
 
 

2020. DECEMBER – 2021. JANUÁR ELNÖKI BESZÁMOLÓ 

Pásztor Csaba, Elnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

— 2020. December — 

December 1. Egyeztetés Oktatási 

Dékánhelyettes Asszonnyal a 

családjogi vizsga kapcsán 

dr. Somssich Réka 

tanulmányi 

dékánhelyettes 

December 1. Elnökségi ülés  ÁJK HÖK Elnökség 

December 1.  Kari Tanács ülés  Kari Tanács Tagjai 

December 2.  EHÖK Elnökségi ülés  EHÖK Elnökség tagjai 

December 4. Elnöki egyeztetés a GTI HÖK 

elnökével 

Madai Márk Valentin 

ELTE GTI HÖK elnök, 

Eszterhai Marcell ELTE 

EHÖK elnök 

December 5. HÖK gyűlés ÁJK HÖK tagság  

December 8. Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség  

December 9. Oktatásszervezési és Hallgatói 

Ügyek Bizottsági (OHÜB) ülés 

OHÜB tagjai 

December 9.  EHÖK Elnökségi ülés EHÖK Elnökség tagjai 



 
 

December 10.  Ösztöndíj megbeszélés Fehér Levente szociális 

alelnök 

December 11. Rendezvényes megbeszélés Tulipán Norbert 

rendezvényes alelnök, 

Nagymihály Levente 

elnökhelyettes, World is 

Mine Group képviselője  

December 11. ELTE ÁJK HÖK Küldöttgyűlési 

ülés 

ELTE ÁJK HÖK KGY 

tagjai 

December 11. Irodavezetői egyeztetés  Zsille Katalin Lenke és 

Erdélyi Panna Veronika 

irodavezetők, 

Nagymihály Levente 

elnökhelyettes 

December 14. ELTE Szenátus ülése ELTE Szenátus tagjai  

December 15. Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

tagjai  

December 16. EHÖK Elnökségi ülés EHÖK Elnökség tagjai 

December 22. Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

tagjai 

December 23. EHÖK Elnökségi ülés  EHÖK Elnökség tagjai 

December 29. Egyeztetés Oktatási 

Dékánhelyettes Asszonnyal a 

családjogi vizsga kapcsán 

dr. Somssich Réka 

tanulmányi 

dékánhelyettes 



 
 

December 29. Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

tagjai 

December 30. EHÖK Elnökségi ülés  EHÖK Elnökség tagjai 

— 2021. Január — 

Január 4. Egyeztetés a Dékáni Hivatal 

vezetőjével 

dr. Kovács Norbert, 

Dékáni Hivatalvezető  

Január 5. Elnökségi ülés  ÁJK HÖK Elnökség 

tagjai 

Január 6. EHÖK Elnökségi ülés EHÖK Elnökség tagjai 

Január 7. Rendezvényes megbeszélés Tulipán Norbert 

rendezvényes alelnök, 

Nagymihály Levente 

elnökhelyettes  

Január 7. Elnökhelyettesi egyeztetés Nagymihály Levente 

elnökhelyettes 

Január 7. Elnöki egyeztetés az EHÖK 

elnökkel 

Eszterhai Marcell, 

EHÖK elnök 

Január 7. Büntetőjogi tanszék tanszéki 

értekezlet 

BJ tanszék oktatói 

Január 12.  Kari Tanács ülése  Kari Tanács tagjai 

Január 13. EHÖK Elnökségi ülés EHÖK Elnökség tagjai 



 
 

Január 17. Rendkívüli Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

tagjai 

Január 18. ELTE Szenátus ülése Szenátus tagjai 

Január 19. Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

tagjai 

Január 19. Educatio kiállítás eligazítás  László Orsolya, 

kiállítók 

Január 20. Alapszabály egyeztetés a HÖOK 

jogászával 

dr. Pintér Mihály 

ügyvéd a ’hallgatók 

ügyvédje’ 

Január 21. Egyeztetés a Dékáni Hivatal 

vezetőjével 

dr. Kovács Norbert, 

Dékáni Hivatalvezető  

Január 22.  HÖOK Budapesti Régió Szövetség 

Tisztújító Közgyűlése  

HÖOK BRSZ tagjai 

Január 23. Educatio Kiállítás 3. nap Kiállítók, résztvevők 

Január 24. Elnökhelyettesi egyeztetés  Nagymihály Levente 

elnökhelyettes 

Január 25. Dékáni megbeszélés  dr. Sonnevend Pál 

ELTE ÁJK Dékán 

Január 26. Elnökségi ülés  ÁJK HÖK Elnökség 

tagjai 



 
 

Január 27. Irodavezetői egyeztetés  Zsille Katalin Lenke és 

Erdélyi Panna Veronika 

irodavezetők  

Január 27.  EHÖK Elnökségi ülés EHÖK elnökség tagjai 

Január 27. HÖOK Rendkívüli választmányi 

ülés  

HÖOK Választmány 

tagjai 

Január 28. Egyeztetés az ELTE 

Kommunikációs Igazgatóság 

munkatársával online nyílt nap 

lehetőségekről 

Balázs Dóra Bernadett 

Január 29. ELTE ÁJK Online nyílt nap - 

Január 29. Elnökhelyettesi egyeztetés  Nagymihály Levente 

elnökhelyettes  

Január 29. Elnöki egyeztetés a Kollégiumi 

HÖK elnökével 

Barbér Máté KOLHÖK 

elnök 

 

  



 
 
Megjegyzések: 

 

Beszámolómat a tisztelt Küldöttgyűlés ülésén, szóban kívánom kiegészíteni. December 

hónapban 65.000 forint, azaz hatvanötezer forint tisztségviselői ösztöndíjban részesültem. A 

januári tisztségviselői ösztöndíj az egyetem utalási rendje miatt majd március hónapban kerül 

kiutalásra.  

 

Budapest, 2021.02.18. 

 

Pásztor Csaba 

Elnök 

ELTE ÁJK HÖK 

 



 

Elnökség tagjainak 2020. december – 2021. január havi 
beszámolója 

Tartalomjegyzék 

Oláh Márton, Politológus alelnök ..............................................................................2 

Laurincz Boglárka, Integrációs alelnök .....................................................................7 

Tulipán Norbert, Rendezvényes alelnök .................................................................. 10 

Végh Alfonz, Gazdasági alelnök ............................................................................. 12 

Fehér Levente, Szociális alelnök ............................................................................. 15 

Nagymihály Levente, Tanulmányi alelnök .............................................................. 17 

Joós János, Kommunikációs referens ...................................................................... 20 

Milbacher Dániel, Mentorreferens ........................................................................... 24 

Sáfrány Melissa Diki ............................................................................................... 27 

 

 

Budapest, 2021. február 17. 

ELTE ÁJK HÖK 



 

2020. DECEMBER – 2021. JANUÁR ALELNÖKI BESZÁMOLÓ 

Oláh Márton Richárd, Politológus alelnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

— 2020 December — 

December 1.  Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

December 1. Kari Tanács ülés Kari Tanács tagjai 

December 5. HÖK Gyűlés ÁJK HÖK Elnökség, 

Bizottságok 

December 8. Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

December 10. Egyeztetés a politológus 

diákmentorokkal a félévzáró 

eseményről 

Politológus 

diákmentorok, dr. Illés 

Gábor oktatómentor 

December 11. Félévzáró gólyaesemény (Zoom) Politológus 

diákmentorok, dr. Illés 

Gábor és Havasi 

Benigna 

oktatómentorok, 

politológus gólyák 

December 11. Küldöttgyűlés ÁJK HÖK Elnökség, 

Küldöttgyűlési 

képviselők 

December 15. Egyeztetés Győri Gáborral 

(telefon) 

Győri Gábor 

  



 

— 2021 Január — 

Időpont Tárgy Résztvevők 

Január 6. Intézeti értekezlet Politikatudományi 

Intézet tagjai 

Január 12. Rövid Elnökségi egyeztetés ÁJK HÖK Elnökség 

Január 12. Kari Tanács ülés Kari Tanács tagjai 

Január 15. Forgatás (politológus képzéseket 

népszerűsítő videó) 

Politológus hallgatók és 

oktatók 

Január 15. Egyeztetés dr. Arató Krisztinával 

(telefon) 

dr. Arató Krisztina 

Január 16. Politológus Bizottsági ülés Politológus Bizottság 

tagjai 

Január 17. Rendkívüli Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

Január 19. Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

Január 19. Educatio kiállítás megbeszélés dr. Rácz Anna, László 

Orsolya, Laurincz 

Boglárka, kiállítók 

Január 20. Educatio kiállítás technikai 

megbeszélés 

dr. Rácz Anna, László 

Orsolya, Laurincz 

Boglárka, kiállítók 

Január 21. Educatio kiállítás dr. Rácz Anna, László 

Orsolya, Laurincz 

Boglárka, kiállítók 

Január 22.  Educatio kiállítás – Politológus 

képzés bemutatása  

dr. Arató Krisztina, dr. 

Rácz Anna, László 



 

Orsolya, Laurincz 

Boglárka, kiállítók 

Január 23. Educatio kiállítás – 

diákszervezetek és 

szakkollégiumok bemutatása 

dr. Rácz Anna, László 

Orsolya, Laurincz 

Boglárka, kiállítók, 

diákszervezetek, 

szakkollégiumok, ÁJK 

HÖK 

Január 29. ÁJK nyílt nap (korábban expo) résztvevők 

Bizottság 

A Politológus Bizottság első sorban véleménybecsatornázó fórummá alakult az online átállást 

követően, illetve maradt is végig a vizsgaidőszak alatt. Mivel a Bizottságban minden politológus 

évfolyamról vannak hallgatók, ezért általános képet kaphattunk a politológus képzés online 

szorgalmi és vizsgaidőszakáról. Természetesen mindemellett továbbra napirenden volt a megfelelő 

információátadás (kommunikáció a történésekről), valamint a hosszú távú stratégiaalkotás 

(pandémia utáni időszakra).  

 

Mentorprogram/Rekrutáció 

Beszámolóm ezen alegységét tulajdonképpen három részre lehetne bontani, melyek az alábbiak 

lennének: a politológus mentorprogramról általánosságban, az Educatio kiállítás és az ÁJK nyílt nap 

(korábban expo), valamint képzéseink más úton történő promóciója. A Kari szintű rekrutáció szoros 

összhangban áll a politológus mentorprogrammal, így ezt a témát a beszámolómban külön pontokra 

szedve ugyan, de mégis egyként kezelem. 

 

2.1. A politológus mentorprogram a járványhelyzet következtében ugyancsak takaréklángra került. 

Természetesen az ügyes-bajos gondjaikkal rendre megtalálnak bennünket az elsőéves hallgatók, de 

személy szerint azt érzem, hogy ebben nagyjából ki is merült a tevékenységkörünk, hiszen az 

integráció online térben történő megvalósítása nagyon nehézkes folyamat. Próbálkozás 

természetesen volt az online közösségépítésre: Illés Gáborral karöltve részletekbe menően 

kidolgoztunk egy online játékestet (hiszen az előzetes igényfelmérések azt mutatták, hogy erre lenne 

kereslet), azonban az eseményre mindössze 2-3 gólya érkezett meg.   



 

 

Ez semmit sem von le az elvégzett munka értékéből (hiszen a mentorok első sorban a gólyákért 

vannak, és esetünkben 2-3 ember is ebbe a „gólya” kategóriába esik), de végül mindenkiben 

maradhat egyfajta rossz szájíz. A gólyaévfolyam Politológus Bizottsági tagsággal rendelkező 

hallgatóival folytatott beszélgetésem során kiderült számomra, hogy a gólyaközösség már rendkívül 

fragmentált állapotban van, több kis baráti klikk alakult, akik egyébként rendszeresen összejárnak. 

A mentorok természetesen mindig itt lesznek a gólyák számára, de amit nem lehet erőltetni, azt 

sokszor jobb elengedni.  

A pandémia után mindenesetre újra kell gondolnunk az egyetemi közösségalakításról szőtt 

gondolatainkat. Véleményem szerint merőben nehéz lesz az újrakezdés, és minden erőnket majd a 

politológus, illetve ÁJK-s identitás kialakítására/formálására kell összpontosítanunk. 

Ezúton is hálával tartozom az aktív politológus mentorgárdának: Balázs László, Fábián Rita, 

Sárkány Soma, Morris Kristóf Park, Papatyi Balázs. 

 

2.2. Az idei Educatio kiállítás sem zajlódhatott volna le zökkenőmentesen a politológus 

diákmentorok nélkül. Évekre visszamenő hagyomány, hogy az ÁJK-s stand részét képezik 

mentoraink, akik egyszerre tudnak beszélni a jogász és a politológus képzés szépségeiről egyaránt, 

érintve a közösségi életet, valamint az ÁJK-n fellelhető lehetőségeket, diákszervezeteket, 

szakkollégiumokat. Az idei Educatio kiállításon kiállítóként a mentorok közül Balázs László, Fábián 

Rita és Sárkány Soma vettek részt. 

Idén ez volt a negyedik Educatio-m, de az első, amely online formában került megrendezésre. Már 

a tesztek során kiderült, hogy a felület nem éppenséggel alkalmas a klasszikus standolás elvégzésére. 

Éppen ezért (javaslatomra) a végső megoldást a Zoom-hívások jelentették, hiszen így 

(valamennyire) személyesen mesélhettünk az érdeklődőknek az egyetemről. A gyakorlat sajnos itt 

is az volt, hogy a kamerakapcsolási hajlandóság rendkívül alacsony. 

Az Educatio második napján egy külön beszélgetésblokk keretében dr. Arató Krisztinával rövid 

előadást tartottunk a politológus képzésekről. A harmadik napon pedig egy külön panel moderátora, 

illetve felületkezelője voltam, ahol bemutatkoztak a Karon működő diákszervezetek és 

szakkollégiumok. A szervezetek bemutatkozói rendkívül magas színvonalat képviseltek. 

 

Az ÁJK nyílt nap lebonyolításában is segédkeztem. Mind informatikailag (Zoom-hívások indítása, 

moderálása), mind pedig kiállítóként közreműködtem az esemény zavartalan levezénylésében. A 

politológus diákmentorok közül Balázs László és Sárkány Soma volt jelen. 

 



 

 

Mind az Educatio kiállítás, mind pedig az ÁJK nyílt nap sikere kapcsán rendkívül nagy szerepe volt 

Laurincz Boglárka Integrációs Alelnöknek. 

 

2.3. A rekrutációnak több formája is létezhet. A kiállításokon kívül részt vettem a Politikatudományi 

Intézet által „forgatott” promóciós videó elkészítésében is, amely ugyancsak arra hivatott, hogy 

minél több jelentkezőt csábítson képzéseinkre. A videó az alábbi linken megtekinthető: 

https://fb.watch/3xCXzRf2iz/ 

 

 

Kommunikáció 

A Politikatudományi Intézettel és a Tanulmányi Hivatallal továbbra is zökkenőmentes, gördülékeny 

a kapcsolatom. December-január hónapban is heti rendszerességgel kommunikáltunk, első sorban 

tanulmányi ügyeket érintve. 

A politológus Küldöttgyűlési képviselőkkel is napi szinten tartom a kapcsolatot (külön 

kommunikációs platformon).1 Küldöttgyűlési képviselő híján a saját évfolyamom oktatókkal való 

kapcsolattartását továbbra is én látom el. 
 

Vizsgaidőszak 

A vizsgaidőszak mindig is egy problémásabb időszaka az évnek, hiszen Politológus Alelnökként 

nem csak mások vizsgáival van elfoglalva az ember, hanem a sajátjaival is. Az online 

vizsgaidőszakról általánosságban elmondható, hogy javarészt azonos ügyekkel találkoztam, mintha 

normál vizsgaidőszakban lennénk (legalábbis politológus képzéseken). 

Rendszeresen tartottam a kapcsolatot a hallgatókkal és az oktatókkal. Több éves tapasztalat, hogy a 

hallgatókat a neptunüzenetekről is tájékoztatni kell. Éppen ezért rendszeresen kommunikáltam az 

egyes évfolyamcsoportokban,2 segítettem a szakdolgozat, illetve záróvizsga ügyekben, valamint az 

egyes kérvénytípusokban. A régi tanrendes (lemaradó) hallgatók számára pedig BP2-es 

kurzuskóddal kellett tárgyakat hirdettetni. Minden tanulmányi ügyben segítségemre volt 

Nagymihály Levente Tanulmányi Alelnök, a Tanulmányi Hivatal munkatársai: Győri Gábor és 

Oravecz Georgina, valamint a Politikatudományi Intézet részéről: dr. Arató Krisztina és Nyikosné 

Farkas Gabriella. 

  

                                                   
1 Messenger chatcsoport 
2 Facebook 

https://fb.watch/3xCXzRf2iz/


 

 

 

December havi munkámért 40.000 forint, azaz negyvenezer forint összegű tisztségviselői 

ösztöndíjban részesültem. A januári tisztségviselői ösztöndíj március hónapban kerül kiutalásra, így 

annak összegéről nyilatkozni még nem tudok.  

 

Oláh Márton Richárd 

Politológus Alelnök 

ELTE ÁJK HÖK 



 

2020. DECEMBER – 2021. JANUÁR ALELNÖKI BESZÁMOLÓ 

Laurincz Boglárka, Integrációs alelnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

— 2020 November — 

December 1. Kari Tanács Kari Tanács tagjai 

December 1. Elnökségi ÁJK HÖK Elnökség 

December 5. HÖK gyűlés ÁJK HÖK tagjai 

December 8. Elnökségi ÁJK HÖK Elnökség 

December 11. Küldöttgyűlés Küldöttgyűlés tagjai  

December 22 Hallgatói rekrutációs egyeztetés Intézményi és 

diákszervezeti 

képviselők 

Január 15. Educatio kiállítás hallgatói 

felkészítő 

dr.Rácz Anna, László 

Orsolya, segítőnek 

jelentkezett hallgatók 

Január 15. Egyeztetés az Educatio 

Kiállításról 

dr.Rácz Anna, László 

Orsolya 

Január 17. Rendkívüli elnökségi ÁLK HÖK Elnökség 

Január 19. Elnökségi  ÁJK HÖK Elnökség  

Január 20 Egyetemi szintű rekrutációs 

megbeszélés 

Egyetemi rekrutációért 

felelős bizottsági tagok 



 

Január 21-23 Educatio Kiállítás Az Educatio Kiállításért 

felelős stáb 

Január 29. ELTE ÁJK Nyílt Nap Az ELTE ÁJK Nyílt 

Nap-ért felelős stáb 

 

Megjegyzések: 

A 2020-as évet december 8-án az utolsó elnökségi megtartásával, illetve a 11-ei Küldöttgyűléssel 

ugyan lezártuk, viszont a januárban következő rekrutációs programok közeledtével egy december 

22-ei egyeztetéssel már a 2021-es év előkészítésébe kezdtünk. A két ünnep közötti időszaktól 

kezdve kezdetben heti majd napi rendszerességű egyeztetéseket folytattam dr. Rácz Anna 

hivatalvezető-helyetessel, illetve László Orsolya tanulmányi referenssel a kihívásokkal teli Online 

Educatio Kiállítás ügyében. Január elejétől kezdve felvettem a kapcsolatot a diákszervezeti 

vezetőkkel és a kiállításig folyamatos kapcsolatot tartottam velük. A kiállításon minden nap 9-17 

óráig jelen voltam, az esetleges technikai fennakadások orvoslására, illetve a középiskolások 

tájékoztatására koncentrálva. Ezt szorosan követve megrendezésre került az ELTE ÁJK nyílt napja 

amely nem várt sikert aratott, hiszen több érdeklődő fordult meg a Zoom szobákban mint az Educatio 

3 napján összesen. A nyílt nap előkészületei és lebonyolítása során hasonló feladatokat láttam el, 

mint az Educatio esetében. Kiemelendő továbbá, hogy mindkét esemény szervezéséből Milbacher 

Dániel mentorreferens és Oláh Márton politológus alelnök jelentős részt vettek ki és folyamatos 

kapcsolatban álltunk. Végül de nem utolsó sorban Pásztor Csaba HÖK elnökkel is napi 

egyeztetéseket végeztünk szervezési kérdésekről illetve a programok végeztével reflexiós célzattal.    

 

Munkámért 45.000 forint, azaz negyvenötezer forint összegű tisztségviselői ösztöndíjban 

részesültem, a januári ösztöndíj összege nem került még megállapításra. Kérem a Tisztelt 

Küldöttgyűlést fenti beszámolóm elfogadására. 

 

Laurincz Bogárka 

Integrációs Alelnök 

ELTE ÁJK HÖK 



 

2020. DECEMBER – 2021. JANUÁR ALELNÖKI BESZÁMOLÓ 

Tulipán Norbert, Rendezvényes Alelnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

— 2020. December — 

December 1.  Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

December 1.  Kari Tanács  Kari Tanács tagok, ÁJK 

HÖK Elnökség 

December 8. Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

December 11. Külsős rendezvény szervezői 

céggel meeting 

ÁJK HÖK Elnökség 

bizonyos tagja (Pásztor 

Csaba, Nagymihály 

Levente 

December 11.  KGY KGY Képviselők, ÁJK 

HÖK Elnökség 

December 15. Külsős rendezvény szervezői 

céggel konzultáció 

ÁJK HÖK Rendezvényes 

Alelnök 

December 29.  Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

— 2021. Január — 

Január 5.  Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

Január 12.  Kari Tanács Kari Tanács tagok, ÁJK 

HÖK Elnökség 

Január 17. Rendkívüli Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 



 

Január 17. Személyes konzultáció külsős 

rendezvényszervezői céggel 

ÁJK HÖK Rendezvényes 

Alelnök 

Január 19. Online konzultáció külsős 

rendezvényszervezői céggel 

ÁJK HÖK Rendezvényes 

Alelnök 

Január 26. Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

Január 28. ELTE ÁJK 2021-es programterv 

készítése az EHÖK számára 

ÁJK HÖK Mentor 

Referens, ÁJK HÖK 

Rendezvényes Alelnök 

Munkámért 45.000 forint, azaz negyvenötezer forint összegű tisztségviselői ösztöndíjban 

részesültem. Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést fenti beszámolóm elfogadására.  

Tulipán Norbert 

Rendezvényes Alelnök 

ELTE ÁJK HÖK 



 

2020. DECEMBER – 2021. JANUÁR ALELNÖKI BESZÁMOLÓ 

Végh Alfonz, gazdasági alelnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

— 2020 December — 

December 1.  ELTE ÁJK HÖK elnökségi ülés ELTE ÁJK HÖK 

Elnökség tagjai 

December 1. ELTE ÁJK Kari Tanács ülés ELTE ÁJK Kari Tanács 

tagjai 

December 2. ELTE ÁJK HÖK ösztöndíjreform 

megbeszélése 

ELTE ÁJK HÖK: elnök, 

szociális alelnök, 

tanulmányi alelnök 

December 8.  ELTE ÁJK HÖK elnökségi ülés ELTE ÁJK HÖK 

Elnökség tagjai 

December 11.  ELTE ÁJK HÖK Küldöttgyűlési 

ülés  

ELTE ÁJK HÖK 

Küldöttgyűlés, ELTE 

ÁJK HÖK Elnökség  

December 30.  Ösztöndíj-megbeszélés ELTE HÖK szociális 

alelnök, ELTE ÁJK 

HÖK szociális alelnök, 

ELTE HÖK 

elnökhelyettes 

— 2021 Január— 

Január 12.  ELTE ÁJK Kari Tanács ülés ELTE ÁJK Kari Tanács 

tagjai 



 

Január 15. ELTE ÁJK HÖK gazdasági 

bizottsági ülés  

ELTE ÁJK HÖK 

gazdasági bizottsága  

Január 19.  ELTE ÁJK HÖK elnökségi ülés  ELTE ÁJK HÖK 

Elnökség tagjai 

Január 26. ELTE ÁJK HÖK gazdasági 

bizottság ülés  

ELTE ÁJK HÖK 

gazdasági bizottsága  

 

ELTE ÁJK HÖK ösztöndíjreform megbeszélése: 

 

Az ülés tárgya az ösztöndíjak 2021-ben történő kiosztásának megtervezése és az új ösztöndíjak 

bevezetése volt. Az ösztöndíjak kiosztásának ütemezésével kapcsolatban azt az álláspontot 

képviseltem, hogy az év végén minél több maradvánnyal rendelkezzünk, hogy fenntartható legyen a 

régi, illetve az új ösztöndíjak kifizetése. Ezt az álláspontomat továbbra is fenntartom. Olyan új 

ösztöndíj típusok bevezetését helyeztük kilátásba, mint a nyelvtanulási, vagy mint a kiválósági 

ösztöndíjak. 

 

ELTE ÁJK HÖK gazdasági bizottság ülései: 

 

A bizottság ülésein megtörtént az egyes területtel kapcsolatos feladatok kiosztása a tagok között. 

Elkészültek a 2019-es költségvetési évre vonatkozó grafikonos ábrázolások, a 2020-as költségvetési 

évre vonatkozó grafikonok készülőben vannak. A HÖK költéseinek és az ösztöndíjak kiosztásának 

rendszerét bemutató infografikás tájékoztató elkészült, csak formai módosításokat (betűstílus, színek) 

kell rajta végrehajtani. Ez a tájékoztató azért készült el, hogy a hallgatók megismerjék, mely 

forrásokból fedezi költéseit az önkormányzat, illetve mely keretből kerülnek kiosztásra az ösztöndíjak.  

Elkészült továbbá minden, eddig el nem készített negyedéves gazdasági beszámoló. A beszámolókban 

újításként jelenik meg a költések jellegük szerinti csoportosítása (személyi, dologi, beruházások).  

 

Kari Ösztöndíjbizottság (KÖB) ülései: 

 

Az időszakban részt vettem valamennyi KÖB ülésen. Szavazataimat a javaslatokat áttekintve, alapos 

megfontolást követően adtam le.  

 



 

 

Elnökségi ülések: 

 

Az időszakban részt vettem valamennyi Elnökségi ülésen.  

  

Kari Tanács ülései: 

 

Részt vettem az ezen időszak alatt megtartott valamennyi Kari Tanács ülésen. 

Munkámért 35.000 forint, azaz harmincötezer forint összegű tisztségviselői ösztöndíjban részesültem. 

Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést fenti beszámolóm elfogadására.  

Végh Alfonz 

Gazdasági alelnök 

ELTE ÁJK HÖK 



 

2020. DECEMBER – 2021. JANUÁR ALELNÖKI BESZÁMOLÓ 

Fehér Levente, Szociális alelnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

— 2020 December — 

December 1. Kari Tanács ülés Kari Tanács tagjai 

December 1. Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

December 4. EHÖK SZÖB ülés EHÖK SZÖB 

December 7. EHÖK SZÖB ülés  EHÖK SZÖB 

December 8. Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

December 10. ÁJK Ösztöndíj megbeszélés ÁJK HÖK Elnök, 

Gazdasági alelnök 

December 11. Küldöttgyűlés Küldöttgyűlés tagjai 

December 12. EHSZÖB ülés  EHSZÖB tagjai 

December 15. EHÖK SZÖB EHÖK SZÖB 

December 30. EHÖK Pályázatokért felelős 

alelnökkel való megbeszélés 

EHÖK Pályázatokért 

felelős alelnök, EHÖK 

Elnökhelyettes, ÁJK 

HÖK Gazdasági alelnök 

  



 

— 2020. Január — 

Január 6. EHÖK SZÖB bírálói felkészítő EHÖK SZÖB 

Január 12. Kari Tanács ülés Kari Tanács tagjai 

Január 19. Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

 

Megjegyzések: 
A naptár részen nem tüntettem fel pontos dátummal, de fontos részét képezte a feladataimnak: 

December során újra kiírásra került a Rendkívüli távoktatási ösztöndíj. Ennek az operatív intézése, 

pályázatok bírálása, majd az utalási a KÖB elé terjesztése elvitte a vizsgaidőszakot megelőző hetem 

jelentős részét (december 7 – 13). 

Továbbá elkészítettem december végén, január legelején a 2020/21/2-es félévre szóló pályázati 

kiírásokat. Ugyan jelentős változásokat nem eszközöltem, de kisebb igazításokat, pontosításokat igen. 

Az eddigiektől eltérően az idei évtől minden rendszeres szociális ösztöndíjat bíráló segítőnek vizsgát 

kellett tennie, nekem is, erre a felkészítést tartottam a kari bírálóknak január közepén. 

December utolsó hetében elkészítettem az „Átadás-átvételi” dokumentumot, amivel az a célunk, hogy 

egy tudásbázist hozzunk létre. 

Ezeken felül végeztem az általános feladataimat, heti többször válaszoltam az e-mailekre, amelyek 

főleg már a rendszeres szociális támogatásra irányultak. 

 

Munkámért 45.000 forint, azaz negyvenötezer forint összegű tisztségviselői ösztöndíjban részesültem. 

Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést fenti beszámolóm elfogadására.  

Fehér Levente 

Szociális Alelnök 

ELTE ÁJK HÖK 



 

2020. DECEMBER – 2021. JANUÁR ALELNÖKI BESZÁMOLÓ 

Nagymihály Levente, Tanulmányi alelnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

— 2020 December — 

December 1. Kari Tanács ülés Kari Tanács tagjai 

December 1. Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

December 8. Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

December 10. KÖB levélszavazás KÖB tagjai 

December 11. Küldöttgyűlés Küldöttgyűlés tagjai 

December 11. Külső rendezvényszervezői 

meeting 

Pásztor Csaba 

Tulipán Norbert 

Varga Bendegúz 

December 11.  Irodavezetői megbeszélés Zsille Kata 

Erdélyi Panka 

— 2020 Január — 

Január 6. Római jogi- és Összehasonlító 

jogtörténeti Tanszék tanszéki 

értekezlete 

A Tanszék oktatói 

Január 12. Kari Tanács ülés Kari Tanács tagjai 

Január 15. Egyeztetés Pásztor Csabával Pásztor Csaba 

Január 17. Elnökségi egyeztetés ÁJK HÖK Elnökség 



 

Január 19. Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

Január 24. Egyeztetés Pásztor Csabával Pásztor Csaba 

Január 29. Részvétel az ÁJK nyíltnapon és 

megbeszélés Pásztor Csabával 

Pásztor Csaba 

Vizsgaidőszak 

A decemberi és januári hónap tevékenysége leginkább a vizsgaidőszak során és az előtte felmerülő 

problémák megoldására korlátozódott. 

A teljesség igénye nélkül ezek a következők voltak: 

- Folyamatos kapcsolatot tartottam a PE Tanszékkel, többek között a kollokviumi számonkérés 

menetére, illetve a vizsgahelyek bővítésére vonatkozóan. 

- Szeibert Orsolya Tanárnővel mind a vizsgaidőszak előtt, mind annak során levelezést 

folytattam azért, hogy az elégséges szintje (68%) leszállításra kerüljön. Ez a törekvésünk 

eredménytelennek bizonyult, azonban minden vizsgát követően kikértem a statisztikákat, 

amik egy alkalommal sem mutattak kiugró bukási arányokat (57.5, 39 és 47%-os). 

- A Büntetőjog 3 vizsgák kapcsán több vizsgaidőpont tekintetében is bővítésre került sor az 

Évfolyamképviselők igényfelmérése után. 

- A Kriminológia 1 vizsga kapcsán kérésünkre 5 perccel több időt biztosított a Tanszék a 

második vizsgaalkalomtól kezdődően. 

- Az EUGJ vizsga kapcsán jeleztük a Tanszéknek, hogy nem tartjuk követendő példának a 

jogeset pontszámának és időkeretének vizsgáról vizsgára történő módosítását, mely kérésünk 

célba is ért. 

- A NJ vizsgát a hibás beugró kérdés miatt sikertelenül teljesítő hallgatók érdekében eljártam 

és kérésünknek megfelelően alakították számukra a következő vizsgát. 

- Minden évben előjönnek problémák az AJ vizsgák kapcsán. A kikért statisztikák alapján az 

egyik vizsgán a nappalis hallgatók 65%-a, míg a levelezősok 83,8%-a bukott meg. A 

nappalisok tekintetében kivizsgálási kérelemnek nem volt alapja, ugyanis a 67%-os küszöb 

javító- és utóvizsgára nem alkalmazandó.   



 

 

A levelezős vizsga tekintetében igyekeztünk megtalálni a magas bukási arány okát, ezért 

folyamatos levelezést folytattunk a Tanszékkel. Ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy 

az elégtelent szerzett hallgatók közel 90%-a nem jutott túl a beugróként funkcionáló 

tesztkérdéseken sem. 

- Hallgatói megkeresésekre reagálva segítettem a hallgatóknak többek között a szemináriumi 

jegyük utólagos pótlásában, kivételes tanulmányi rend iránti kérelem leadásában, dékáni 

méltányossági kérelem formai követelményeiben,  

Egyebek 

Január 6-án részt vettem Római jogi- és Összehasonlító jogtörténeti Tanszék tanszéki értekezletén, 

melynek napirendi pontjai Siklósi Iván docensi, illetve Rigó Balázs adjunktusi pályázatainak 

véleményezése voltak. A Hallgatói Önkormányzat nevében mindkét pályázat kapcsán 

támogatásomról biztosítottam az érintett oktatókat. 

Összességében elmondható, hogy kiugró méltánytalanságot egyik vizsga kapcsán sem jeleztek a 

hallgatók. A Tanszékek többnyire együttműködően és nagyrészt időben válaszoltak a 

megkereséseinkre. 

Ezúton is szeretném megköszönni az Évfolyamképviselők vizsgaidőszakban nyújtott segítségét 

és professzionális hozzáállását. 

Munkámért 45.000 forint, azaz negyvenötezer forint összegű tisztségviselői ösztöndíjban részesültem. 

Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést fenti beszámolóm elfogadására.  

 

Nagymihály Levente 

Tanulmányi Alelnök 

ELTE ÁJK HÖK 



 

2020. DECEMBER – 2021. JANUÁR REFERENSI BESZÁMOLÓ 

Joós János, Kommunikációs Referens 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

— 2020. December — 

November 29. IV. HÖK Gyűlés Az ÁJK HÖK tagjai 

December 1. Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

December 1.   Kommunikációs Bizottsági ülés Komm. Bizottság 

December 8.   Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

December 8.   Kommunikációs Bizottsági ülés Komm. Bizottság 

December 11.  Küldöttgyűlés Küldöttgyűlés 

December 15. Kommunikációs Bizottsági ülés Komm. Bizottság 

— 2020. Január — 

Január 19.   Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

Január 23. Kommunikációs Bizottsági ülés Komm. Bizottság 

Február 3.  Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

Február 3.   Kommunikációs Bizottsági ülés Komm. Bizottság 

 

 

 



 

 

IV. HÖK Gyűlés 

A HÖK Gyűlés egy tavaly február környékén a Kommunikációs Bizottság (továbbiakban: Komm.) 

javaslatára létrejött fórum, ahol a HÖK szervezetrendszerének tagjai; KGY képviselők, Operatív 

szervezetrendszer, Elnökség, EB, közösen beszélik át a HÖK-öt érintő aktuális kérdéseket, illetve 

csapatépítő jelleggel egyéb közös tevékenységet is végeznek. A formátum jellegét tekintve egy 

félhivatalos esemény, aminek súlyát a résztvevők száma és személye adja. 

2020. végén, az online átállást és a HÖK felvételit követően a közösségépítés szempontjából 

rendkívül nehéz időszakban tisztában voltunk vele, hogy a körülmények ellenére muszáj valamilyen 

integrációs jellegű eseményt tartani már csak a közelgő vizsgaidőszak miatt is. Mivel a 

későbbiekben részletezett tematikus „Nyíltnap” koncepció részletesebb kidolgozásra szorult, az idő 

szűkössége miatt döntöttünk egy HÖK Gyűlés tartása mellett. 

A IV. HÖK Gyűlés tartalmát tekintve egy integrációs – azon belül is főleg az új HÖK-ösökre 

koncentráló – jellegű online találkozó volt, ahol kvízkérdések formájában vettük át a HÖK 

működésének, szervezetének lényeges elemeit, kreatív, személyes kapcsolódást és azonosulást 

elősegítő módon.  

Facebook  szabályozás / HÖK Drive 

A Facebook felületeink átláthatóbbá tételét illetve a moderációs tevékenység jogalapjának 

megteremtése érdekében még idén februárban kezdtünk kidolgozni egy átfogó koncepciót. Ebbe 

beletartoztak az évfolyamcsoport szabályzatok kialakítása, a tematikus csoportok frissítése, hirdetése 

és kihasználtságuk növelése az évfolyamcsoportok átláthatóvá tétele érdekében.  

Ahogy a novemberi beszámolóban is szerepelt, a szabályozás bevezetésének végrehajtási terve 

kidolgozás alatt volt. December elejére viszont elkészült és végrehajtottuk. Ez azt jelenti, hogy 

mostantól minden Facebook moderációs tevékenységünk előre megismerhető, a csoportokba történő 

belépéskor elfogadott, egyértelmű szabályokon nyugszik. Amikor pedig szabályzatba ütköző 

bejegyzések kerülnek eltávolításra a közzétevők értesítést kapnak a megsértett szabályról.  

Az ezzel összefüggő monitoring tevékenységünk következtében érzékeltük, hogy a félév elején az 

álláshirdetéses tartalmak kezdtek elszaporodni az évfolyamcsoportokban, amik a tematikus 

csoportokra vonatkozó szabály értelmében moderálva lettek, abból acélból, hogy minden álláshirdetés 

egy közös csoportban jelenjen meg.   



 

 

Ezzel együtt viszont érzékeljük, hogy az Állásos tematikus csoportban a bejegyzések elérése nem 

olyan magas, mintha 3-4 évfolyamcsoportban jelenne meg a poszt, viszont az évfolyamcsoportok 

tagjai között 30-40%-os átfedés van, ami azt jelenti, hogy hibába van két 1200 fős évfolyamcsoport, 

az nem jelenti azt, hogy egy mindkettőben megjelenő poszt 2400 embert tud elérni, mert sokan 

mindkettőben benne vannak.  

Emellett megjegyzendő, hogy egy tematikus csoportba belépő és azt követő hallgató nyilvánvalóan 

az adott tematikus tartalomra kíváncsi – pl: álláshirdetésekre – míg egy évfolyamcsoport követés nem 

jelenti azt, hogy az adott hallgatót álláshirdetéses tartalom is érdekli. Targetációs szempontból ezért 

egy alacsonyabb létszámú tematikus csoport is hatékonyabb lehet, mint egy nagyobb, „vegyes” 

évfolyamcsoport.  

Ennek ellenére a Komm. vállalja egy újabb, tematikus csoportokra, kiemelten az „ELTE ÁJK – 

Állások” csoportra vonatkozó figyelemfelhívó tájékoztatás megvalósítását.  

Komm. Nyíltnap 

Az 2020. őszén felvett HÖK-ösök szervezetbe történő integrációját segítő eseménysorozat lényege, 

hogy interaktív módon bemutassa a bizottságok munkáját. Ezeket az eseményeket követi majd a 

bizottságok személyi összetételének megújítása. Az eseménysorozat első állomásán a 

Kommunikációs Bizottság fogja megmutatni magát február 12-én.  

Vizsgaidőszak 

A vizsgaidőszak során folyamatosan figyelemmel követtük a hallgatók nyilvános és privát (belső 

csoportos) kommunikációs felületeit annak érdekében, hogy azonnali visszajelzéseket kapjunk a 

vizsgaszervezés körében felmerülő jelentősebb problémákról, ezáltal pedig a lehető leggyorsabban 

tudjunk reagálni. A vizsgaidőszak során személyesen is többször segítettem az Évfolyamképviselők 

és a Tanulmányi alelnök munkáját. A megfigyelés mellett természetesen a hallgatók tájékoztatása 

is valós időben, a lehető legpontosabban, a nyugalom megőrzésére szolgáló módon történt.  

 

 

 

 



 

 

Félévértékelő kérdőív 

A vizsgaidőszak végének közeledtével egy korábbi projekt részeként már előkészített, az oktatás 

minőségére fókuszáló és a hallgatói véleményeket kifejező félévértékelő kérdőív került a 

kommunikációs tevékenység középpontjába.  

Az előkészítés során egy több platformon megjelenő, több napos, intenzív kampány tervezése 

mellett döntöttünk, mert a kérdőív az általános jellegűek mellett olyan súlyos kérdéseket is 

tartalmazott, mint hogy a hallgatók támogatják-e a hibrid oktatásra való áttérést a következő félév 

közben, amint ennek a jogi és egészségügyi feltételei fennállnak. Már csak ezért is kiemelt 

jelentőséggel kezeltük a reprezentativitás elérését.  

A kommunikációs kampány sikerét mutatja, hogy a kérdőívet 6 nap alatt 1038 hallgató töltötte ki. 

Az válaszok elemzése egy különbizottság által folyamatban van.  

Egyebek 

Február elején az évkezdéssel összefüggő általános tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve 

„ÁJKINFÓ” kampány keretében ismertettük a hallgatókkal a következő időszak előreláthatóan, 

tanulmányaik továbbvitelével kapcsolatban fontos tudnivalóit. A február közepén a Külügyi 

Referenssel együttműködve tájékoztatni fogjuk a hallgatókat az Erasmussal kapcsolatos 

kérdésekről, lehetőségekről, jelentkezési módokról, stb. Február végén – március elején pedig egy, 

az ösztöndíjakkal kapcsolatos kommunikációs reformot szeretnénk megvalósítani.  

Amennyiben a Tisztelt Küldöttgyűlésnek további kérdései lennének, kérem keressenek bizalommal.  

Munkámért 40.000 forint, azaz negyvenezer forint összegű tisztségviselői ösztöndíjban részesültem. 

Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést fenti beszámolóm elfogadására. 

 

Joós János 

Kommunikációs Referens 

ELTE ÁJK HÖK  



 

 

2020. DECEMBER – 2021. JANUÁR REFERENSI BESZÁMOLÓ 

Milbacher Dániel, Mentorreferens 

— 2020. December — 

December 1. Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

December 1.   Kari tanács ülés Kari tanács tagjai 

December 8. Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

— 2020. Január — 

Január 12.  Kari tanács ülés Kari tanács tagjai 

Január 17. Rendkívüli Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

Január 19. 

Educatio Kiállítás eligazítás 

László Orsolya, ELTE 

ÁJK TH tanulmányi 

referens; a kiállításon 

segédkező hallgatók 

Január 19. Elnökségi ülés ÁJK HÖK Elnökség 

Január 21.  

Részvétel az Educatio 

Kiállításon 

László Orsolya, ELTE 

ÁJK TH tanulmányi 

referens, Laurincz 

Boglárka ÁJK HÖK 

Integrációs Alelnök, Oláh 

Márton ÁJK HÖK 

Politológusügyekért 

felelős Alelnök, Hallgatói 

kiállítók 

Január 23. 

Részvétel az Educatio 

Kiállításon 

László Orsolya, ELTE 

ÁJK TH tanulmányi 

referens, Laurincz 

Boglárka ÁJK HÖK 

Integrációs Alelnök, Oláh 

Márton ÁJK HÖK 

Politológusügyekért 

felelős Alelnök, Hallgatói 

kiállítók 



 

Január 27. EHÖK Elnökségi ülés Babos 

Jánossal, a Kollégiumi 

Központ igazgatójával 

EHÖK Elnöksége 

Január 29.  

Részvétel az ELTE ÁJK online 

nyíltnapján 

László Orsolya, ELTE 

ÁJK TH tanulmányi 

referens, Laurincz 

Boglárka ÁJK HÖK 

Integrációs Alelnök, Oláh 

Márton ÁJK HÖK 

Politológusügyekért 

felelős Alelnök, Hallgatói 

segítők 

Az Educatio Kiállításon és a Kari Nyíltnapon népszerűsítő tevékenységet folytattam, valamint 

igyekeztem átadni tapasztalatimat a fiatalabb kiállítóknak. Ez a tevékenység megítélésem szerint jól 

sikerült, hiszen ebben a pár napban is érzékelhető volt az először kiállítók fejlődése. Ezt a fejlődést 

nagyon meggyorsította az a folyamat, hogy mindez élesben történt, így nem steril körülmények között 

kellett elsajátítaniuk a fiatalabbaknak ezeket a praktikákat.  

A tevékenységem továbbá abból állt, hogy létrehoztam a HÖK Félévértékelő kérdőívet, és ennek 

adatait elemeztem, valamint egyeztettem külső szakemberrel a kérdőív megfelelő módszertani 

kiértékelésével kapcsolatosan. A kapott adatokat ábrázoltam, és prezentáltam a HÖK Elnökének, aki 

ezeket a Tanszékek közötti egyeztetésen felhasználta a hallgatók véleményének becsatornázása-, és 

érdekeik érvényesítése érdekében. 

A Referensi Kabinet ülésen megkezdtem a kabinet tagjaival a mentorfelvételi megtervezését, valamint 

annak népszerűsítési terveinek kidolgozását.   

A Diákmentorok Közgyűlésére létrehoztam egy határozati javaslatot, valamint ezt előterjesztettem. A 

diákmentorok segítségével, kvalitatív módszerekkel igyekeztem felmérni a 2020/2021-es évfolyam 

vizsgaidőszakhoz kapcsolódó élményeit, tapasztalatait; a Mentorprogramhoz, és a diákmentorokhoz 

való viszonyát.   

Jelenleg a Mentorfelvételi online térbe való átültetésének tervezetén dolgozom, valamint a HÖK 

Félévértékelő kérdőív szöveges elemzését írom.  

  



 

 

Mindemellett mindennapos adminisztrációt folytatok a Mentorprogrammal kapcsolatosan (pl. kilépő, 

illetve maradó mentorok összeírása; KGY emlékeztetők letisztázása; határozatok szerkesztése; 

szavazólapok megalkotása és szavazások lebonyolítása etc.), és részt veszek a HÖK mindennapos 

munkájában.  

Munkámért 40.000 forint, azaz negyvenezer forint összegű tisztségviselői ösztöndíjban részesültem. 

Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést fenti beszámolóm elfogadására. 

Milbacher Dániel 

Mentorreferens 

ELTE ÁJK HÖK  
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Sáfrány Melissa Diki, Külügyi referens 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

— 2020 December — 

December 14. Megbeszélés az EHKB elnökével 

EHKB-s programtervekről 

Székely Ádám 

— 2021 Január — 

Január 31. Megbeszélés a Kommunikációs 

Bizottság tagjaival az Erasmus 

promócióról 

Száger Ivett 

Axmann Cecília 

Illés Dorottya 

 

Kapcsolattartás a Nemzetközi Irodával 

A Nemzetközi Irodával levelezésem folyamatos Az EHKB-n felmerült, hogy több karon nem minden 

külföldi hallgató mentorálása megoldott, ugyanakkor a Nemzetközi Iroda tájékoztatása szerint, karunkon 

ilyen probléma nem áll fennt. 

Folyamatos kapcsolattartás a hallgatókkal 

Mind a kiutazásukat töltő mind a mobilitásukat tervező hallgatók kérdéseire folyamatosan válaszolok és 

segítek nekik az erasmussal kapcsolatos ügyeik elintézésében, illetve a vizsgaidőszak során felmerült 

egyéb kérdéseikben. 

Erasmus vizsgaidőszak 

Az Erasmusos vizsgaidőszak fő tudnivalóiról tájékoztattam a hallgatókat, a vizsgák meghirdetése 

februárban esedékes. 

  



 

 

Munkámért a novemberi és decemberi hónapokra vonatkozóan összesen 40.000 forint, azaz negyvenezer 

forint összegű közéleti ösztöndíjban részesültem. Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést fenti beszámolóm 

elfogadására. 

Sáfrény Melissa Diki 

Külügyi referens 

ELTE ÁJK HÖK 
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	A pandémia után mindenesetre újra kell gondolnunk az egyetemi közösségalakításról szőtt gondolatainkat. Véleményem szerint merőben nehéz lesz az újrakezdés, és minden erőnket majd a politológus, illetve ÁJK-s identitás kialakítására/formálására kell ö...
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