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Évfolyamképviselőkkel való egyeztetés 

A vizsgajelentkezés kapcsán folyamatosan tartottam a kapcsolatot az évfolyamképviselőkkel, 

mely során figyeltem az igényeket a vizsgahelyek bővítésére és új vizsgaidőpontok kiírására, 

valamint a felmerülő problémák megoldását, illetve ezekkel kapcsolatos együttműködést 

kezdeményeztem a tanszékeken a képviselők által jelzett esetekben. 

 Egyéni kérdések megválaszolása 

Számos hallgatói egyéni kérdés érkezett hozzám a hónap folyamán, melyekre legjobb 

tudomásom szerint, a lehető leggyorsabban igyekeztem választ adni. Amennyiben szükséges 

volt - mint például diasorok, vizsgakövetelmények feltöltésével kapcsolatos megkeresések - 

egyeztettem a tanszékekkel is. 

 EHÖK látogatás 

Az alakuló küldöttgyűlést követően, ahol az új tisztségviselőket megválasztották a küldöttek, 

az EHÖK képviselői meglátogatták a frissen megalakult elnökséget. Erre november 15-én 

szerdán, 8 órakor került sor. Ezen a megbeszélésen magam is aktívan részt vettem, közösen 

feltérképeztük a Hallgatói Önkormányzat éves célkitűzéseit. Én a hallgatókkal való 

kommunikáció javítására, és az évfolyamcsoportokban történő hirdetések mennyiségének 

csökkentésére tettem javaslatokat. 

Legjobb oktatói díjak átadása 

A 2016/2017-es tanévre vonatkozó legjobb oktatói szavazás eredményeit a Gólyabálon adtuk 

át, de volt néhány oktató, akik nem tudtak részt venni az eseményem. Velük külön 

egyeztettem egy számukra alkalmas időpontot, amikor felkereshettem őket, és átadtam 

számukra az elismerő okleveleket. 

Írásbeli vizsgaidőpontokkal kapcsolatos egyeztetés a tanszékekkel 

A HKR. szabályai szerint megkértük a tanszékeket, hogy küldjék meg számunkra az írásbeli 

vizsgák időpontjait, melyeket véleményezhetünk. Erre sor került, a vizsgaidőpontokat és azok 

kihirdetését megvizsgáltuk, és javaslatainkat megküldtük a tanszékeknek az esetleges 

változtatásokkal és bővítésekkel kapcsolatban. 
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HÖOK vezetőképző tábor 

2017. november 17-19. között elutaztam a Siófokon tartott HÖOK őszi vezetőképző táborába. 

17-én, a szombati nap folyamán a haladó tanulmányi szekción, 18-án vasárnap pedig a haladó 

konfliktuskezelés trainingen vettem részt. 

 Oktatási bizottság felvételi pályázat kiírása és levezetése 

A bizottsági felvételi pályázatok határideje november 25-én 23.59-kor zárult le. A szóbeli 

alkalmakat november 27-én délelőtt, és december 1-e délelőtt tartottam meg. Az oktatási 

bizottságba 4 régi és 5 új tag jelentkezett. Minden jelentkező pályázatát elfogadtam, így az 

oktatási bizottság létszáma 10 fő lett. 

Kari Ösztöndíj Bizottság 

2017. november 21-én Kari Ösztöndíj Bizottsági ülést tartottunk. Az ülésen a bizottsági tagok 

egyhangúan elfogadták az általam benyújtott Ügyrendi javaslatot. Felülbíráltuk továbbá a 

november hónapban benyújtott ösztöndíj kérelmeket. Az ülés során megvitattuk a korábban 

benyújtott HKR. módosítással kapcsolatos fejleményeket és teendőket. 

Kari Tanács ülései 

2017. november 28-i ülésen részt vettem. Az ülésen a jogászképzés színvonalának emelését 

célzó programok támogatásairól, a HKR. módosításáról illetve személyi kérdésekről 

határoztunk. 

 

Munkámért 40.000 forint, azaz negyvenezer forint összegű tisztségviselői ösztöndíjban 

részesültem. Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést fenti beszámolóm elfogadására! 
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Kérdés, észrevétel vagy vélemény esetén forduljanak hozzám bizalommal személyesen vagy 

az alábbi elérhetőségek egyikén: 

Email:  oktatas@ajkhok.elte.hu 

Telefonszám:  +36306183125 

2017. december 3. 

 

Kovács Réka 

Oktatási ügyekért felelős alelnök 

ELTE ÁJK HÖK 


