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Hkr. módosító javaslat tervezet, rangsorolásos korrekció tervezet tárgyalása 

2017.03.01. 

Dr. Somssich Réka Dékánhelyettes Asszonnyal, Dr. Bihari Zsuzsanna Hivatalvezető 

Asszonnyal, Győri Gábor Csoportvezető Úrral Czabán Samuval közösen egyeztettük a 

februárban elkészített javaslat tervezetről. Az ülésen az eredeti javaslat tervezetből kikerült 

néhány javasolt rendelkezés, de a többségüket észszerűsítő módosítást követően további 

Bizottsági ülések elé lettek utalva. A főbb irányvonalakról Czabán Samu 2016. december-2017. 

február időszakra vonatkozó beszámolójában lehet tájékozódni. 

 

2017.03.28. 

Eddigre elkészült a csomag első javított változata, amelyet Dr. Somssich Réka Dékánhelyettes 

Asszonnyal, Dr. Nagy Marianna Tanszékvezető Asszonnyal, Dr. Bihari Zsuzsanna 

Hivatalvezető Asszonnyal, Dr. Hack Péter Tanszékvezető Úrral, Győri Gábor Csoportvezető 

Úrral Czabán Samuval közösen egyeztettünk. Az ülést követően a módosításba foglalt főbb 

irányvonalak a következők: 

 Többszöri javítás lehetősége 

 Többszöri dékáni méltányossági kérelem lehetősége 

 Írásbeli vizsgák egyszerűbb meghirdetése és összehangolási kötelezettség erősítése 

 Javítókulcs kötelezettség bevezetése és részletezése írásbeli vizsgák esetén. 

Az alábbi témakörökben a Bizottság tagjai úgy vélték, hogy tanszékekkel való külön egyeztetés 

szükséges ahhoz, hogy a már meglévő szabályok alkalmazásra kerüljenek vagy a hallgatók 

számára méltányosabb helyzet legyen teremthető a jelenlegi szabályok mellett. 

 Évközi számonkérés a Hkr. 67. § (1) e) és f) pontjai alapján 

 Záróvizsgákkal kapcsolatos rossz gyakorlatok felmérése és a záróvizsga (mint nem 

szuperkollokvium) céljának újra értelmezése 

 Vizsgakurzus meghirdetése 

Mivel azóta is dolgozom az ott megbeszéltek szerinti javítások elvégzésén, ezért amennyiben 

további kérdés merül fel kérem, hogy bátran kérdezzetek. 
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Tárgyfelvételi rendszer felülvizsgálata, a módosítási lehetőségek felmérése 

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy az alább kifejtett szempontok nem véglegesek kérem, 

hogy amennyiben ezzel kapcsolatos ötlete merül fel a dokumentum végén feltüntetett 

elérhetőségek egyikén jelezze számomra (Facebookon, vagy oktatas@ajkhok.elte.hu email 

címen). 

A rangsorolásos tárgyfelvételre a szemeszter elején számos panasz érkezett. Ennek okán 

kidolgoztunk egy javaslatot, amelyet a 2017.03.01-i ülés (Hkr.-rel kapcsolatos) keretében 

megvitattunk. A javaslat sajnos több szempontból sem volt alkalmas arra, hogy az 

üzemeltetővel/fejlesztőkkel tárgyalást kezdeményezzünk. Emiatt egy újabb szempontrendszert 

alakítottunk ki, amely már álláspontom szerint alkalmas egyeztetési alapnak. Ennek a 

szempontrendszernek a főbb elvei jelenleg a következők. 

 mintatanterv szerinti tárgyfelvétel helyett: első tárgyfelvételre járó pont (ezáltal a csúszó 

hallgató egyenértékű pontokhoz jut a mintatanterv szerint felvevő hallgatóval) 

 szemeszterek száma szerinti pontszám a jelenlegi szerint, annyi eltéréssel, hogy első 

tárgyfelvétel esetén az adott kurzusnál a mintatanterv szerinti szemeszterszám számít 

(ezáltal a csúszó hallgatóval szemben nem kerül hátrányba a mintatanterv szerint 

haladó) 

 a differenciálást valamelyik átlaggal szeretnénk megoldani, ezáltal pedig nem a 

„mázlipontok” alapján differenciálna elsőként a rendszer, hiszen az azonos pontszámok 

száma csökkenne 

 amennyiben lefejleszthető, rugalmasan felhasználható 100 pontos tasakkal lehetne 

preferenciát kialakítani illetve kompenzálni az átlag alapján kialakult különbségeket 

Kurzusok, Oktatási Bizottság által szervezett rendezvények 

PJ ZV felkészítő 

Az előző szemesztertől eltérő módon, de az igényekre reflektálva ebben a szemeszterben is 

sikerült elindítani a felkészítőt, amely jelenleg olyan hallgatók számára nyújt egyéni segítséget, 

akik már legalább kettő sikertelen záróvizsgán vannak túl Polgári jogból. A felkészítést Dr. 

Farkas Diána Rita végzi. 

 

mailto:oktatas@ajkhok.elte.hu
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SKILLSTART 

Hosszas egyeztetés után várhatóan április 22-23-án ismét megszervezésre kerül az előző 

szemeszterben már bizonyított SKILLSTART. Ennek költségeit részben a HÖK részben pedig 

a jelentkezett hallgatók fogják finanszírozni. A kurzus tartalmát Mórocz Kata állítja össze, 

illetve a kurzust is ő tartja. A HÖK a termet és a szükséges infrastruktúrát biztosítja. 

 

Academic writing készségfejlesztő kurzus Dr. Rigó Balázzsal 

Április 25-én megrendezésre kerül egy kb. 50 fő számára elérhető gyorstalpaló, amely célja az 

évfolyamdolgozat és szakdolgozat írás nehézségeit megkönnyítő ismeret elsajátítása. A kurzust 

a Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék oktatója, Dr. Rigó Balázs tartja majd. Az 

esemény a létszámkeret miatt regisztrációhoz kötött, és az alábbi linken érhető el: 

https://www.facebook.com/events/454812108197187/?notif_t=plan_user_joined&notif_id=14

91228544675310 

EHÖK Tanulmányi Bizottsági ülés – 2017.03.01. 

A bizottság ülésén Kovács Réka helyettesített, hiszen ugyanebben az időben a Hkr. módosító 

javaslat tervezetet egyeztettük. Az ülésen szó volt az OHV-vel kapcsolatos változásokról, 

illetve a már őszi szemeszter alatt megbeszélt egyetemi Hkr. segédletről. A segédlet ránk eső 

részét 2017.03.20-án nyújtottam be Szalma Edinának az EHÖK Tanulmányi ügyekért felelős 

alelnökének. 

Levelezős fórum 2017.03.11. 

Urbán Kristóffal együttműködve szombaton megkerestünk két levelezős évfolyamot, akik 

kérdőíven véleményezték a HÖK levelezős hallgatókkal kapcsolatos munkáját. A 

visszajelzések rögzítése azóta is tart, az viszont kirajzolódott már a helyszínen, hogy nem 

elegendő egy vagy kettő évfolyamképviselő a teljes szak képviseletére. Többek között ez is az 

oka annak, hogy nem kapják meg a nappali tagozatra járó hallgatók számára rendelkezésre álló 

segítséget. Javasolták továbbá: 

 B-Klub hétvégi nyitva tartását, hogy nyugodt körülmények között tanulhassanak 

https://www.facebook.com/events/454812108197187/?notif_t=plan_user_joined&notif_id=1491228544675310
https://www.facebook.com/events/454812108197187/?notif_t=plan_user_joined&notif_id=1491228544675310
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 Tanulmányi Hivatal nyitva tartását úgy, hogy legyen lehetőségük munka mellett is 

szabadság nélküli ügyintézésre 

 Könyvtár hosszabb nyitva tartását 

PP kérdőívek és 2016/2017/1. félévre vonatkozó kérdőívek 

A kérdőívek rendszerezése után megkezdtük az összegző dokumentumok készítését, 

amelyekkel várhatóan április első két hetében végzünk az Oktatási Bizottság tagjaival. Április 

elején találkozni fogok karunk pszichológusával, László Noémival és megvitatjuk az általuk 

kitöltetett kérdőívek és az előző félév tapasztalatait. 

További ülések és gyűlések 

Elnökségi ülések 

Márciusban tartott valamennyi elnökségi ülésen részt vettem. 

 

Kari Tanács 2017.03.28-ai ülése 

Az ülésen személyi kérdésben született döntés, valamint a minőségbiztosítási irányelvek 

kerültek elfogadásra 2017-re vonatkozóan. Elfogadásra került a minőségbiztosítás 2016-os évre 

vonatkozó beszámolója is. 

Elfogadásra kerültek a tanrendi javaslatok: 

 Jogász nappali mintatanterv 

 Jogász levelező mintatanterv 

 Politikatudomány BA mintatanterv 

 Politikatudomány MA mintatanterv 

 Kriminológia MA mintatanterv 

Külön örültem neki, hogy a javaslataink és a becsatornázott vélemények a jogász 

mintatantervben érvényre jutottak. A tantervek felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre, a 

jelenlegi hallgatók haladását nem befolyásolja (kivéve, ha újra felvételiznek). 
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Oktatási Bizottság ülései 

2017.03.03-i ülésen kiosztásra kerültek a kérdőív részek értékelésre. Röviden beszámoltam a 

legutóbbi bizottsági ülés óta futó projektjeinket érintő változásokról. Ismertettem a bizottsági 

ügyrendet, amely azóta a http://ajkhok.elte.hu/ugyrendek/ oldalon kihirdetésre került. 

 

2017.03.16-i ülésen csapatépítős játékot játszottunk. Ezt követően pedig a szemesztert érintő 

fontos határidőket gyűjtöttük össze. 

 

Az Oktatási Bizottság alábbi tagjainak szűnt meg a tagsága 2017. márciusában: 

 Bakonyi Réka  (közös megegyezéssel) 

 Harza Kinga  (lemondott a tagságról) 

 Schmidt Péter  (lemondott a jogsérelmi referens tisztségről) 

Erre való tekintettel áprilisban felvételt hirdetek az Oktatási Bizottságba, az esemény 

hamarosan elérhető lesz a Facebookon. 

 

Tanulmányi Bizottság és Kreditátviteli Bizottság ülései 

2017.03.22-én részt vettem a Tanulmányi Bizottság ülésén. 

2017.03.23-án elmulasztottam részt venni a Kreditátviteli Bizottság ülésén, de a bizottság 

munkáját ez nem befolyásolta, a résztvevőktől pedig email útján elnézést kértem, amiért a 

zárthelyi dolgozataimra való felkészülés elvette a figyelmemet.  

Esélyegyenlőségi referens 

Mivel az esélyegyenlőségi referens, Sulyok Luca számos tanulmányi üggyel kapcsolatban nyújt 

segítséget a speciális szükségletű hallgatóknak, ezért kezdeményeztem, hogy az ELTE ÁJK 

HÖK Alapszabályában az oktatási ügyekért felelős alelnök koordinációs jogkörhöz jusson 

abból a célból, hogy az esélyegyenlőségi referens munkáját támogathassa. Az Alapszabály 

módosítására még nem került sor, de a gyakorlatban fontosnak tartottuk, hogy hatékonyan 

tudjon működni a tisztség. Emiatt rendszeres (hetente minimum egy alkalommal) konzultálunk 

az elmúlt időszak történéseiről. 

http://ajkhok.elte.hu/ugyrendek/
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Ebből kifolyólag 2017.03.13-án találkoztunk Dr. Hoffman István fogyatékos-ügyi 

koordinátorral, akivel az általános problémákon felül leghangsúlyosabban a tananyag 

hozzáférhetőségének nehézségeiről és a lehetséges könnyítésről beszéltünk. 

 

 

 

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

 

Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést fenti beszámolóm elfogadására! 

 

Kérdés, észrevétel vagy vélemény esetén forduljatok hozzám bizalommal személyesen vagy az 

alábbi felületek egyikén: 

Facebook üzenet formájában: https://www.facebook.com/tamas.szabo.92 

Email: oktatas@ajkhok.elte.hu 

 

2017. április 3. 

Szabó Tamás 

Oktatási ügyekért felelős alelnök 

ELTE ÁJK HÖK 

 

https://www.facebook.com/tamas.szabo.92
mailto:oktatas@ajkhok.elte.hu

