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HKR. módosító javaslat 

2017. május 2-án a Kari Tanács elfogadta a HKR módosító javaslat csomagot. Az új 

rendelkezések a 2017/2018. tanévtől lépnek hatályba. A változások többsége a vizsgaszervezési 

szabályokat érinti. Egyrészt rugalmasabbá téve az írásbeli vizsgaszervezést, másrészt a HÖK 

vizsgaidőpontokra vonatkozó véleményező szerepét is optimalizálja. A végleges módosító 

javaslatok a 2017.04.11-én tartott tanszékvezetői értekezleten elhangzottak is figyelembe lettek 

véve. 

Tárgyfelvételi rendszer felülvizsgálata, a módosítási lehetőségek felmérése 

Előző beszámolómban részletesen kifejtettem a jelenlegi koncepciót. A koncepcióval már 

megkerestük az ELTE Oktatási Igazgatóságát, ahol beszélni tudunk annak 

megvalósíthatóságáról. Egyelőre várjuk a megbeszélés időpontját. Ezt követően fog Neptunon 

keresztüli szavazásra sor kerülni a tárgyfelvételi rendszert illetően. 

Kurzusok, Oktatási Bizottság által szervezett rendezvények 

SKILLSTART 

Április 22-23-án ismét megszervezésre került az előző szemeszterben már bizonyított 

SKILLSTART. A készségfejlesztőn ezúttal 7 fő vett részt. 

 

Academic writing készségfejlesztő kurzus Dr. Rigó Balázzsal 

Április 25-én megrendezésre került a Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék 

oktatója, Dr. Rigó Balázs által megtartott évfolyam- és szakdolgozat írást segítő esemény. A 

programon kb. 30 résztvevő hallhatott arról, hogy mire érdemes odafigyelni egy dolgozat 

írásakor és arról, hogy hogyan érdemes elindulni, felépíteni a dolgozatot. 

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

A kérdőívek rendszerezése után elkészültek az összegző dokumentumok. A félévre vonatkozó 

kérdőívek sajnos nem reprezentatívak, ezért abból nem tudtunk értékelhető összegzést 

készíteni. 

A PP kérdőívek kiértékelésének Tanszéken való bemutatását májusban tervezzük. 
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További ülések és gyűlések 

Elnökségi ülések 

Áprilisban tartott valamennyi elnökségi ülésen részt vettem. A 2017.04.24-ei ülés elején tudtam 

csak részt venni egyéb egyetemi elfoglaltságom miatt. 

 

Oktatási Bizottság ülései 

2017.04.28-ai ülésén kiosztásra kerültek a 2016/2017/2. szemesztert értékelő kérdőívek 

összeállítása, valamint beszéltünk az új csúszástáblázat összeállításáról. Röviden beszámoltam 

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

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

került. 

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

 Szentes Benjamin 

Az Oktatási Bizottság a felvételi eljárást követően az alábbi új tagokkal bővült 2017. 

áprilisában: 

 Páncél Réka Szidónia 

 Polányi Linda 

 Rádai Márton 

 Rónyai Áron  

 

Rendkívüli Kari Tanács 

2017.04.04-én rendkívüli Kari Tanácson részt vettem. Az ülésen az azóta rektornak 

megválasztott rektorjelöltet hallgattuk meg. 

 

HÖOK 

Részt vettem a tavaszi HÖOK vezetőképzőnek a tanulmányi haladó szekcióján. A képzés során 

közös beszélgetéseket folytattunk: 

 az OHV-k rendszeréről, kitöltési motivációkról; 

 az oktatási rendszeren belüli felülvizsgálati és jogorvoslati intézményekről; 

http://ajkhok.elte.hu/ugyrendek/
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 a hallgatók ügyvédjéről; 

 az oktatási rendszert befolyásoló szervezetekről és tisztségviselőkről. 

A képzés április 22-24-én került megrendezésre, amely során részt vettem továbbá egy egész 

napos időmenedzsment tréningen is. 

 

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 elérhetőségek egyikén: 

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

Email:     oktatas@ajkhok.elte.hu 

Telefonszám:    +36707731294 

 

2017. május 3. 

Szabó Tamás 

Oktatási ügyekért felelős alelnök 

ELTE ÁJK HÖK 

 

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

