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EHÖK ülések  

2017.11.02. 10 óra  - Tanulmányi Bizottság ülése 

HKR. módosító javaslat tervezet tárgyalása. 

2017.11.08. 16 óra  - Elnökségi ülés 

2017.11.15. 18 óra  - Elnökségi ülés 

2017.11.22. 18 óra  - Elnökségi ülés 

2017.11.29. 18 óra  -  Elnökségi ülés 

Szenátus és kapcsolódó ülések 

2017.11.09. 14 óra  - OHÜB 

Az OHÜB a HKR. módosító javaslat koncepcióját tárgyalta. A koncepció számos módosítási 

javaslatot von majd maga után. Fő célja az ELTE különböző karjain kialakult gyakorlatok 

egységesítése. Az elektronikus ügyintézési kör bővítése. Emellett fontos módosításokat 

tartalmazott a dékáni méltányosságra és a vizsgakurzusra vonatkozóan, amelyek ki is kerültek 

a koncepcióból. 

2017.11.13. 14 óra  - Szenátus 

Kari megbeszélések és ülések 

2017.11.13. 9 óra  - Önkéntes fakultáció és bevezetése megbeszélés 

A következő szemeszterben dr. Kisteleki Károly és dr. Hoffman István vezetésével megindul 

egy önkéntes tapasztalatok szerzésére és az önkéntesség fontosságának megmutatására 

létrehozott kurzus. A kurzus keretében a hallgatók számos civil szervezet közül választhatnak 

majd, hogy melyikben szeretnék kipróbálni magukat és milyen tapasztalatokat szeretnének 

szerezni. A leendő kurzus közvetített értéke ilyen formán egybevágott a PalacsintaBisztró által 

közvetített jótékonyság fontosságával is, így úgy véltük, hogy az esemény keretében az idei 

évben újításként az önkéntesség fontosságára is felhívjuk a figyelmet. Ennek megfelelően a 

PalacsintaBisztró megszervezése során a civil szervezetek bemutatkozását is elkezdtük 

szervezni együtt működve a kurzust vezető oktatókkal és az Oktatómentori közösséggel. 
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2017.11.13. 12 óra  -  Megbeszélés Dékán Úrral 

Az elmúlt ciklusban Dékán Úr és a kari HÖK elnök között rendszeres megbeszélések 

folytatásaképpen találkoztam Dékán Úrral és megbeszéltük, hogy a jövőben is folytatjuk az 

együttműködést. 

2017.11.15. 15 óra  - Megbeszélés Oktatási Dékánhelyettes Asszonnyal 

Dékánhelyettes Asszonnyal is személyesen találkoztam abból a célból, hogy valamennyi 

felmerült tanulmányi kérdésről tudjunk beszélni. A megbeszélésen megállapodtunk abban, 

hogy kb. két hetente fogunk időpontot egyeztetni. Ebben az időintervallumban ugyanis 

összegyűlnek olyan aktuális kérdések vagy merülnek fel olyan problémák, amelyek 

megoldásában Dékánhelyettes Asszony közreműködésével hatékonyabban tudunk eredményt 

elérni. Beszéltünk továbbá a HKR-t érintő esetleges módosítási lehetőségekről, a 

záróvizsgáztatás rendszerének felülvizsgálatáról és a HÖK Tantervi Bizottságban való 

részvételéről is. Beszéltünk továbbá az új tanterv szerint tanuló hallgatók tapasztalatainak a 

nyomon követéséről is és arról, hogy fontos lenne tudni, hogy megvalósulni látszanak-e a 

tantervi módosítás által szem előtt tartott célok. 

2017.11.21. 10 óra  - Megbeszélés a mentorprogramról 

A megbeszélés során áttekintettük az Oktatómentorok és Diákmentorok következő ciklusban 

való együttműködését és az aktuális kérdésekről is beszéltünk, szeretnénk ismét megszervezni 

az ON véleményezését lehetővé tevő programot: Opinion.  

2017.11.21.  12:30  - Megbeszélés Dékán Úrral 

A megbeszélésen hosszasan beszéltünk a dékáni méltányosság témaköréről az ügykörökből 

mutatkozó gócpontokról és arról, hogy milyen módon lehetne ezeket megszüntetni.  

2017.11.22. 15 óra  - HKR.-t érintő megbeszélés 

A megbeszélésen Dékánhelyettes Asszony és Tanulmányi Hivatalvezető Asszony voltak jelen. 

Beszéltünk a HKR. módosító javaslat koncepció dokumentumáról, amelyet az Oktatási 

Igazgatóság dolgozott ki. Ezzel összefüggésben beszéltünk a dékáni méltányosság 

intézményéről, a vizsgakurzusról, a túlfutó hallgatók pontszámáról. 

2017.11.28. 14 óra  - Kari Tanács 
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Küldöttgyűlés és évfolyamképviselet 

2017.11.14. 18 óra  - Alakuló Küldöttgyűlés 

Az alakuló Küldöttgyűlés valamennyi napirendi pontját én készítettem elő. Emellett 

megszerveztem a KGY technikai feltételeit is és az utólagos adminisztrációs feladatokat is 

elláttam. 

2017.11.20.  18 óra  - Megbeszélés a kriminológus évfolyamképviselőkkel 

A kriminológus évfolyamképviselők jelezték az alakuló KGY után, hogy nyitottak lennének 

egy személyes megbeszélésre velem, amelynek keretében átbeszélnénk a kriminológus képzés 

hallgatóinak problémáit, visszajelzéseit és emellett jobban megismerhetik a HÖK-öt, annak 

működését. A következő szemeszter elején a megbeszélésen elhangzottakból készítünk egy 

összesítést, amely alapján dolgozhatunk majd a kriminológia szakos problémák megoldásán.  

Elnökségi munka 

2017.11.15. 8 óra  - Elnökségi ülés és EHÖK látogatás 

Az ülésen beszéltünk a kari HÖK utánpótlás problémáiról, kiemelten a Küldöttgyűlési 

képviselőkre vonatkozóan; az informatikai eszközeink korlátozottságáról és elavultságáról; az 

Erasmushelyekről; könyvtár nyitvatartási idejének hosszabbításáról. 

2017.11.16. 10 óra  - Megbeszélés Irodavezetőkkel 

Az elnöki pályázatomban kiemelten foglalkoztam az adminisztráció  

2017.11.21. 14 óra  - Megbeszélés a Jurátus főszerkesztőjével 

Szövérffy Margittal beszéltünk a Jurátus egyes problémáiról és az offline kiadás legitimitásáról 

2017-ben. 

Referensek kinevezése 

A hónap folyamán kineveztem Csizmazia Orsolyát integrációért felelős refenrensnek. További 

referensi kinevezések jövő hónapban kerülnek sorra. 

Állami Számvevőszék ellenőrzése 

A hónap végén értesültünk róla, hogy az ÁSZ tavaszi ellenőrzési terve szerinti HÖK-öket érintő 

ellenőrzési eljárás keretében az ELTE HÖK ellenőrzését is megkezdték. Az ellenőrzés 

keretében 2013.01.01-2016.12.31. közötti adatok bekérése történt meg. Ellenőrzési terv: 

https://www.asz.hu/storage/files/files/Tervek/Ellenorzesi_terv/2017_II_ellenorzesi_terv.pdf . 

https://www.asz.hu/storage/files/files/Tervek/Ellenorzesi_terv/2017_II_ellenorzesi_terv.pdf
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Költségvetési terv 

A 2018-as évre megkezdtük egy költségvetési tervezet kidolgozását, amely célja az, hogy 

összegezzük, hogy milyen rendezvényeket, programokat, kiadásokat tervezünk a következő 

évben. 

Rendezvények 

2017.11.09.   - Gólyabál 

A Gólyabál volt az első olyan rendezvény, amelyen már, mint HÖK elnök vettem részt. Ennek 

szervezését még az ügyvivő alelnökök bonyolítottak le, amit ezúton is szeretnék kiemelten 

megköszönni Kemény Alexnek és Szentpéteri Eszternek. A bálhoz megszerveztem a Legjobb 

Oktatók meghívását és a díjak átadását. A bál jól sikerült. A részvétel magas volt és a hozzám 

beérkezett visszajelzések alapján valamennyi résztvevő jól érezte magát. 

 

PalacsintaBisztró 

A PalacsintaBisztró és Önkéntes Naphoz a helyfoglalást intéztem. 

Összegzés 

Az első hónapban számos dolog történt. A legtöbb ülés még számomra az új szituációkba való 

„beletanulást” jelentette, az új közegekbe való beszokás van ahol könnyebben, van ahol 

nehezebben megy, de úgy hiszem, hogy november folyamán a legtöbb olyan fórumon részt 

vettem, ahol a következő egy évben dolgozni fogok/fogunk. 

A számos ülés mellett jelentős adminisztratív teherrel is folyamatosan meg kell küzdenem, ami 

jelentős energiát visz el, viszont az elmúlt másfél év komoly hiányosságai miatt egy számunkra 

teljesen új rendszer kialakítását kell elvégeznem párhuzamosan azzal, hogy minden 

dokumentumot alapos gondossággal előkészítek. 

A novemberem tehát a fonalak felvételéről és a ciklusom megalapozásáról és a működési 

mechanizmusok kialakításának „gyakorlat általi” megkezdéséről szólt elsősorban, bár bőven 

maradt ezzel kapcsolatos tenni való a következő hónapokra is. Jelenleg úgy látom, hogy a 

kezdeti információ és tapasztalat tömeg a vizsgaidőszak okozta tanulmányi terhelés miatt 

februárban fog tudni rendszerbe összeállni. 
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Munkámért 65 000 Ft, azaz hatvanötezer forint tisztségviselői ösztöndíjban részesültem. 

 

Budapest, 2017.12.12. 

 

Szabó Tamás 

Elnök 

ELTE ÁJK HÖK 


