanak az 

egyes szakterületek működésébe  

• többfordulós kiválasztási folyamat, melyek során az összes szakterület 

speciális feladataiban ki kellett, hogy próbálják magukat egyrészt a saját 
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magukban alkotott kép körvonalazására, másrészt a felvételei szelekció 

megalapozására  

• pezsgő csapatdinamika kialakítása  

• bizottságokon átívelő munkavégzési modell kialakítása  

Így született meg egy három fordulós interaktív felvételei eljárás. A felvételről vagy az 

elutasításról az Elnökség testületileg, személyenként döntött. Ötven fő jelentkezőből 

harminchárom fővel kezdtük meg a munkát.  

 

Kommunikációs referens kinevezése, referensek helyzete  

 Az Elnökség a november 26-i ülésén Joós Jánost választotta a Hallgatói Önkormányzat 

kommunikációs referensének. Johhny kommunikációval kapcsolatos munkája már a 

Rendezvényszervező bizottság kötelékében is magért beszélt, de a teljes HÖK 

kommunikációról alkotott elképzeléseinek ismertetése egyértelművé tette, hogy van helye ezen 

a terepen. Motiváltsága és a referensi tisztségre való alkalmassága megkérdőjelezhetetlen. 

Munkássága megosztó, de eredményessége számokkal is igazolható.  

 A többi referensi pozíciót felöltendően az Elnökség álláspontja szerint értelmetlen lett 

volna bárkit is kinevezni, illetőleg pályázatot kiírni a közelgő vizsgaidőszak előtt, hiszen 

olyankor az ember motiváltsága nagymértékben csökken és feladat sincs annyi, amiért érdemes 

lett volna (leszámítva a mentorprogram és kommunikáció ügyét). Így az Elnökség úgy 

határozott, hogy a tavaszi szorgalmi időszak beindulásáig ezeket a feladatokat „házon belül” 

látjuk el, ezt követően pedig megnyitjuk valamennyi tisztségre a pályázási lehetőséget. Ehhez 

mérten az egyes referensi tisztségekkel járó feladatokat ügyvivőként az alábbi személyek látták 

el: 

• Külügyi referens – Taskó Lilla volt külügyi referens, majd Nagymihály Levente 

Tanulmányi alelnök  

• Tudományos és sport referens – Deák Péter Rendezvényszervező alelnök 

• Esélyegyenlőségi referens – Fehér Levente Szociális alelnök  

• Informatikai referens – Szabó András volt Informatikai referens   
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Palacsintabisztró 

 A már komoly hagyományokkal rendelkező esemény az első megvalósítandó feladat 

volt az Elnökség számára, ami néhol érződött is sajnos a kivitelezésen, de ezek sem voltak 

elegendőek ahhoz, hogy megtörjék az éves hagyományokkal bíró jótékonykodást. Idén 183 155 

Forintot sikerült összegyűjtenünk SMA-izomsorvadásos gyermekek javára. Jövőre jubileumi 

éve lesz a rendezvénynek, így azt ehhez méltóan képzeljük el már most is.  

 

Csapatépítő hétvége az Elnökség tagjaival 

 November 29. és december 1-je között vendégül láttam az Elnökség tagjait és a 

kinevezett referenseket Gyulán az otthonomban, ahol véglegesítettük az idei HÖK felvételit, 

stratégiát alkottunk az előttünk álló időszakra vonatkozólag és áthelyeztük az Elnökség teljes 

belső kommunikációját egy professzionális kommunikációs csatornára.  

 

HÖOK Budapesti Régió Szövetsége 

 Horváth Mihály az ELTE EHÖK Elnökének javaslatára a HÖOK BRSZ póttagjává 

választott, melynek köszönhetően már nem csak Karunk hallgatóinak érdekeit képviselhetem, 

hanem közvetve az összes budapesti felsőoktatásban lévő hallgatóért dolgozhatok. A 

megválasztásom óta eltelt időben nagyrészt a felsőoktatási kollégiumokkal kapcsolatosan 

tevékenykedek, annak érdekében, hogy minél több hallgatónak legyen biztosítható minél jobb 

minőségű kollégiumi lakhatás. 

 

Zöld-Egyetem koncepció  

 A Kar vezetése a fenntarthatóság jegyében létrehozott egy munkacsoportot a Kar 

oktatóiból, akik feladata Karunk fenntarthatósági koncepciójának megalkotása és a szükséges 

lépésekben való eljárás. Ezen folyamat során vette fel velem a kapcsolatot dr. Fazekas János 

Tanár Úr hallgatói egyeztetés céljából. A megbeszélés során felmerült dolgokról csak 

gondolatjel-szerűen:  

• a Kar épületeinek és udvarainak zöldítése 
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• közösségi terek az ’A’ és a ’B’ épületben, valamint alattuk 

• ivóvíz automaták felszerelése, vizes blokkok korszerűsítése  

• biciklitárolók fejlesztése 

• szemléletformálás, előadások  

• fórumok, kérdőívek 

További egyeztetések várhatók, a valós lépésekről még egyelőre nincsenek 

fejlemények. Hallgatói oldalról a projekt élenjárói Póti Botond és Végh Alfonz Tanulmányi 

alelnök. 

 

Kubitsch Áron, Integrációs alelnök felmentése 

 Tisztelt Küldöttgyűlés, az alábbi sorokba az Elnökség bizottságai számára a döntés 

meghozatalakor megfogalmazott gondolataim olvashatók: 

 

„[...] Kubitsch Áront tegnap az Elnökség döntése alapján felmentettem 

Integrációs alelnöki tisztségéből. Ennek az okát sokféle képpen körül lehetne írni, 

de nagyon nehéz olyan formában, hogy azzal tiszteletben tartsam az ügy részleteit, 

viszont ne is gondoljátok túlzottan túl a dolgot. Ennek fényében olvassátok a 

következő sorokat. 

Áron a felvételi eljárás során és azt követően nem éppen elegáns módon lépett 

kapcsolatba felvételizőkkel (kizárólag írásban), olyan módon, tartalommal és 

stílusban, ami azon túl, hogy a Hallgatói Önkormányzatunk és általánosságban a 

hallgatói mozgalmiság tekintélyét rombolja könnyen lehet, hogy egyesek számára 

sértő, de legalább is kifejezetten kellemetlen. Tőlük ezúton is szeretnénk elnézést 

kérni! 

Ez olyan magatartás, amivel az általános etikai normák figyelembevételével sem, 

de főleg az ELTE-n (aminek már így is elég negatív híre van egyéb hasonló és - 

nyilvánvalóan - ennél sokkal problémásabb ügyek miatt) nem kívánunk 

azonosulni. Az ügyet nem kell túlgondolnotok, senki nem állt meg a fejlődésben, 
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sajnos előfordul néha ilyesmi, viszont ennek nincs nálunk helye. Ezért első körben 

bizonyos szankciók mellett megkértük Áront, hogy változtasson, ami nem sikerült, 

ezért távoznia kellett. 

A feladatkörét átmenetileg Deák Péter rendezvényes alelnökünk és Milbacher 

Dániel mentor-refernsünk veszik át. 

Ha ezzel kapcsolatban bármilyen kérdésetek vagy mondanivalótok van, keressetek 

bizalommal! [...]” (2019.12.28.) 

 

Alapszabály felülvizsgálat  

 Arról tájékoztathatom a tisztelt Küldöttgyűlést, hogy megkezdődött a várva várt 

Alapszabály felülvizsgálat. Ezt a folyamatot az EHÖK Elnök megkeresésére dr. Pintér Mihály 

felsőoktatási és hallgatói-érdekképviseleti szakjogász látja el. A felülvizsgálat a teljes ELTE 

HÖK alapszabályát érinti és remélhetőleg annak megújításával, modernizálásával fog járni. A 

folyamat harmadik szakaszában lesz aktuális a részönkormányzati alapszabályok áttekintése, 

ekkor majd tájékoztatlak benneteket a továbbiakról.  

 

Vizsgakurzus férőhelyek garanciális biztosítása 

 Egy a Szabó Tamás korábbi HÖK Elnökünk által elkezdett feladatot folytatva és 

amellett kitartva elértük a HKR vizsgakurzusokra vonatkozó részének alább olvasható 

módosítását, ezzel garanciális kritériumot építve a szabályozásba. „A 16. § (3) bekezdés b) 

pontja szerint meghirdetett szigorlati vizsgakurzus felvételét biztosítani kell a kurzust korábbi 

félévben felvett hallgatók legalább 20%-a részére.” (HKR. 70. § (1a)) 

 Korábban ilyen garanciális szabályozás nem volt, csupán egy gyakorlat, ami egy rég 

hatálytalan szabályozásból örökítette át a 10%-ot.  

 

Elnökségi ülések 

Az időszakban részt vettem valamennyi Elnökségi ülésen.  
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Kari Tanács ülései  

Részt vettem az ezen időszak alatt esedékes valamennyi Kari Tanács ülésén.  

 

Összegzés 

 Az Elnöki ciklusom kezdete óta nem telt el igazán hosszú aktív időszak - hiszen, mint 

mindenkinek, a vizsgaidőszak nekem is az év egy olyan szakasza, amikor valahogy csak 

előtérbe küzdötték magukat a tanulmányi kötelezettségeim — . Ennek ellenére rengetek időt 

foglalkoztam a hallgatói ügyekkel és soha nem éreztem még ennyire jól magamat a HÖK 

kötelékében. Zseniális és motivált emberekkel dolgozhatok együtt, akikkel úgy érzem, hogy 

képesek leszünk a kezdeti elhatározásainkat és annál még sokkal többet is megvalósítani. Az 

alelnökeim és a referensek kiválóan végzik a dolgukat, egyre inkább valósul meg az általam 

elérni kívánt koordinatív-vezető elnöki szerepfelfogás. Nyilván rengeteg dolgon kell még 

fejlesztenünk és tisztában vagyok vele, hogy a legtöbb dolog kapcsán kívülről úgy tűnik mintha 

bele sem kezdtünk volna, de majdnem minden kis szegletén megkezdtük már legalább a 

tervezési folyamatokat. Örömmel mondhatom el, hogy jelenleg a HÖK Elnökségének a 

munkafolyamatait az aprólákos tervezés, a pontos kivitelezés és a hatékony kommunikáció 

jellemzi. Most tavasszal újult lendülettel és töretlen elhivatottsággal folytatjuk a munkánkat.  

 

Pásztor Csaba 

Elnök 

ELTE ÁJK HÖK 
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Oláh Márton Richárd - Politológus alelnök 

Alelnöki beszámoló 2019. november – 2020. január 
 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

— 2019 — 

2019.11.04. Egyeztetés a mentorreferenssel és a 

politológus diákmentorokkal az 

elmúlt 2 hónap történéseiről 

Politológus diákmentorok, 

Breznay Xavér 

mentorreferens 

2019.11.05. Kari Tanács ülés Kari Tanács tagjai 

2019.11.08. HÖK Elnökségi ülés HÖK Elnökség tagjai 

2019.11.11. Mentor KGY Diákmentorok 

2019.11.13. „Hogyan írjunk szakdolgozatot?” 

tájékoztató esemény a harmadéves 

alapszakos hallgatóknak 

Politikatudományok BA 3. 

éves hallgatók 

2019.11.21. Hallgatói Önkormányzat felvételi 

eljárásának első tájékoztató estje 

HÖK felvételi eljárás 

résztvevői, HÖK alelnökök 

2019.11.26. HÖK Elnökségi ülés HÖK Elnökség tagjai 

2019.11.27. ÁJK nyílt nap érdeklődő gimnazisták, 

politológus diákmentorok 

2019.11.27. Intézeti ülés Politikatudományi intézet 

tagjai 

2019.11.27. Vizsgamagyarázás az elsőéves 

hallgatóknak 

politológus diákmentorok, 

Politikatudományok BA 1. 

éves hallgatók 

2019.11.28. Hallgatói Önkormányzat felvételi 

eljárásának második infóestje 

HÖK felvételi eljárás 

résztvevői, HÖK alelnökök 
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2019.11.29. Hallgatói Önkormányzat felvételi 

eljárásának szóbeli fordulója 

HÖK felvételi eljárás 

résztvevői, HÖK alelnökök 

2019.11.30. Kihelyezett HÖK Elnökségi ülés 

Gyulán  

HÖK Elnökség tagjai 

2019.12.03. Kari Tanács ülés Kari Tanács tagjai 

2019.12.06. HÖK Elnökségi ülés HÖK Elnökség tagjai  

2019.12.13. Politológus Bizottsági ülés Politológus Bizottság 

tagjai 

2019.12.13. HÖK Elnökségi ülés HÖK Elnökség tagjai 

— 2020 — 

2020.01.09-11. EDUCATIO kiállítás Politológus Bizottság 

tagjai, politológus 

diákmentorok 

2020.01.17. Politológus Bizottsági ülés Politológus Bizottság 

tagjai, politológus 

diákmentorok 

2020.01.30. HÖK Elnökségi ülés HÖK Elnökség tagjai 

2020.01.30. ÁJK expo előkészítése Dékáni Hivatal 

munkatársai, Gondnokság, 

HÖK Elnökség tagjai 

 

Bizottság 

A Politológus Bizottság 2019. novemberében is folytatta a korábban megkezdett 

munkát. A Bizottsági tagok száma az idei őszi Hallgatói Önkormányzati felvételi eljárás során 

három fővel bővült. Csatlakozott hozzánk (név szerinti ABC sorrendben): Balázs László, 

Hullán Samu és Seress Viktor. A jelenlegi bizottság tagjai szinte teljes mértékben 

reprezentálják a politológus évfolyamokat, egyedül első évről nincsen tagunk, de a politológus 

mentorprogram által megvalósuló diákmentori tevékenység folytán az első évfolyamról is 

érdemi vélemény/érdekbecsatornázást tudunk véghez vinni. Külön érdekesség, hogy Hullán 
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Samu jogászhallgatóként nyert felvételt a Bizottságba. A Bizottság segítségével igyekszem 

megvalósítani az alelnöki programomat. Elkezdtük szerkeszteni az új tanrend szerinti frissített 

csúszástáblákat, illetve készülőfélben van három mesterszakkal kapcsolatos kérdőívünk is, 

amelyek hosszútávon a mesterszak átalakításához lesznek szükségesek. A november-januári 

időszakban több közösségi programnak is házigazdája volt a Politológus Bizottság. 

  

Mentorprogram 

A politológus diákmentorokkal továbbra is napi szinten tartom a kapcsolatot, hiszen az 

alapszak aktivizálásában kiemelkedő szerepet szánok a mentoroknak. November hónap elején 

egyeztettünk Breznay Xavér (akkori) mentorprogramért felelős referenssel. Az Orientációs 

Napok, illetve az első hónapok inputjai ez által több fronton is becsatornázódtak a 

mentorprogram rendszerébe. A diákmentorok segítségével november végén tartottunk 

vizsgamagyarázást is az elsőéves hallgatók számára. 

A politológus mentorprogramnak továbbra is közösségaktivizáló/közösségépítő 

funkciót szánok. Véleményem szerint az aktív diákmentori segítséggel megvalósuló 

programok, illetve plusz érdek/véleményfórumok eddig nagyon jó hatást gyakorolnak a 

közösség életére (annak ellenére, hogy sajnos az idei elsőéves évfolyam nem túlzottan aktív). 

Szeretném megköszönni az aktív mentorok segítségét ebben a munkában. Név szerint: Balázs 

László, Fábián Rita, Papatyi Balázs, Sárkány Soma és Morris Kristóf Park diákmentoroknak.   

 

Politikatudományi Intézet és Tanulmányi hivatal 

A Politikatudományi Intézettel továbbra is folyamatosan tartom a kapcsolatot. dr. Arató 

Krisztina tanárnő személyében egy „hallgatóbarát”, a hallgatók véleményét igazán fontosnak 

tartó intézetigazgatót ismertem meg, akivel szintén folyamatosak az emailváltásaink. Legyen 

szó konferenciákról, hallgatói panaszokról vagy gyakornoki felhívásokról. 

Vizsgaidőszakban a Tanulmányi Hivatallal is folyamatos volt a kapcsolattartásom. 

Különösen a harmadévesek záróvizsgalapjainak ügyében, illetve a lemaradó BP2-es 

kurzuskóddal rendelkező diákok esetében. Továbbá természetesen érkeztek hozzám folyamatos 
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hallgatói kérések, dékáni méltányossági kérvényekkel, kurzushirdetésekkel, szakdolgozatokkal 

és záróvizsga jelentkezésekkel kapcsolatban. 

   

Egyetemi Rekrutáció: EDUCATIO és ÁJK expo 

Rendkívül fontosnak tartom az egyetemi képzések utánpótlását, éppen ezért idén 

harmadszor is kilátogattam az EDUCATIO kiállításra, ahol az ÁJK-s politológus 

diákmentorokkal három napon keresztül standoltunk és népszerűsítettük a szak JOGÁSZ illetve 

politológus képzését is. Név szerint külön köszönet a vizsgaidőszakban is pultozó szakot 

népszerűsítő csapatomnak: Balázs László, Fábián Rita, Kristóf Morris Park, Sárkány Soma, 

Papatyi Balázs. 

Továbbá az ÁJK expo elnevezésű Nyílt nap előkészületeiben is segédkeztem, illetve 

politológus hallgatókat is aktivizáltam a diákszervezeti és Politológus Bizottsági standolásra. 

 

ÁJK rekrutáció: HÖK felvételi 

Idén egy teljesen új léptékű felvételi rendszert indított az ELTE ÁJK Hallgatói 

Önkormányzata. 

Az egyetemi rekrutáción kívül nagyon fontosnak tartom a saját hallgatói önkormányzati 

rekrutációnkat, a sajátos egyetemi közösség formálását, annak megtartását, esetleges 

identitásképző erejét. A felvételi keretében az ÁJK HÖK Elnökségével több infóestet is 

tartottunk a Hallgatói Önkormányzatról, az egyes Bizottságokról, a „Höközésről” valamint a 

„Hökös létről”.  

 

Oláh Márton Richárd 

Politológus Alelnök 

ELTE ÁJK HÖK 
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Deák Péter – Rendezvényszervező alelnök 

Alelnöki beszámoló 2019. november – 2020. január 
 

 Eseménynaptár  

Időpont Tárgy Résztvevők 

 — November —  

November 21.   HÖK Felvételi első forduló   ÁJK HÖK Elnökség  

Jelentkezők 

November 26.   HÖK Elnökségi ülés  ÁJK HÖK Elnökség 

November 28.   HÖK Felvételi második forduló    ÁJK HÖK Elnökség 

Jelentkezők   

November 29.   HÖK Felvételi harmadik forduló   ÁJK HÖK Elnökség 

Jelentkezők   

— December — 

December 6.   HÖK Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség    

December 10.    Rendezvényes Bizottság 

alakulóülés, 

Helyettes alelnök választása, 

Vizsgafelejtő rendezvény 

szervezése 

Rendezvényes Bizottság 

tagjai 
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December 13.    HÖK Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség    

— Január — 

Január 10.     Egyeztetés a 2020-as 

Mentortáborral kapcsolatban 

Pásztor Csaba 

Milbacher Dániel    

Január 13. Telefonos egyeztetés és a 2020-as 

Mentortábor helyszínének 

lefoglalása   

 Greff-Teremi Réka, a 

Csattogó-Völgyi 

Üdülőház képviselője 

Január 14.    Rendezvényes Bizottsági ülés 

A Vizsgafelejtő rendezvény 

megszervezése,  

Rendezvényes Bizottság 

tagjai 

 

 

Január 27.   Megbeszélés a BOMM Kft 

képviselőivel a Vizsgafelejtő 

rendezvénnyel kapcsolatban és 

jövőbeni közös projektek 

egyeztetése   

Nagy-György Barnabás 

Orosz Ádám,a BOOM 

Kft. képviselői    

Január 31.    Vizsgafelejtő Rendezvény a 
„TUTI” Club-ban    

-   

 

Bizottsági felvételi 

Novemberben lezajlott az ÁJK HÖK összes bizottságát érintő őszi felvételi eljárás. Ezt 

követően a Rendezvényes Bizottság 7 fővel kezdte meg a közös munkát. A Bizottság első 

ülésén egyhangúan Farkas Pannát választotta meg helyettesemnek. A felvételi eljárás során a 

tervem az volt, hogy egy motivált, felkészült, illetve a különböző rendezvények 

megszervezésének terén tapasztalattal rendelkező bizottságot állítsak össze. Az eddig közös 

munka és az első rendezvény fényében mondhatom, hogy ez teljes mértékben sikerült. 
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Vizsgafelejtő rendezvény 

Januárt 31-én került sor a lassan már hagyománynak számító Vizsgafelejtő 

Rendezvényre a „TUTI” Clubban. A vizsgaidőszak a Bizottságom tagjait és jómagamat is 

leterhelt, így közös döntés alapján az említett rendezvényt a BOOM Kft-vel karöltve szerveztük 

meg igy enyhítve az adminisztrációs terheket. Azonban ki kell emelnem, hogy a Bizottságom 

minden tagja teljesmértékben kivette a részét a szervezésből. Visszajelzések alapján maga a 

rendezvény jól sikerült, amin körülbelül 250-260 hallgató vett részt.  

  

Elnökségi ülések  

Az időszakban részt vettem valamennyi Elnökségi ülésen. 

 

Deák Péter Sándor 

Rendezvényszervező alelnök  

ELTE ÁJK HÖK 
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Fehér Levente - Szociális alelnök 

2019. november – 2020. január Alelnöki beszámoló 
 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

— November — 

2019. november 5. ÁJK Kari Tanács ülés Kari Tanács tagjai 

2019. november 19. ÁJK Küldött Gyűlés KGY tagjai 

2019. november 21. KÖB ülés KÖB tagjai 

2019. november 21. SZÖB ülés SZÖB tagjai 

2019. november 21. 
HÖK felvételi: Az első 

állomás 

A HÖK elnökség tagjai és a 

felvételiző hallgatók 

2019. november 22. EHSZÖB ülés EHSZÖB tagjai 

2019. november 26. ÁJK HÖK Elnökségi HÖK Elnökség tagjai 

2019. november 27. 
EHÖK Esélyegyenlőségi 

Bizottsági ülés 

EHÖK Esélyegyenlőségi 

Bizottság tagjai 

2019. november 28. HÖK felvételi: Infóest 
A HÖK elnökség tagjai és a 

felvételiző hallgatók 

2019. november 29. 
HÖK felvételi: 

Meghallgatás 

A HÖK elnökség tagjai és a 

felvételiző hallgatók 

— December — 

2019. december 3. ÁJK Kari Tanács ülés Kari Tanács tagjai 

2019. december 6. ÁJK HÖK Elnökségi HÖK Elnökség tagjai 

2019. december 9. KÖB ülés KÖB tagjai 

2019. december 12. EHSZÖB ülés EHSZÖB tagjai 



 
 

Elnökségi és referensi beszámoló 2019. november – 2020. január - 25 - 

2019. december 13. ÁJK HÖK Elnökségi HÖK Elnökség tagjai 

2019. december 13. 
HÖK Szociális Bizottsági 

ülés 
A Szociális Bizottság tagjai 

— Január — 

2020. január 6. EHSZÖB ülés EHSZÖB tagjai 

2020. január 14. 
HÖK Szociális Bizottsági 

ülés 
A Szociális Bizottság tagjai 

2020. január 31. ÁJK Expo 
HÖK-ös standolás a kar 

nyílt napján 

 
Általános összefoglaló 

A különböző bizottsági üléseken való részvételen és az azokra történő felkészülésen felüli, 

a HÖK-ben betöltött pozíciómból fakadó feladatok, amelyeket elláttam: 

• A pályázatokkal és egyéb területemet érintő kérdéseket érintő e-mailekre 

válaszoltam. Ennek az ellátása pályázási időszakokban mindennapi feladat, azon 

kívül nagyjából 2 naponta tettem ezt. 

• Novemberben és december elején a leadott pályázatokat bíráltam. Ez összesen 15-

20 napig jelentett feladatot, napi 1 órában. 

• Továbbá 3 levélszavazásban is részt vettem ebben az időszakban. 

 

Fehér Levente 

Szociális Alelnök 

ELTE ÁJK HÖK 
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Nagymihály Levente - Tanulmányi alelnök 

2019. november – 2020. január Alelnöki beszámoló 

 
Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

— 2019 November — 

November 5. I. Catch up meeting ÁJK HÖK Elnökség 

November 5. Kari Tanács ülés Kari Tanács tagjai 

November 11. Mentorreferensi vita 
Mentorok 

ÁJK HÖK Elnökség 

November 18. II. Catch up meeting ÁJK HÖK Elnökség 

November 19. Alakuló Küldöttgyűlés ülés Küldöttgyűlés tagjai 

November 21. Kari Ösztöndíj Bizottság ülés Kari Ösztöndíj 
Bizottság tagjai 

November 26. Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

November 21-29. Bizottsági felvételi ÁJK HÖK Elnökség 
Jelentkezők 

November 30  – December 
1. Kihelyezett Elnökségi ülés (Gyula) ÁJK HÖK Elnökség 

— 2019 December — 

December 3. Kari Tanács ülés Kari Tanács tagjai 

December 3. Kari Ösztöndíj Bizottság ülés Kari Ösztöndíj 
Bizottság tagjai 

December 5. Alkotmányjogi tanszék 
megbeszélés 

Pásztor Csaba 

Milbacher Dániel 

A tanszék tanárai 

Oktatómentorok 
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December 6. Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

December 9. Kari Ösztöndíj Bizottság ülés Kari Ösztöndíj 
Bizottság tagjai 

December 12. Tanulmányi Bizottság ülés Tanulmányi Bizottság 
tagjai 

December 13. Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

December 23. Konferenciahívás ÁJK HÖK Elnökség 

 
Bizottsági felvételi és a bizottsági felállása 

Novemberben lezajlott a bizottságokat érintő felvételi eljárás, amelynek lezárásaként 

egy külső helyszínen tartott 3 napos elnökségi szolgált. A tanulmányi bizottságban 4 fővel 

kezdhettem meg az ígéretesnek tűnő munkát. A december 12-én tartott első bizottsági ülésen a 

távlati célok kerültek kitűzésre, továbbá az évfolyamképviselők nélkül maradt 

évfolyamcsoportok ügyvivő képviselőket kaptak a bizottság tagjai közül. Az elérendő célok 

közül kiemelném a már a pályázatomban is pillérként megjelölt Meet street – Canvas – 

Moodle háromszög megszüntetését, amely az eddigi időszakban előkészületi fázisba lépett, az 

érdemi munka a tavaszi szemeszter kezdetén várható. 

 

Vizsgaidőpontok 

A vizsgaidőszak kezdete előtt 6 héttel megtörtént az írásbeli vizsgák időpontjainak 

kikérése jogász, illetve politológus szakon. Ez a hallgatók érdekeit szolgálta, hogy ne egymást 

követő napokon kelljen vizsgát tenniük. 
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Vizsgaidőszak 

December 5-én zajlott az Alkotmányjogi tanszékkel folytatott megbeszélés, melynek fő 

témája a C típusú vizsga és az év közbeni zárthelyik eredményeinek vizsgálata volt. Az 

Alkotmányjog 1. tárgy vizsgáinak eredményeiről is folyamatosan tájékozódtam. 

Az, hogy egy zökkenőmentes vizsgaidőszakot tudhatunk magunk mögött, az az 

évfolyamképviselők és a tanulmányi bizottság között kialakult folyamatos kapcsolattartás 

fontosságát mutatja. Érkeztek azonban, olyan jelentős tanulmányokat érintő kérdések 

(leginkább a vizsgajelentkezéssel, vizsgabővítéssel), melyek a személyes közbenjárásomat 

igényelték, így ezekre igyekeztem miharabb, érdemben válaszolni. Folyamatosan kapcsolatban 

álltam az érintett tanszékekkel, és a levelezések eredményéről a hallgatók az 

évfolyamcsoportokban tájékozódhattak.   

Kiemelném a Polgári perjog 1. tételsorának közzétételét, a Büntetőjog 1. vizsgák 

létszámának emelését, a Polgári jog 6. (Társasági jog) vizsgák eredményeinek folyamatos 

monitorozását, illetve a Nemzetközi jog és az Európai Közjog és Politika utóvizsgák 

időpontjainak megváltoztatását. Továbbá érkeztek ad-hoc jellegű megkeresések is (például: 

dékáni méltányosság leadása, ösztöndíjak igénylése levelező szakon, kivételes tanulmányi rend 

igénylése) amikre mindenki időben választ kapott. Ahogy arról az eseménynaptár is árulkodik, 

a vizsgaidőszakra tekintettel januárban nem vettem részt üléseken, azonban az alelnöki 

feladatokat folyamatosan elláttam. A fentebb említettek közül több feladat is ekkora esett. 

 

Tavaszi záróvizsga-előkészítő  

A Tanulmányi Hivatal megkeresésére felmérést folytattunk, hogy mennyi hallgatót érint 

a tavaszi záróvizsgák esetleges meg nem hirdetése. Közel 100 visszajelzés érkezett, azonban a 

fent említett előkészítők meghirdetésétől az egyetem vezetése elzárkózott. 

 

Elnökségi ülések 

Az időszakban részt vettem valamennyi Elnökségi ülésen.  
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Kari Tanács ülései  

Részt vettem az ezen időszak alatt esedékes két Kari Tanács ülésén.  

 

Nagymihály Levente 
Tanulmányi Alelnök 

ELTE ÁJK HÖK 
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Végh Alfonz – Gazdasági alelnök 

2019. november – 2020. január Alelnöki beszámoló 

 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

— 2019 november — 

November 5. Kari Tanács ülése (mint ügyvivő 

alelnök) 

Kari Tanács tagjai 

November 12. Küldöttgyűlés alakuló ülése, 

alelnöki megbízatás kezdete  

Küldöttgyűlés;  Pásztor 

Csaba, elnök, 

megválasztandó 

elnökségi tagok  

November 20. Iskolaszövetkezeti jelenléti ívek 

leadása 

Kalmár Gyöngyvér 

Bella, EHÖK 

irodavezető; Horváth 

Luca, az EHÖK 

gazdasági alelnöke  

November 21. Kari Ösztöndíjbizottság ülése Kari Ösztöndíjbizottság 

valamennyi tagja 

November 21. HÖK Felvételi esemény, első 

forduló 

ELTE ÁJK HÖK 

Elnökség tagjai; 

bizottságokba 

jelentkezők 

November 26. Palacsintabisztró Palacsintabisztró 

esemény szervezői 
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November 26. Elnökségi ülés ELTE ÁJK HÖK 

Elnökség tagjai 

November 28. HÖK felvételi esemény, második 

forduló  

ELTE ÁJK HÖK 

Elnökség tagjai; 

bizottságokba 

jelentkezők 

November 29. HÖK felvételi esemény, harmadik 

forduló, szóbeli felvételi 

ELTE ÁJK HÖK 

Elnökség tagjai; 

bizottságokba 

jelentkezők 

November 30. Konferenciahívás a bizottságokba 

való felvételekről  

ELTE ÁJK HÖK 

elnökségi tagjai 

— 2019 december — 

December 3.  ELTE HÖK gazdasági 

alelnökeinek képzése  

Horváth Luca, az 

EHÖK gazdasági 

alelnöke; kari 

gazdasági alelnökök 

December 6.  Elnökségi ülés ELTE ÁJK HÖK 

Elnökség tagjai 

December 9.  Kari Ösztöndíjbizottság ülése Kari Ösztöndíjbizottság 

valamennyi tagja 

December 13. Elnökségi ülés  ELTE ÁJK HÖK 

Elnökség tagjai 

December 17. Zöld, Fenntartható Egyetem 

Projekt megbeszélés 

Pásztor Csaba, ELTE 

ÁJK HÖK elnök; 
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Fazekas János, 

egyetemi docens 

December 17.  Kari Karácsony  Meghívottak, résztvevők 

December 20. ELTE ÁJK HÖK Gazdasági 

Bizottság ülése 

ELTE ÁJK HÖK 

Gazdasági Bizottság 

tagjai  

December 23. Konferenciahívás ELTE ÁJK HÖK 

Elnökség tagjai 

— 2020 január — 

Január 20.  Irodaszer beszerzésre vonatkozó 

igény összeállítása és beküldése 

Kalmár Gyöngyvér 

Bella, EHÖK 

irodavezető; Horváth 

Luca, az EHÖK 

gazdasági alelnöke  

Január 30.  Elnökségi ülés  ÁJK HÖK Elnökség 

tagjai  

Január 31. Állam- és Jogtudományi Kar nyílt 

napja – ÁJK EXPO 

-  

 

A megbízatás kezdete 

Az ELTE ÁJK Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: ÁJK HÖK) előző gazdasági 

alelnöke, Kiss Zsófia lemondását követően Szabó Tamás, volt ÁJK HÖK elnök engem nevezett 

ki október hónaptól gazdasági ügyvivővé. A november 12-i küldöttgyűlési ülésen pályázatomat 

elfogadva a Küldöttgyűlés egyhangúlag szavazott meg gazdasági alelnöknek.  
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ELTE ÁJK HÖK bizottsági felvételi 

Az új ÁJK HÖK Elnökség (továbbiakban: Elnökség) megrendezte az ÁJK HÖK 

bizottságaiba való felvételit. A felvételi eljárás három szakaszból állt. Az első szakaszban a 

bizottságokba jelentkezők egyenként röviden (2-3 percben) bemutatkoztak, elmondták egyéni 

ambícióikat. A második fordulóban betekintést nyerhettek (kisebb csoportokat alkotva) az 

egyes alelnökök/referensek által vezetett területek működésébe, az alelnököknek/referenseknek 

kérdéseket tehettek fel. Én a csoportokkal röviden ismertettem a gazdasági terület legfontosabb 

jellemzőit, majd egy csapatfeladatot adtam fel nekik (kreativitásukat és csapatjátékosságukat 

figyeltem ezzel). A harmadik fordulóban a felvételizők egyenként 10-10 perces szóbeli 

felvételin vettek részt. A jelentkezők bizottságokba való felvételéhez az Elnökség tagjainak 

többségi szavazata volt szükséges (többségi döntés). 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai: 

• Benyovszki Lili Anna 

• Bojtor Bogáta 

• Tóth Kálmán 

• Matuz Nikolett 

 

Az iskolaszövetkezeti jelenléti ívek leadása  

Iskolaszövetkezeti jelenléti íveket novemberben adtunk le Horváth Lucának, az EHÖK 

gazdasági alelnökének. 

 

Irodaszer beszerzésre vonatkozó igény küldése 

A megadott terméklistából az iroda fenntartásához szükséges termékek beszerzésére 

irodaszer beszerzésére vonatkozó igényt adtunk le.  
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A Kari Ösztöndíjbizottságban folytatott tevékenységek 

 A Kari Ösztöndíjbizottság (továbbiakba: KÖB) valamennyi ülésén részt vettem. Az 

ÁJK HÖK szociális alelnöke által előterjesztett ösztöndíj javaslatokat minden alkalommal 

egyhangúlag fogadtuk el. Az előterjesztett javaslatokat, ezzel együtt a javaslatok alapját adó 

hallgatói pályázatokat a KÖB ülése előtt több nappal kézhez kaptam és áttekintettem, 

szavazataimat ez alapján adtam le.  

 

ÁJK HÖK elnökségi ülései 

Az ÁJK HÖK valamennyi elnökségi ülésén - a november 30-án, Gyulán tartott ülésen 

kívül - jelen voltam. Az Elnökség ülésein felmerülő, szavazás tárgyát képező témákról önálló 

véleményt alkottam, szavazataimat saját megítélésem alapján adtam le.   

 

Hallgatói érdekképviselet a kari testületek előtt 

A Kari Tanács valamennyi ülésén részt vettem. A december 3-i ülésen 

szavazatszámlálóként működtem közre.  

 

ELTE HÖK gazdasági alelnökeinek képzése: 

A közel 3 órás képzésen/beszélgetésen segítséget kaptunk arra, hogy az egyes, feladat- 

és hatáskörünkbe tartozó ügyeket milyen szabályok alapján és hogyan végezzük el.  

 

Zöld, Fenntartható Egyetem Projekt megbeszélése: 

A projekt megbeszélését Pásztor Csaba elnökkel és Fazekas János egyetemi docenssel 

folytattuk le. A beszélgetés tárgya az Egyetem és a Kar zöldebbé, környezettudatosabbá tétele 

volt, a Sulyok Katalin és Kisteleki Károly által kidolgozott ELTE ÁJK - Zöld Egyetem 

koncepciót is érintettük. Megbeszéltük, hogy a későbbiekben több ilyen megbeszélést is 

tartunk.  
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Gazdasági kisokos és havi lebontású infografika: 

A tevékenységem ezen részét nem tudom konkrét időponthoz kötni, a tervezett 

infografikák és a gazdasági kisokos még kidolgozás alatt állnak.  

Az infografikus havi beszámolás az alelnöki pályázatomba is bekerült, tudom, hogy 

ezzel még adós vagyok, de hamarosan elkészülnek az ábrázoló grafikák. 

A gazdasági kisokos egy újkeletű dolog, annak elkészítését és elkészítésének indokát a 

december 13-i elnökségi ülésen vetettem fel. Ebben a dokumentumban megjelenítésre kerülnek 

az ELTE ÁJK HÖK gazdasági ügyeivel kapcsolatos legfontosabb szabályok, hatásköri elemek. 

A dokumentum elkészítésének alapjául az a tény szolgál, hogy nincs egy egységes 

dokumentum, ami a gazdasági ügyekre vonatkozó összes szabályt, feladat- és hatáskört 

tartalmazná. Ezzel a dokumentummal e célt próbálom megvalósítani. A fent említett szabályok 

rendezett megjelenítése fontos az átláthatóság teljesülése érdekében (különös tekintettel az 

Alaptörvény B cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság követelményére). Jelen pillanatban 

a dokumentum 10 oldalas, még nincs kész állapotban. 

 

Végh Alfonz 

gazdasági alelnök 

ELTE ÁJK HÖK  
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Joós János, Kommunikációs referens 

2019. november – 2020. január Referensi beszámoló 
 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

— November — 

2019. november 26. Elnökségi ülés Elnökség 

2019. november 21-29. HÖK felvételi Elnökség, Jelentkezők 

2019. november 30. (Gyula) Elnökségi ülés Elnökség 

— December — 

2019. december 6. Elnökségi ülés Elnökség 

2019. december 11. 
Kommunikációs Bizottsági 

ülés 
Kommunikációs Bizottság 

2019. december 13. Elnökségi Elnökség 

2019. december 21. HÖK csapatépítő program 

A HÖK Elnökségének 

dolgozó operatív testület 

tagjai 

2019. december 23. 
Elnökségi 

(konferenciahívás) 
Elnökség 

— Január — 

2020. január 8. 
Kommunikációs Bizottsági 

megbeszélés 
Kommunikációs Bizottság 

2020. január 17. 
Kommunikációs Bizottsági 

megbeszélés 
Kommunikációs Bizottság 

2020. január 27. 
Kommunikációs Bizottsági 

megbeszélés 
Kommunikációs Bizottság 
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2020. január 31. 
Kommunikációs Bizottsági 

megbeszélés 
Kommunikációs Bizottság 

2020. január 31. ÁJK Expo 

Komm: Bojtor Bogáta, 

Száger Ivett, Karácsony 

Zsuzsa 

2020. január 31. Vizsgafelejtő - 

 
 
HÖK Felvételi 

Az alakuló Küldöttgyűlést követően a szervezet emberi-erőforrás területén jelentkező 

hiányosságait egy teljesen új felvételi eljárás kidolgozásával kíséreltük meg orvosolni. Az új 

felvételi eljárás – aminek kialakításában már megválasztásom előtt részt vettem – egy új 

strukturális szemléletet vezetett be. Lényege, hogy a HÖK Elnökség munkáját segítő 

bizottságok merev elválasztása helyett, egy új közösségépítés szempontjából sokkal 

hatékonyabb, projektszemléletű közös csapat létrehozására irányuló szemléletet vezet be. 

Ennek során kiemelt feladat hárult a kommunikációra. A Felvételi kampány fő eleme 

ennek az új ideológiának a kidomborítása volt. Elsősorban az instagram felületeken, majd 

facebookon eseményt és évfolyamcsoportot is használtunk. A több fázisú kampány első eleme 

egy rejtett marketing, ahol a megjelent tartalomból nem lehetett egyértelműen következtetni a 

kampány céljára. A második fázisban már a tartalomból ismertté vált a kampány témája, ekkor 

kezdődött a jelentkezés. A harmadik fázisban a kommunikációs fókusz már nem a 

nyilvánosságra irányult, hanem azokra, akik jelentkeztek az eljárásba. Ennek az volt a célja, 

hogy a jelentkezők érdeklődését fenntartsuk, illetve már ebben a korai fázisban elinduljon a 

csapat integrációja.  
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Kommunikációs Bizottság 

A Felvételit követően az elnökség kialakította a bizottsági struktúrát, ahol a kérésemnek 

megfelelően, a kommunikációs bizottságban 5 fő kezdte meg a munkát. A belső 

munkaszervezés az első fázisban projekt alapon működött, most pedig ez kiegészült egy szigorú 

szignálási rendszerrel. A szignálási rendszer biztosítja a feladatok és határidők átláthatóságát, 

továbbá a felelősségi körök mozgását a bizottságon belül, amíg ki nem alakul a megfelelő 

know-how az adott részterületek hatékonyabb szervezésére.  

A bizottság az elmúlt időszakban két módon ülésezett. Az egyik a hivatalos ülés, ahol 

napirendi pontok szerint haladtunk végig az adott témákon, döntően a tagok személyes 

jelenlétében. A másik pedig a kötetlen megbeszélések, ahol általában konferenciahívás 

segítségével beszéltük meg az aktuális feladatokat.  

 

 Vizsgafelejtő 

A január 31-i Vizsgafelejtő kampány nehézségeit a vizsgaidőszakban történő szervezés 

okozta. A kampány során elsődlegesen a facebook esemény bejelentésének időpontjára 

fókuszáltunk. Az esemény létrehozásnak pillanatában 8 évfolyamcsoportban helyeztünk el 

rögzített posztot az azt megelőzően készített, és facebookra akkor feltöltött „teaser” videóval. 

Ezt követően instagram storyban és a facebook eseményben történő tartalomgyártást 

végeztünk.  

A facebook esemény elérése 13,2 ezer ember, aminek a 90%-a bejelentést követő 2 

napban történt. (Ezt az elérést úgy kell értelmezni, hogy annyiszor nyitották/látták meg az 

eseményt.) 

 
Belső kommunikáció 

Az új, felvételi eljárással kialakult szemlélet szerint megpróbáljuk a HÖK-ön belüli 

információáramlást a lehető leghatékonyabbá tenni. Ennek érdekében létrehoztunk egy új 

Facebook csoportot az Elnökség irányítása alá tartozó szervezet részére. Ezt kíséri egy 

kötetlenebb formában működő közös Messenger csoport is. A belső kommunikáció a szervezet 
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fenntarthatóságának érdekében az egyik legfontosabb terület, ezért a jövőben is kiemelt 

figyelmet kap.  

 

Amennyiben kérdés merülne fel a beszámolóm tartalmával kapcsolatban, kérem a Tisztelt 

Küldöttgyűlést, keressenek bizalommal.  

 
 Joós János  

Kommunikációs Referens 
ELTE ÁJK HÖK 
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Milbacher Dániel - Mentor referens  

2019. November – 2020. Január referensi beszámoló 
 

— Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

— November — 

November 11. A szemeszter első Mentor 

Közgyűlésén részt vettem, a 

Diákmentorok közössége engem 

javasolt a referensi pozícióra 

ELTE ÁJK HÖK 

elnöksége 

Diákmentorok 

közössége 

 

November 13. Adatokat gyűjtöttem a 

mentorcsoportokon keresztül az 

Alkotmányjog 1 tantárggyal 

kapcsolatban 

Diákmentorok 

közössége 
 

November 15. Ülés a Diákmentorok 

szervezetének Kodifikációs 

bizottságával, az SZMSZ tartalmi 

véglegesítése 

Bakó Ferenc 

Fóti Martin 
 

November 21. 

Találkozó az Oktatómentorok 

vezetőivel 

Rácz Anna 

Oktatómentorok 

szervezetének 

társelnöke 
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  Fazekas János 
Oktatómentorok 
szervezetének 
társelnöke  

November 25.   A szemeszter második Mentor 
Közgyűlésének levezetése, mentor 
SZMSZ elfogadása 

 

ELTE ÁJK HÖK 

elnöksége  

Diákmentorok 
közössége  

November 27.   Beszédet mondtam az ÁJK 

nyíltnapon, és segítőket toboroztam 

az esemény lebonyolítására  

  

Pásztor Csaba ELTE 

ÁJK HÖK Elnök  

 Rácz Anna 
Oktatómentorok 
szervezetének 
társelnöke  

— 2019 december —  

December 2.    Találkozó a Rácz Annával a 

nyíltnappal és az egyetem 

rekrutációjával kapcsolatosan  

Rácz Anna 
Oktatómentorok 
szervezetének 
társelnöke  

December 4.   Megbeszélés a Diákmentorok 
szervezetét vezető testülettel   

Pásztor Csaba ELTE  

ÁJK HÖK Elnök  

December 5.   Egyeztetés az Alkotmányjogi  

tanszék vezetőivel az Alkotmányjog 
1. tantárgy kapcsán  

Somssich Réka 
Dékánhelyettes   

Rácz Anna 
Oktatómentorok 
szervezetének 
társelnöke  
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  Fazekas János  

Oktatómentorok 

szervezetének 

társelnöke  

Pozsár-Szentmiklósy 

Zoltán  

Somody Bernadette   

Pásztor Csaba ELTE 

ÁJK HÖK Elnök  

Nagymihály  Levente  

ELTE  ÁJK  HÖK  

Tanulmányi alelnök 

Hullán Márton Sámuel  

ELTE  ÁJK  HÖK  

Küldöttgyűlési  

Képviselő  
December 20.   

Találkozó Rácz Annával a 
Mentorporgrammal kapcsolatos 
évzáró beszélgetés keretében  

 Rácz Anna  

Oktatómentorok 
szervezetének társelnöke  

— 2019 január —  

Január 6.   
Deák Péter alelnökkel egyetemben 
átvettem az Integrációs Bizottság 
vezetését  

Integrációs Bizottság  

tagjai   
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Január 9-11.   Részt vettem az Educatio 
Szakkiállításon és három napon 
keresztül standoltam az ÁJK-t 
népszerűsítve  

Oláh Márton Richárd 

Politológus ügyekért 

felelős alelnök  

Politológus  bizottság  

tagjai  

FEB tagjai  

Január 28.   Évindító megbeszélés az  

Oktatómentorokkal   
Rácz Anna  

Oktatómentorok 

szervezetének társelnöke  

Képessy Imre  

Oktatómentorok 

szervezetének társelnöke  

Fazekas János  

Január 29.   
Megbeszélés Pásztor Csaba HÖK 
elnökkel  

Pásztor Csaba ELTE  

ÁJK HÖK Elnök   

Január 30.   Elnökségi ülés   
ELTE ÁJK HÖK  

Elnöksége   

Január 31.   
Részvétel és standolás az ÁJK  

Expo rendezvényen   

ELTE ÁJK HÖK  

Elnöksége  

  

Általános Összefoglaló 

Kinevezésem óta feltérképeztem a Mentor referensi feladatokat, amelyeket elődeim 

nem- vagy nem megfelelően láttak el. Különösen nagy eredménynek tartaom a Dákmentorok 

szervezetének SZMSZ-ének megalkotását és elfogadtatását, az Oktatómentorok szervezetével 

való kapcsolatfelvételt.   
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Az Oktatómentorok szervezetével gyakorlatilag megszűnt a kommunikáció az utóbbi 

időszakban. E kapcsolatot újra felélesztettem, rendszeres találkozókkal az együttműködést 

szorosabbra vontam. Jelenleg is folyamatban van a Mentorprogram közös reformja és 

megszilárdítása. Állandó, napi online kapcsolatban állok az Oktatómentorok szervezetének 

vezetőségével.   

A Dékáni hivatallal együttműködve dolgozom az ELTE ÁJK rekrutációjának 

fejlesztésén. Folyamatosan kommunikálok a Diákmentorok közösségének tagjaival mind 

online, mind személyesen.   

Rendszeresen tájékoztatom az ELTE ÁJK HÖK Elnökét a Mentorprogrammal 

kapcsolatos fejleményekről.   

Jelenleg határozatlan ideig ellátom az Integrációs alelnök feladatainak többségét, 

vezetem az Integrációs bizottságot.   

  

Milbacher Dániel  

ELTE ÁJK HÖK   

Mentor referens   

 

 


