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2019.05.07.  Szabadegyetem  Szolcsányi Péter  

Pásztor Csaba  

2019.05.07.  
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Breznay Xavér Attila  

Ács Sándor Bence  
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2019.05.08.  EHÖK  Elnökségi  és  

gazdasági ülés  

EHÖK Elnökség tagjai és kari  

gazdasági alelnökök  

2019.05.10.  HÖOK Jubileumi Ünnepi  

Közgyűlés  

-  

2019.05.12.  HÖOK Jubileumi Ünnepi  

Közgyűlés  

-  

2019.05.14.  Aktuális ügyek  Pásztor Csaba  

2019.05.14.  Elnökségi ülés  Elnökségi tagok  

2019.05.15.  EHÖK Küldöttgyűlés  -  

2019.05.17.  Kari Küldöttgyűlés  -  

2019.05.21.  Alapszabály módosító 
javaslat egyes kérdéseinek 
további egyeztetése  

Dr. Horváth Georgina  

2019.05.21.  Kari Tanács  -  

2019.05.22.  EHÖK Elnökségi  -  

2019.05.23.  Záróvizsga ügyek  Póti Botond Tamás  

2019.05.29.  ELTE  Iskolaszövetkezet  

Közgyűlés  

-  

2019.05.29.  EHÖK Elnökségi  -  

2019.06.11.  Kari Tanács  -  

2019.06.12.  EHÖK Küldöttgyűlés  -  

2019.06.19.  OHÜB  -  

2019.06.24.  Szenátus  -  

2019.06.26.  Kari  Hallgatói  Fegyelmi  
Albizottság ülése  

-  

2019.06.26.  EHÖK Elnökségi  -  

2019.06.27.  Tanévzáró fogadás  -  

2019.06.28.  EHÖK Küldöttgyűlés  -  
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2019.07.01.  Elnökségi ülés  -  

2019.07.04.  Orientációs Napok  -  

2019.07.10.  Orientációs Napok  -  

2019.07.15.  Kari  Hallgatói  Fegyelmi  
Albizottság ülése  

-  

2019.07.15.  Orientációs Napok  Dr. Kajtár Gábor 
Dancs Tamás  

2019.07.15.  Ösztöndíjak  Fehér Levente  

2019.07.17.  I. HÖK Academy  -  

2019.07.18.  I. HÖK Academy  -  

2019.07.18.  Kriminológus  Orientációs 
Napok  Dr. Vaskuti Gergely  

2019.07.18.  Kari ügyek  Dr Sonnevend Pál  

2019.07.19.  I. HÖK Academy  -  

2019.08.16.  Csoportvezetők képzése  -  

2019.08.17.  Csoportvezetők képzése  -  

2019.08.20.  Szabadegyetem építőnap  -  

2019.08.21.  Szabadegyetem  -  

2019.08.22.  Szabadegyetem  -  

2019.08.23.  Szabadegyetem  -  

2019.08.24.  Szabadegyetem  -  

2019.08.25.  Szabadegyetem  -  

2019.08.29.  Szabadegyetem elszámolás  Kuti Ferenc  

  

  
I. HÖK Academy  

A rendezvényt alapvetően sikernek élem meg, de bizonyosan van hova fejleszteni. Kb. fél tucat 

bizottsági tag, és kb. 45 mentor vett részt a rendezvényen. Az első nap és az esti közösségépítő 

programok jó hangulatban teltek. Visszajelzések alapján jól érezték magukat a résztvevők. A 
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harmadik napi piknikre is a társaság kb. fele maradt majd sokáig játszottunk még a Nehru parton. A 

rendezvény első napján négy témában tartottunk brainstormingot (A HÖK, mint csapat; Integráció az 

egyetemen; HÖK-ös rendezvények; Perifériák a HÖK működésében). A második napon pedig a 

tréningek mellett a bizottsági tagokkal három témát jártunk körül. Az ezeken elhangzottak fő 

csapásvonalai és leghangsúlyosabban megjelent témái a teljesség igénye nélkül az alábbiak.  

1. Nincs (elég) közösségformáló rendezvény a HÖK-ben dolgozók számára, az egyes 

alegységek tagjai nem ismerik egymást.  

2. A HÖK-ben nem dolgozókhoz kevés információ jut el a szervezetben folyó munkáról.  

3. Diákmentorszervezet és integrációs bizottság viszonyrendszere.  

4. Perifériák témakörben leginkább azok a témák merültek fel, amiket a második nap 

alaposabban megvitattunk (kommunikáció és utánpótlásképzés).  

A három nap megállapításaiból összefoglaló készül majd, mindenesetre az elhangzottak alapján 

ősszel megújult felvételi eljárással, és közösséget összehozó programokkal készülünk. 

Kommunikáció területén még dolgoznunk kell annak a megtalálásán, hogy mi az a forma vagy felület, 

amellyel el tudjuk érni a hallgatókat.  

  

Szabadegyetem  

A III. ÁJK Nyári Szabadegyetem jelentkezése június elején megnyílt. A kezdeti gyors jelentkezések 

után a jelentkezőszám megtorpant, amire aktív kommunikációval igyekeztünk reagálni. Eközben 

folyamatosan bonyolódtak július hónapban az utolsó simítások. A táborban kb. 160 fő vett részt 

szervezőkkel közösen.   

Azok, akik már voltak ezen a helyszínen (I. ÁJK Nyári Szabadegyetem) dícsérték az étkezés 

minőségét, valamint akik még nem voltak itt, azok is többségében jó véleménnyel voltak róla.  

A résztvevők dícsérték még a pultban dolgozó felszolgálók munkáját és jó fejségét is. Ezzel a 

szervezői csapattal is nagyon egyet tudtunk érteni, valamint kiemelnénk, hogy a tábor során a korábbi 

évekhez képest egyszer se volt negatív visszajelzés. Az elfogyott termékek időben pótlásra kerültek, 
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a kért ételkínálattal pedig rendkívül elégedettek voltunk. A szervezői csapat szintén kifejezetten 

elégedett volt az ételek minőségével. A vegetáriánus étrend is nagyon jó volt.  

A biztonsági személyzet munkáját is színvonalas volt. Az elmúlt évek alatt többször volt alkalmunk 

együtt dolgozni velük és továbbra is nagyon elégedettek vagyunk körültekintő és megbízható 

munkájukkal.  

Tapasztalatom az volt, hogy a szervező cég a tábor szervezéséhez nagyon együttműködően állt. A 

szervezés során végig úgy éreztem, hogy nem csak üres frázis, hanem valós törekvés részükről, hogy 

hogy a rendezvény a lehetőségek szerint igényesen és gördülékenyen tudjon lefolyni úgy, hogy a 

résztvevőknek a lehető legjobb legyen. Azt gondolom, hogy ez sikerült is.  

A kommunikációnkban érzékeltem néha zavarokat, ám ezek hamar rendeződtek és a szervezői 

csapaton kívül nem volt érzékelhető. Azt gondolom, hogy a tábor szervezése körüli esetleges 

"problémák" pusztán ebből fakadtak és abból, hogy részünkről kerültek az utolsó pillanatban 

megküldésre olyan alapvetően fontos információk, amelyeket jobb lett volna előbb tudni.  

Alább összefoglalok néhány hiányosságot, de pusztán jobbító szándékkal. Azt gondolom, hogy 

minden szervezésben vannak nehézségek, még a legnagyobb körültekintés mellett is, de ha ezekre 

figyelünk a jövőben ezek a korábban írt hibák is orvosolhatók lesznek.  

1. Helyszín bejárás. Az idei évben elmaradt, és mivel már voltunk ezen a helyszínen korábban, 

ezért nem éreztem olyan fontosnak. Sajnos 20-án derült ki két kellemetlen pontatlanság, de 

mind a kettő időben orvoslásra tudott kerülni, így rövid "fejfájáson" felül mást nem okozott.  

2. Néhány igényünk elsikkadt. Az igénylőtáblában megjelölt néhány szükségletünk nem vagy 

nem úgy lett teljesítve, ahogy szerettük volna. A jövőben érdemes lehet az első megbeszélés 

során tételenként végigmenni az igényeinken annak ellenére, hogy a pályázás során azok 

megismerhetők voltak, valamint ugyanezt meg kell ismételni az alább majd említett végső 

határidőben és a leszállítás megkezdésekor, hogy biztosan mindenünk meglegyen. Az 

elsikkadt igények egy része annak volt köszönhető, hogy az igénylőtáblában nem adtuk meg 

elég pontosan a részleteket.  
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3. Határidők. A határidők elmulasztása a részünkről volt hiányosság, ám azok kijelölése talán 

nem volt elég pontos és nem kerületek kijelölésre végső határidők, ami miatt előfordulhatott, 

hogy azokra mi is kicsit lazábban tekintettünk.  

4. Jelentkezési felület problémái. Az online jelentkezési felület anomáliáját többen jelezték. 

Sokszor hibaüzenetet kaptak a kitöltők, ami miatt a kifizetést nem tudták megoldani, miután 

a regisztráltak. Ezek az emberek olykor utalással, olykor pedig újbóli regisztrációval tudták 

ezt végül orvosolni. Az hogy ebből mennyi a jelentkezés általi kilépésből fakadó elakadt 

folyamat és mennyi az, amely valamilyen pillanatnyi üzemzavar miatt lehetett, azt sajnos nem 

tudjuk. Erre a jövóben érdemes lehet részünkről is nagyobb figyelmet fordítani. A készpénzes 

fizetés, mint opció megadása korrigálásra került, ami miatt ebből nem volt probléma.  

5. Vegán étrend. A táborba egy résztvevő vegán étrendet igényelt, ha megoldható. Korábban 

azt a jelzést kaptuk, hogy ez sajnos nem lehetséges, ezért vegetáriánust kértünk neki. A 

táborban azonban végül sikerült biztosítani vegán étrendet, tehát azt gondolom, hogy 

megoldható lett volna, de ebből se volt probléma a szálláson lévő konyha rugalmassága miatt. 

Számomra ez a harmadik szabadegyetem, amelyben szervezőként veszek részt. Az elsőben 

csak eszközöket és előadókat szállítottam, a másodikban pedig már főszervezőként vettem 

részt és igyekeztünk bevonni az első szabadegyetemben főszervezőként dolgozó 

"veteránokat", hogy segítsenek a munkákban. Az idei évben az elmúlt két év tapasztalataiból 

tanulva igyekeztem alaposan felkészülni a megelőző héten. Azt gondolom a korábbi 

főszervezők visszajelzései alapján, hogy a szervezői napon ennyire készen még nem álltunk 

erre a rendezvényre. Az utolsó héten sikerült minden fontos kérdést elrendeznünk. Az idei 

évben futottam neki a legnyugodtabban ennek a tábornak és az idei évben érzem azt először, 

hogy szervezői szempontból egy nagyon jó élmény volt és minden gördülékenyen ment. 

Mindez számomra azt jelenti, hogy a fent visszajelzett problémák nem voltak jelentősek a 

tábor megszervezése szempontjából, viszont a jövőben úgy hiszem, ha ezeket is ki tudjuk 

küszöbölni, akkor minden apróságra is azt mondhatjuk, hogy a legnagyobb rendben volt.  

Résztvevők részéről az alábbi visszajelzéseket gyűjtöttük be.  
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1. Keveselték a csapatokkal közös közösségépítő játékokat, a csapatok vegyítését.  

2. Egy plenáris előadással nem voltak elégedettek.  
3. Felmerült a kérdés, hogy augusztus végi kevésbé jó idővel, szakmai táborban, kis strandsávval 

van-e értelme a Balaton környékére utazni.  

4. Későn vált számukra elérhetővé a végleges program, azon belül is a workwhopokról nem 

kaptak időben kellő információt.  

A szeptember folyamán elkezdjük összeállítani a IV. Szabadegyetem csapatát, és elkészítjük az 

eseményt, valamint helyszín alternatívákat is fogunk keresni. A következő két hónapban feladatunk 

a III. Szabadegyetem szervezői értékelése, majd egy kérdőív készítése a korábbi és esetleg a 

jövendőbeli résztvevők részére.  

Az idei évben először Dr. Sonnevend Pál Dékán Úr, Dr. Somssich Réka Dékánhelyettes Asszony és  

Dr. Kovács Norbert Hivatalvezető Úr is meglátogatta a Szabadegyetemet.  

  

Orientációs Napok  

Az Orientációs Napok előkészületeit Dancs Tamás koordinálta és végezte. A munkacsoport egyes 

tagjaival és Tamással személyesen és elektronikus módon, valamint távbeszélőn is szükség szerint 

egyeztettünk a nyár folyamán. Augusztus végén 2019.08.29-én előkészítettük a termeket és a 

gólyacsomagokat és az utolsó simításokat is ahhoz, hogy szeptember 2-án gördülékenyen kezdhessük 

a rendezvényt.  

  

Ösztöndíjak  

Az őszi szemesztertől alacsonyabb számú ösztöndíjat terveztünk előterjeszteni a KÖB számára. 

Ennek oka, hogy így úgy véljük a hallgatóknak egyszerűbb dolga less a pályázás terén. A pályázható 

célok nem változnak, hanem összevonásra kerülnek majd az egyes kiírásokban. A megbeszélés után 

Fehér Levente elkészítette a kiírásokat, amelyet elkészültüket követően a KÖB elé terjesztett. Ezek 

megismerhetők az ELTE ÁJK HÖK honlapján az Ösztöndíjak menüpont almenüiben.  
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Egyéb  

Az Alapszabály módosító javaslatunk rendben elfogadásra került mind az EHÖK Küldöttgyűlése, 

mind pedig a Szenátus előtt.  

Volt lehetőségem felvenni a kapcsolatot Dékán Úrral, amely megbeszélést követően a szervezetekkel 

folytatott megbeszélés és viták rendezésre kerültek. A vitáink elsősorban a B épület udvarán lévő 

kisház egyes helyiségének használata mentén merültek fel, amelyek feloldásra kerültek. Az első 

megbeszélés után kitűnt, hogy Dékán Úr egyes célkitűzései megegyeznek a HÖK célkitűzéseivel is, 

ami miatt bizakodó vagyok, hogy a következő években az eddigi jó együttműködés továbbra is 

prosperáló less a Kar közössége számára.   
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Oláh Márton Richárd - Politológus alelnök  
 ESEMÉNYNAPTÁR   

IDŐPONT  ESEMÉNY  RÉSZTVEVŐK  
2019.05.14.  HÖK elnökségi ülés  HÖK elnökség  
2019.05.15.  Politológus Bizottsági ülés  Politológus Bizottság tagjai  
2019.05.21.  Kari Tanács  Kari Tanács tagjai  
2019.06.04.  Intézeti ülés  Politikatudományi Intézet 

tagjai  
2019.06.11.  Kari Tanács  Kari Tanács tagjai  
2019.07.01.  Kabinetülés  HÖK kabinet  
2019.07.02.  Egyeztetés az V. Orientációs Napok 

politológus részéről  
dr. Mándi Tibor Sárkány 
Soma  

2019.07.04-07.  Torockói Politológus Szabadegyetem és 
Diáktábor  

résztvevők  

2019.08.21-25.  III. ÁJK Nyári Szabadegyetem  résztvevők, szervezők  
   

  

2019.09.02-04. V. ELTE ÁJK Orientációs Napok Politológus diákmentorok, 

oktatómentorok, 

Politológus Bizottság 

tagjai, diáksegítők 

2019.09.05. Sportnap Politológus diákmentorok, 

gólyák 

2019.09.09. Politológus tanévnyitó résztvevők 

2019.09.09. Kari Tanulmányi Bizottsági ülés Kari Tanulmányi Bizottság 

tagjai 

2019.09.10. HÖK Elnökségi ülés HÖK Elnökség tagjai 

2019.09.10. Politológus mentorgyűlés Politológus mentorok 

2019.09.17. HÖK Elnökségi ülés HÖK Elnökség tagjai 

2019.09.17. Politológus mentorgyűlés Politológus mentorok 
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2019.09.18. Beszélgetés dr. Arató Krisztinával és 

dr. Mándi Tiborral 

dr. Arató Krisztina 

dr. Mándi Tibor 

2019.09.20. Küldöttgyűlés (*a KGY nem volt 

határozatképes) 

Küldöttgyűlési tagok 

2019.09.24. Kari Tanács ülés Kari Tanács tagjai 

2019.09.26. Kari Tanulmányi Bizottsági ülés Kari Tanulmányi Bizottság 

tagjai 

2019.09.27. Politológus Bizottsági ülés Politológus Bizottság 

tagjai, dr. Arató Krisztina, 

dr. Mándi Tibor 

2019.10.01. HÖK Elnökségi ülés HÖK Elnökség tagjai 

2019.10.04. Politológus tantárgyak felülvizsgálata Politikatudományi Intézet 

oktatói, demonstrátorok, 

Politológus Bizottság tagjai 

2019.10.08. Politológus mentorgyűlés Politológus mentorok, 

Szabó Tamás (HÖK elnök) 

2019.10.09. Activity est Politológus Bizottság 

szervezése, gólyák, 

politológus évfolyamok 

2019.10.10. Politológus Bizottsági ülés Politológus Bizottság tagjai 

2019.10.15. HÖK Elnökségi ülés HÖK Elnökség tagjai 

2019.10.22. HÖK Elnökségi ülés HÖK Elnökség tagjai 

2019.10.22. „Csabi és csapata” infóest/kerekasztal-

beszélgetés, a választáson induló 

„elnökséggel” 

ÁJK-s hallgatók 
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2019.10.24. „Poli. Közösség. Jövő?” c. politológus 

alelnöki programbemutató est 

ÁJK-s hallgatók 

 

Bizottság  

A Politológus Bizottság utolsó tavaszi szemeszteri ülésére május 15-én került sor. A kihelyezett 

ülésen megbeszéltük az előttünk álló nyári és őszi időszak programtervét, ezzel elősegítve az 

események későbbi gördülékenységét.  

  

Tanulmányi Hivatal  

Vizsgaidőszak során ismételten többször is megfordultam a tanulmányi osztályon. Folyamatos 

kapcsolatot tartottam a hallgatók és a tanulmányi osztály között.  

  

Mentorprogram/Orientációs napok előkészületei  

Munkámmal segítettem a politológus diák és oktatómentorok adminisztratív tevékenységét. 

Folyamatosan tartottam a kapcsolatot a nyár során a diákmentorokkal, segítettem nekik korai teendőik 

elvégzésében és a frissen felvételt nyert hallgatók informálásában, valamint gólyacsoport 

beosztásában.  

A nyár elején dr. Mándi Tiborral és Sárkány Somával közösen megbeszéltük és összeállítottuk a 

politológus Orientációs Napok programját. A program sikerességének érdekében a gördülékeny 

munkába diáksegítőként bevontunk a Bizottságból négy tagot, akik az Orientációs Napok 

lebonyolításában segítettek.   

  

Politikatudományi Intézet  

Részt vettem a nyáron esedékes Intézeti ülésen, amelyen új intézetigazgatót választottunk dr. Arató 

Krisztina személyében. Arató tanárnő pályázatát személyesen véleményeztem, igyekeztem minél 

több hallgatói inputot megosztani az intézet vezetőségével.  
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Júliusban több Bizottsági taggal együtt részt vettünk a Torockói Szabadegyetemen és Diáktáboron.  

  

Szabadegyetem  

A III. ÁJK Nyári Szabadegyetemen szervezőként és csoportvezetőként is részt vettem. Szervezőként 

első sorban a Politika nap programjaiban működtem közre.  

 

Bizottság 

A Politológus Bizottsággal az idei szemeszterben is megkezdtük a munkát. A Bizottság több tagja is 

részt vett az Orientációs Napok Politológus részének a lebonyolításában. Diáksegítőként segítettek a 

„gólyák” regisztrálásában, eligazításában, illetve a beiratkozás lebonyolításában is. Szeptember-

október hónapban két rendes bizottsági ülést tartottunk, amely során kijelöltem a Bizottság idei 

teendőit/irányvonalait. Az szeptember 27-én megrendezésre került ülésen a Politikatudományi 

Intézettől dr. Arató Krisztina intézetigazgató és dr. Mándi Tibor (jövendő intézetigazgató helyettes) 

jelent meg, akikkel közösen beszélgettünk a képzést érintő főbb problémákról. 

A Politológus Bizottság tavaly óta az általános bizottsági teendők mellett a közösségi programok 

szervezésében is segédkezik. Így történt ez az idei szemeszter elején is; „Politológus Activity est” 

keretében igyekeztünk elősegíteni az évfolyamok közötti vertikális integráció elmélyülését.   

 

Mentorprogram/Orientációs napok 

Kezdetektől fogva kiemelten fontosnak tartottam az Orientációs Napok lebonyolítását, hiszen csak is 

egy „gördülékeny” programsorozattal lehet megnyerni a frissen felvett hallgatók tetszését, és 

felkelteni kíváncsiságukat a későbbiekre nézve. Minden az első benyomással dől el. Ha nem fogod 

meg az elején az embereket, akkor a jövőben már nem igen lesz lehetőséged az integrálásukra, 

aktivizálásukra. 

Az idei diákmentor gárda fiatalnak tekinthető, a régiek közül egyedül csak Sárkány Soma maradt, így 

csak ő rendelkezett a tavai tapasztalataival. Politológus alelnöki ars poeticámhoz tartozik, hogy a 

Politológus alelnöknek kifejezetten aktív szerepet kell vállalnia az Orientációs napok politológus 
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részének lebonyolításában. Úgy is tekinthetünk az alelnökre, mint egy „főmentorra”, vagy 

„integrációs alelnök politológusított verziójára”. Jelenlétemmel igyekeztem kézben tartani az egész 

ON-t. Panasz nem volt a hallgatóinkra, a programok gördülékenyen mentek. A fiatal diákmentorok 

hamar felvették a szerepüket, és megtalálták a közös hangot az elsőéves hallgatókkal. Fábián Ritával, 

Balázs Lászlóval, Papatyi Balázzsal, Morris Kristóf Parkkal, Bán Dáriusszal, Máté Patrikkal és 

természetesen Sárkány Somával is egytől egyig meg voltam elégedve az Orientációs napok alatt 

nyújtott színvonalas teljesítményük alapján. 

A politológus mentorprogram ereje az egyénekben és a szervezettségben van, éppen ezért heti/kétheti 

rendszerességgel magunk között is összeültünk és ötleteltünk az Orientációs Napokat követő további 

programokon. Rendszeresen vezetünk egy táblázatot, ahova mindenki beírja az általa szervezett 

programot, így dátum szerint előre tudjuk, hogy pontosan mikor mi következik. Sajnos azonban a 

hallgatói aktivitás az elmúlt hónapban visszaesett, ez trendszerűen kétévente visszatérő jelenség, 

sajnos ezzel együtt kell élnünk, mi ennek ellenére továbbra is aktívak vagyunk. 

  

Politikatudományi Intézet 

Amint már előző beszámolómban (május-augusztus) említettem, a Politikatudományi Intézet élén 

július 1-je óta dr. Arató Krisztina áll. Arató tanárnővel és Mándi tanár úrral már szeptember elején 

volt egy közös beszélgetésünk, ahol mindenfajta fennakadás nélkül ment végbe a vélemény/eszme-

csere. A legfőbb „ügyünk” a Politikatudományi Intézettel kapcsolatban a hallgatói vélemények 

pontos becsatornázása, majd ezen vélemények figyelembe vétele, a vélt/valós problémák feltárása és 

az erre adott válaszreakció. 

Arató tanárnő kezdeményezésére elkezdődött a Politikatudományok BA és Politikatudományi MA 

képzések tantárgyainak a felülvizsgálata egy oktatói workshop keretében. Ezeken az alkalmakon 

megjelentek a Politológus Bizottság tagjai, a politológus küldöttek (évfolyam-képviselők), valamint 

a politológus demonstrátorok. Az oktatói workshopot véleményezhettük és egyes tantárgyakkal 

kapcsolatban kifejthettük a véleményünket.   
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Kampány/Választások 

Az Ellenőrző Bizottság elnöke szeptember hónap végén kiírta a választásokat. Az elmúlt egy éves 

tevékenységem alatt sikerült átlátnom a rendszert, megtaláltam a hatékonysági pontokat, és 

ráébredtem a hibáimra. Összességében nagy felelősséggel jár ez a munka, de kész voltam vállalni 

még egy ciklust, úgyhogy elindultam a választásokon. A kampányom elsődleges célja a hallgatók 

aktivizálása volt. Látható módon a gólyaévfolyamok aktivitása is lankad októberre, egyre kevesebb 

programon jelennek meg és szépen lassan „eltűnnek”. Hiába adottak a social media adta lehetőségek, 

véleményem szerint az elsődleges szempont az „emberközeli”, élő kampány. Éppen ezért két 

fórumbeszélgetésen is részt vettem. Az első fórumbeszélgetésen a leendő elnökség tagjaival közösen 

szólaltunk fel, illetve volt egy önálló estem, ahol az alelnöki pályázatomat ültettem élőszóba. 

Pályázatomban hét pontot neveztem meg, ehhez a hét ponthoz fogom tartani magamat a jövőben: 

1. Magasabb hallgatói aktivitás 

2. Több input becsatornázása 

3. Magasabb hallgatói részvétel a tudományos platformokon is (akár konferencia) 

4. Más politológus képzési helyekkel kapcsolatfelvétel 

5. Mesteres keretszám feltöltése, aktivizálással és kampánnyal 

6. Élhető közösségek 

7. Tudomány emberközelivé hozatala. 

 

  

  

    
Gönczi Lili Luca - Tanulmányi alelnök  

Időpont  Esemény  Résztvevők  
2019. június 11.  Kari Tanács  Kari Tanács tagok  
2019. július 2.  Kabinet ülés  ELTE ÁJK HÖK Kabinet  

tagjai (Elnök, alelnökök, 
referensek, EB tagok)   

2019. július 16-19.   HÖK Academy  Elnök, alelnökök  
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2019. augusztus 20-25.   III. ELTE ÁJK Nyári 
Szabadegyetem  

nincs pontos adatom  
  

2019. szeptember 2-5.   Orientációs Napok  nincs pontos adatom  
2019. szeptember 9.   Kreditátviteli Bizottsági ülés,  

EHÖK ülés  
  

  

Kabinet ülés   

A kabinet ülésen a fő téma a közelgő Hök Academy és a III. ÁJK Nyári Szabadegyetem lebonyolítása 

volt.   

  

HÖK Academy   

Véleményem szerint mind a 3 nap jól sikerült, sok érdekes téma merült fel. Az utolsó napom az 

újonnan felvett mentoroknak Fehér Leventével (szociális alelnök) mind szociális, mind pedig 

tanulmányi témában tartottunk előadást.  

   

  
    

Pásztor Csaba – Rendezvényszervező alelnök  

Eseménynaptár  

Időpont  Tárgy  Résztvevők  

— 2019 május —  

Május 2.   Felező elszámolás a BOOM Party-val   
Nagy-György Barnabás, 
vezetőmenedzser    

Május 3.   Rendezvényes bizottsági ülés   
Rendezvényes bizottság 
tagjai   
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Május 7.  Ivó-nap  
-  

Május 14.   Megbeszélés Szabó Tamással   
Szabó Tamás, ELTE ÁJK  

HÖK Elnök  

Május 14.   ÁJK HÖK Elnökségi ülés   ELTE ÁJK HÖK Elnökség   

Május 15.  EHÖK Küldöttgyűlés   EHÖK KGY tagjai   

Május 16.  ELTE Kft. Felező elszámolás   Kuti Ferenc, ELTE Kft.  

Ügyvezető   

Május 17.   ELTE ÁJK HÖK KGY  ELTE  ÁJK HÖK KGY  
tagjai   

Május 21.  Kari Tanács   
ELTE ÁJK Kari Tanács  
tagjai   

Május 22.   V. Kerületi Önkormányzat   
Dér Krisztina  

      

 
— 2019 június —  

 

Június 11.  Kari Tanács  
ELTE ÁJK Kari Tanács 
tagjai  

Június 12.  EHÖK Küldöttgyűlés  
EHÖK KGY tagjai  
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— 2019 július —  

 

Június 17-18.  HÖK Academy   
-  

 
— 2019 augusztus —  

 

Augusztus 9.  
Story Club Budapest helyszínbejárás   

-   

Augusztus 12.  Meeting a Boom Partyval  
Nagy-György Barnabás, 
vezetőmenedzser    

Augusztus 12.  Meeting a Rock The Cityvel  
Kecskés István   

Augusztus 20-25.   III. ÁJK Nyári Szabadegyetem  -   

Augusztus 29-30.  
Orientációs Napok 2019  

Előkészületek  
Oktatómentorok, 
diákmentorok, szervezők   

— 2019 szeptember —  

Szeptember 2 – 4. 
Orientációs Napok - 

Szeptember 5. 
Sportnap  - 

Szeptember 5.  
Praeszeminárium 2019 - 
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Szeptember 9. Kari Tanulmányi Bizottság teljes 
idejű és részidős képzések albizottsági 
ülése  

Kari Tanulmányi Bizottság 
teljes idejű és részidős 
képzések albizottsági tagjai 

Szeptember 10.  
ELTE ÁJK HÖK Elnökségi ülés ELTE ÁJK HÖK Elnökség 

Szeptember 10.  
BOOM meeting Nagy-György Barnabás, 

vezetőmenedzser    

Szeptember 16. 
ÁJK HÖK Elnökségi ülés   ELTE ÁJK HÖK Elnökség  

Szeptember 18. 
ELTE EHÖK Elnökségi ELTE EHÖK Elnökség  

Szeptember 19.  
Összjogász  - 

Szeptember 24. 
Kari Tanács  ELTE ÁJK Kari Tanács  

tagjai   

Szeptember 25.  
Kampány kezdete  

Szeptember. 26. Kari Tanulmányi Bizottság teljes 
idejű és részidős képzések albizottsági 
ülése  

Kari Tanulmányi Bizottság 
teljes idejű és részidős 
képzések albizottsági tagjai 

— 2019 október —  
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Október 1. 
ÁJK HÖK Elnökségi ülés  ELTE ÁJK HÖK Elnökség 

tagjai 

Október 2. 
ELTE EHÖK Küldöttgyűlés  EHÖK KGY tagjai   

Október 3.  
Gólyahajó  - 

Október 9.  
„Beszéljük meg” Fórumbeszélgetés  - 

Október 15.  
ELTE ÁJK HÖK Elnökségi  ELTE ÁJK HÖK Elnökség 

tagjai 

Október 17. 
Kocsmaváltó 2019 Ősz  - 

Október 31. 
ELTE EHÖK Küldöttgyűlés  EHÖK KGY tagjai   

  

Ivó-nap  

 A már hagyománnyal rendelkező Ivó-nap eseményünk idén is lezajlott különösebb fennakadás 

nélkül. Sajnos a korábbi éveknél kisebb népszerűségnek örvendett a rendezvény, de így is elérte a 

célját. A befolyt összegeket a HÖOK által koordinált „Több lett? Maradhat” országos felsőoktatási 

adománygyűjtésbe csatornáztuk be.   
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HÖK Academy  

 A háromnapos rendezvény első két napján tudtam csak részt venni sajnos. A program célja egyrészről 

a frissen kiválasztott mentorok integrálása, számukra alapvető és elengedhetetlen ismeretek 

megszerzése. Másik oldalról pedig a HÖK szervezetrendszeréhez tartozó embereknek teremt egy 

alkalmat a közös gondolkodásra, a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos gondolatok kibontakoztatására, 

bármilyen gondolat felvetésére. Részt vettem a rendezvény előkészítésében és az operatív 

lebonyolításban is.  

  

III.ÁJK Nyári Szabadegyetem  

 A Szabadegyetem szervezőgárdájának tagját képeztem. Részt vettem a szabadegyetem előzetes 

szervezésében, programösszeállításában is, de elsősorban a helyszínen az operatív feladatok 

ellátásban vállaltam szerepet. Foglalkoztam a jelentkezéssel járó adminisztratív feladatokkal és 

kapcsolatfelvételekkel. Én feleltem az esti zenés-táncos rendezvényekért. Ez a szervező tevékenység 

magába foglalja a fellépők felkeresését, a velük történő megbeszéléseket, a fogadásukat és nem utolsó 

sorban az események probléma nélküli levezetését is. Valamint tagja voltam azon emberek körének, 

akik kapcsolatot tartottak a kivitelező céggel (ELTE Kft.) a szervezés gördülékennyé tétele 

érdekében.  

  

Orientációs Napok 2019 Előkészületek  

 Segítettem az egyetem termeinek Orientációs Napokra történő berendezésében, illetve a 

gólyacsomagok összeállításában. Valamint feleltem a Számháború számainak előállításáért, amiket 

Erdélyi Panna Veronika számháború-mester készített el.  
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Egyéb nyári teendők  

 Több olyan tevékenységet végeztem, amit az alelnöki tisztségem a nyári időszakban is megkövetel, 

de valós eredményt a nyári időszakot követően produkál majd. Minden megbízatásommal járó 

feladatot ebben az időszakban is igyekeztem legjobb tudásom szerint ellátni.  

Azokban a beszámolókban fejtem majd ki ezeket a dolgokat, amikben érintve lesznek. Ilyen például 

a Szeptemberi Praeszeminárium nevű zenés-táncos rendezvény lehetséges helyszíneinek bejárása is.   

 

Szeptembertől novemberig  

A szeptember 1 és október 31-e közötti tevekénységeméről jelen pályázatban csak a 

tevékenységnaptár feltüntetésével számolok be. Ezt a naptárat a küldöttgyűlés ülésén a 

megszokott szöveges résznek megfelelő tartalommal szóban ki fogom egészíteni.  
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Kiss Zsófia – Gazdasági alelnök  
Orientációs Napok  

Az Orientációs Napok szeptember 2-4. között került megrendezésre. Az eseményen csak a videózást 
és annak utómunkálatait intéztük beszerzés útján.  
  
Sportnap  

A Sportnap szeptember 5-én került megrendezésre. Az eseménnyel kapcsolatban a következőkre 
adtam le beszerzést:  

- Buborékfoci  
- Csocsó asztalok -  Szendvicsek  
- Videózás  
- Hangtechnika  

  
  
Iskolaszövetkezet  

Augusztus elején leadtam Horvát Lucának az augusztusi iskolaszövetkezeti megrendelést, valamint a 
júliusi jelenléti íveket.  
  
Szabadegyetem  

Idén csak a csoportvezetőknek és a mentoroknak tartott egészségügyi képzést intéztük beszerzés 
útján.  
  
  

    
Ács Sándor Bence – Integrációs alelnök  

Időpont  Téma  Részvevők  
2019. 05-től  Orientációs Napok FAIR 

szervezése  
Breznay Xavér, Gulya Fruzsina, 
Tóth Fruzsina  

2019. 05. 07.  Mentorprogrammal kapcsolatos 
megbeszélés  

Breznay Xavér, Szabó Tamás  

2019. 06. 01.  HÖK Academy szervezési 
feladatok  

Az elnökség tagjai, Breznay 
Xavér  

2019.07.17-19.  Hök Academy  Diákmentorok, a HÖK tagjai  
2019. 08. 16-17  Csoportvezetői tréning  Csoportvezetők, Szabó Tamás, 

Breznay Xavér  
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2019. 08. 20-24  Szabadegyetem  Résztvevők, csoportvezetők, a 
HÖK tagjai  

2019. 08. 29.  ON operatív felkészülés  Diák és oktatómentorok, Dancs 
Tamás, Dr. Kajtár Gábor  

2019. 09. 2-4. ELTE ÁJK Orientációs 

Napok 

Oktató és diákmentorok, 

diáksegítők, a HÖK tagjai 

2019. 09. 5. ELTE ÁJK Sportnap Oktató és diákmentorok, 

diáksegítők, a HÖK tagjai 

2019. 09. 24. Kari tanácsülés A Kari Tanács tagjai 

2019. 10. 11. ELTE Feszt László Orsolya, Póti Botond, 

diák és oktatómentorok, a 

FEB tagjai, az ELTE ÁJK 

oktatói 

  

Felkészülés az Orientációs Napokra  

Május hónapban folyamatosan folyt a felkészülés az Orientációs Napokra. A korábbi 

megbeszélések értelmében Breznay Xavér Mentorprogramért felelős referens, valamint jómagam 

Tóth Fruzsina és Gulya Fruzsina oktatómentorokkal közösen az ON harmadik napjának, a különböző 

diákszervezetek számára bemutatkozási lehetőséget biztosító Fair szervezését végeztük.  

 Az esemény szervezése főleg adminisztratív feladatokkal járt, a Fair jelentkezőket tömörítő 

levelezőlista kezelésével, az általuk feltett kérdések megválaszolásával. Fontosnak tartom 

megjegyezni azt, hogy remek ötletnek tartom azt, hogy a 2019-es évtől kezdve a Hallgatói 

Önkormányzat tagjai is aktívan részt vesznek nem csak az Orientációs Napok lebonyolításában, de a 

szervezésében is. Az oktatókkal való együttműködés véleményem szerint javítja az egyetem oktatói 

és a Hallgatói Önkormányzat közötti kapcsolatot.  

 Augusztus 29-én került sor az egyetem épületeinek hallgatók fogadására való felkészítésére, valamint 

a gólyacsomagok összeállítására. A munka a korábbi évkehez hasonlóan gördülékenyen folyt le.  
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HÖK Academy  

 Július hónapban került első alkalommal megrendezésre az ELTE ÁJK HÖK Academy, melynek 

feladata a Hallgatói Önkormányzat egyes bizottságai tagjai, képviselői, valamint a diákmentorai 

közötti szorosabb kapcsolat kialakítása, a diákmentorok felkészítése, valamint a HÖK munkájával 

kapcsolatos visszajelzések begyűjtése volt.  

 Az Academy véleményem szerint alapvetően jó hangulatban zajlott le, a szervezéssel kapcsolatban 

azonban sajnos fölmerültek bizonyos problémák. Az esemény szervezési munkálatait véleményem 

szerint a jövőben sokkal korábban el kell kezdeni, mind a HÖK tagjai számára, mind pedig a 

diákmentoroknak sokkal részletesebb, átfogóbb programtervet szükséges készíteni. A fentiek mellett 

meg szükséges említeni azt is, hogy a résztvevők visszajelzései alapján érdemes lehet a későbbiekben 

tábor formájában megrendezni az eseményt.  

  

Szabadegyetem  

Augusztus 16-17 között futott le a szabadegyetemen csoportvezetői szerepet betöltő hallgatók 

felkészítése az eseményre. A két napos eseményhez való hozzáállás, valamint a csoportvezetők 

kiválasztásának metódusában véleményem szerint több pontban is komoly szemléletváltásra van 

szükség. A csoportvezetők kiválasztása az elmúlt évek során azonos módon zajlott: egy néhány soros 

motivációs „levél” valamint a jelentkezőről rendelkezésre álló előzetes ismeretek alapján kerülnek 

kiválasztásra a csoportvezetők. Úgy gondolom, hogy a fenti módszer modernizációra szorul: úgy 

gondolom, hogy a mentorprogramhoz hasonlóan szóbeli beszélgetésre van szükség a jelentkezőkkel, 

valamint arra, hogy az alkalmasság mércéje ne az legyen, hogy „tud játékokat játszatni első napon a 

résztvevőkkel” hanem az, hogy az egyéb, csoportvezetők számára kijelölt – és esetenként kevésbé 

kellemes – feladatokat (reggeli szemétszedés, pakolás) aktívan, és magas minőségben el tudja látni. 

A fentiek mellett tényként kell kezelni a következőt: a csoportvezető feladatra jelentkező személyek 

döntő többsége diákmentor, így véleményem szerint egy több napos tréning szervezése számukra 

felesleges. Úgy gondolom, hatékonyabb lehet egy olyan egy napos program szervezése, mely során 
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délelőtt a csoportvezetői tapasztalattal nem rendelkező hallgatók felkészítése, délután pedig a 

csoportvezetők ismerkedése folyik le.  

Az augusztus 21-24 között lezajló Szabadegyetem alapvetően jó hangulatban folyt le, a 

beszámolóm szempontjából lényeges esemény nem történt.  

 

ELTE ÁJK Orientációs Napok 

 

 Idén szeptember 2-a és 4-e között ötödik alkalommal került megrendezésre az Orientációs 

Napok nevű programsorozat. Az évek során mind résztvevőként, mind pedig szervezőként 

tapasztaltam azt, hogy a rendezvény egyre gördülékenyebben kerül lebonyolításra, a programok 

egyre kiforrottabbak, ezáltal jobban elősegítik az újonnan felvett hallgatók integrációját a kar 

mindennapjaiba.  

 Üdvözlendő az Orientációs Napok szervezőinek azon – döntően egységes – álláspontja, mely alapján 

az idei évben a Hallgatói Önkormányzat, és az oktatói testület szorosabb együttműködés keretében 

látott neki a programok megszervezésének. Ennek az együttműködésnek a gyakorlati hasznáról a 

szervezők az esemény folyamán is meggyőződhettek: egyfelől, a HÖK tagjai nagyobb betekintést 

nyerhettek a korábban kizárólag oktatók által ellátott szervezési feladatokból, az itt szerzett 

tapasztalatokat pedig tovább örökíthetik a következő évekre, másfelől pedig minden bizonnyal az 

oktatók számára is könnyebbséget jelentett az, hogy bizonyos váratlan helyzetekben támaszkodhattak 

a HÖK segítségére. 

 Érdemes külön kiemelni a „Law/Politics in the City” programban beállt változásokat. Minden 

bizonnyal ez az esemény volt az, amely az évek során a legtöbbet formálódott, változott. Véleményem 

szerint a jelenlegi, környezettudatosságra figyelmet felhívó arculat egyszerre segítheti a karról 

kialakult kép jelentős javulását, valamint az újonnan felvett hallgatók környezettudatosság irányába 

történő települését. Emellett fontos az is, hogy a jelenlegi, könnyen körülhatárolható, kellemes 

környezetben a hallgatók minden bizonnyal jobban érezték magukat, mint a korábbi években, amikor 
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is vagy a város különböző, meglehetősen távoli pontjai között kellett szűkös időn belül teljesíteni a 

feladatokat, vagy az egyetem környékén, tenni ugyan ezt. 

 Továbbra is gondot jelentett azonban a kommunikáció. A diákmentoroktól érkező visszajelzések 

alapján több alkalommal is zavart keltett az, hogy a mentorok nem voltak tisztában azzal, a HÖK 

részéről mely szervező pontosan mivel foglalkozik, mely témákban kompetens, és tud azonnali 

választ/segítséget nyújtani.  

 Mindent összegezve úgy gondolom, az idei tanévben ismét javult az Orientációs napok színvonala. 

A jövőben mindössze néhány apróbb módosítás (első sorban a szervezők közötti kommunikáció 

tekintetében) elvégzése után egy igazán stabil, és szórakoztató programsorozattal állhat neki a kar az 

új hallgatók integrációjának. 

Egyebek 

 

 Október 11-én került megrendezésre az ELTE Feszt. Az esemény során a hallgatók a korábbi 

években megszokottak szerint magas érdeklődést mutattak karunk iránt. Az érdeklődők tájékoztatását 

a diákmentorok, valamint a Felvételi Előkészítő Bizottság tagjai látták el. A szervezés során ismét 

gondot okozott az akadozó kommunikáció az oktatómentorok, valamint az integrációs alelnök között.  

 Tekintettel arra, hogy a politológus hallgatók számára korlátozott lehetőségek állnak fent az órarend 

személyre szabására, a 2019/2020-as tanévben elnökségi ülésen nem volt lehetőségem részt venni. A 

Szabó Tamás HÖK elnökkel történt megbeszélés értelmében mind szeptember, mind pedig október 

hónapban csökkentett összegű (25, valamint 20 ezer forintos) közéleti ösztöndíjban részesültem.  

 

  

    
Fehér Levente – Szociális alelnök  

  
Eseménynaptár    

Időpont  Tárgy  Résztvevők  
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2019. május 9.  KÖB ülés  A KÖB tagjai  
2019. május 14.  Elnökségi ülés  Az Elnökség tagjai  
2019. május 16.  SzÖB ülés  SzÖB tagok  
2019. május 17.  Küldött Gyűlés  A Küldött Gyűlés tagjai, a 

HÖK Elnökség tagjai  
2019. május 21.  KÖB ülés  A KÖB tagjai  
2019. május 21.  Kari Tanács ülés  A Kari Tanács tagjai  
2019. május 23.  EHSZÖB ülés  Az EHSZÖB tagjai  
2019. június 11.  Kari Tanács ülés  A Kari Tanács tagjai  
2019. július 1.  Elnökségi ülés  Az Elnökség tagjai  

 
2019. szeptember 23.  KÖB ülés A KÖB tagjai 

2019. szeptember 21. SZÖB ülés A SZÖB tagjai 

2019. szeptember 26. EHSZÖB ülés Az EHSZÖB tagjai 

2019. szeptember 24. Kari Tanács A Kari Tanács tagjai 

2019. október 22. KÖB ülés A KÖB tagjai 

2019. október 16. SZÖB ülés A SZÖB tagjai 

2019. október 18. EHSZÖB ülés Az EHSZÖB tagjai 

  
A nyár folyamán az EHÖK Szociális és Szociális Bizottsági tagságom miatt 3 levélszavazásban 

vettem részt és emiatt foglalkoztam a szavazásra feltett módosító javaslatokkal.  

Megírásra kerültek az új pályázati kiírások is. Amiket pozíciómból kifolyólag én írtam meg. Az 

ösztöndíj átláthatóság elkészítésével is foglalkoztam a nyáron (mind otthon, mind voltam miatta bent 

a Tanulmányi Osztályon).  

A nyár folyamán válaszoltam az e-mailben felmerülő összes kérdésre.  

  


