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KKÜÜLLÜÜGGYYII  AALLEELLNNÖÖKKII  PPÁÁLLYYÁÁZZAATT  

Tamás Eszter Kata 

 

1.) Bemutatkozás 

Tamás Eszter Kata vagyok, az ELTE Állam – és Jogtudományi Karának ötödéves hallgatója, 

Hallgatói Önkormányzatának eddigi külügyi alelnöke.  

Karunk külügyi életében 2012 februárja óta vállalok jelentős szerepet. Röviden a Körbe való 

felvételem után bizottsági taggá választottak, majd 2012 októberében a főmentori feladatok 

ellátásával is megbíztak. 2014 februárjában a Hallgatói Önkormányzat közgyűlésének döntése 

alapján külügyi alelnök lettem Karunkon. 

 

2.) Eddigi tevékenységem 

a.) Erasmus pályázás, pontrendszer 

2014 februárjában megváltozott az Erasmus pályázás feltételrendszere. Ennek átlátása, 

megfelelő kommunikálása a hallgatók felé az én feladatom lett, aminek azonnal meg kellett 

feleljek. A 3.5-ös átlaghatár meghúzása olyan hirtelen változás volt, amire hallgatótársaim 

nem voltak felkészülve, ezt jeleztem a Nemzetközi Bizottság felé. Az egyik, a pályázás során 

elért eredményem az volt, hogy ezt az átlaghatárt végül nem kezelték szigorúan, és azok 

esetében, akik pályázata érvénytelen lett volna a fentebb nevezett kitétel miatt, végül a 

Bizottság eltekintett a pályázat elutasításától, és anyagi juttatás mellett, Erasmus ösztöndíjjal 

utazhattak a pályázott helyre. 
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b.) Facebook csoport 

A kapcsolattartás megkönnyítése érdekében létrehoztam egy online csoportot, amibe minden 

kiutazó becsatlakozott. Mivel alelnökként közvetlenül nem tudtam e-mail üzenetet küldeni a 

hallgatóknak, meg kellett találjam azt az információ cserére alkalmas platformot, amit 

gyorsan és könnyen lehet használni. Ilyen csoport eddig nem volt. 

 

c.) Az Erasmus pályázást követő időszak 

Folyamatosan tartottam a kapcsolatot a kari koordinátorokkal, Robotka Andreával és Pinizsi 

Piroskával. A hallgatók jelentkezést követő kérdéseire a tőlem telhető leggyorsabban és 

legjobb tudásom szerint válaszoltam. 

A hallgatók főleg abban voltak bizonytalanok, hogyan állítsák össze a tanrendüket, és a 

különböző megköttendő szerződések mellékleteit hogyan töltsék ki, miket kell beszerezniük 

hozzá. Ebből is látszik, hogy az ehhez kapcsolódó feladatom alapvetően gyakorlati 

szempontok szerint épült fel. 

 

d.) Erasmus kiutazás kapcsán 

Mivel a támogatási szerződések a Tempus és az Egyetem közötti egyeztetések ellenére 

rettenetesen lassan születtek meg, annyit tudtam tenni, hogy a hallgatóknak segítettem a 

szerződéshez tartozó kötelező mellékletek összegyűjtésében. Sok mindenkinek volt szüksége 

a Learning Agreement célszerű összeállításához segítségre (milyen kurzusokat érdemes 

felvenni, mit lehet elfogadtatni), továbbá felmerültek egyéb, jobbára praktikus kérdések is, 

amivel megkerestek. 

A Nemzetközi Osztállyal folyamatosan kapcsolatot tartottam, és azt tapasztaltam, hogy 

mindenben egymás segítségére tudtunk lenni, és mind hallgatói, mind koordinátori szinten 

maximális egyetértésben tudtunk együtt dolgozni a hallgatók érdekében. 

 

e.) Erasmus őszi vizsgákkal kapcsolatosan: 
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Figyelemmel kísértem, hogy a Tanszékek meghirdették-e a kötelező három vizsgaalkalmat a 

beérkező hallgatóknak. 

Tájékoztattam őket arról, hogy ha esetlegesen nem tudtak teljesíteni kint kurzust, ennek 

milyen következménye lehet. 

Megválaszoltam a kurzuselfogadtatás/kreditelismertetés kapcsán felmerülő kérdéseket. 

 

f.) A Külügyi Kör vezetése kapcsán végzett tevékenységem 

Alelnökségem alatt két felvételi eljárást bonyolítottunk le, mindkettő megszervezését én 

végeztem. Ehhez kapcsolódva két tábort is tartottunk, a márciusi táborba nem csak 

mentorokat, hanem mentoráltakat is vártunk, igyekeztünk szélesíteni azt a spektrumot, amit 

Magyarországból láthatnak, és szerettünk volna erősíteni az aktív, közvetlen nemzetköziséget 

a Karon belül. 

A Kör számos kulturális programot szervezett, mind célja az volt, hogy egy színesebb képet 

alkossanak a hozzánk érkező hallgatók mind az egyetemről, mind az országunkról. 

Előző pályázatom céljai között szerepelt, hogy a Külügyi Kört szerettem volna visszavezetni a 

Kar vérkeringésébe, mivel azt tapasztaltam, hogy aránylag kevesen tudnak a létünkről, 

tevékenységünkről. Azt hiszem, részben ennek köszönhető, hogy a Kör vezetőjét, engem kért 

fel Erdős István Tanúr Úr az áprilisban megszervezésre kerülő Pre-Moot szabadidős 

tevékenységeinek megtervezésére és vezetésére, ennek a feladatnak is eleget tettem a Kör 

mentorainak segítségével: mind a négy nap tartalmasan és jó hangulatban telt el, a 

visszajelzések rendkívül pozitívak voltak. 

 

g.) Részvétel a döntéshozásban 

Tisztségemnek eleget téve részt vettem a Kari Tanács és Nemzetközi Bizottság ülésein, a 

Hallgatói Önkormányzat minden kari ülésén, minden elnökségi ülésen, továbbá karközi 

szinten rendszeres résztvevője voltam az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság üléseinek. 
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Terveim: 

Elöljáróban fontosnak tartom leszögezni, hogy a korábbi pályatomhoz képest jelentősen 

megváltozott az alelnök feladatairól akkor látott képem, azt gondolom, ma már reálisabban 

látom, mire lehet képes egy külügyi alelnök, és valóban mi a tevékenysége célja. Előző 

februárban nem tudtam, hogy ez a tisztség nem idény jellegű tevékenységekkel jár (félre ne 

értsen a Tisztelt Önkormányzat: idényjelleg alatt azt értem, minden hónapban mást gondoltam 

a fő ellátandó tevékenységnek, azt gondoltam, több projekt megvalósítására lesz idő), tehát 

nem feltételeztem, hogy ennyire szoros kapcsolatom lesz a kiutazókkal, mint amilyen végül 

kialakult. Gyakorlatilag amióta a tisztséget betöltöm, szinte minden nap válaszoltam meg 

kérdéseket az Erasmussal kapcsolatban: kezdetben a pályázásban, majd a dokumentumok 

összeállításában és kitöltségében, azt követően a kiutazást megelőző praktikus teendőkben, 

majd a kint lét során a kinti és hazai feladatok véghez vitelében nyújtottam segítséget. Az 

eredeti elképzelésem az volt, hogy ez a gyakoriság el fog múlni a pályázást követő időben, de 

tévedtem, ha lehet, még erőteljesebben jelentkezett, főleg nyáron, amikor a támogatási 

szerződések megkötése csúszott, és a hallgatók egyetlen kapcsolati útja az illetékesekkel 

rajtam keresztül futott. Emiatt, és az eltelt nyolc hónap tapasztalatai miatt, az előző 

pályázatomtól eltérő elképzeléseim is vannak. 

 

I.) Erasmusra vonatkozó nemzetközi szabályozás érvényesítése 

Az Erasmus programra vonatkozó nemzetközi szabályozás nagyobb teret enged a hallgatók 

döntésének a saját képzésüket tekintve, és jóval egyszerűbb vizsgázási követelményeket ír 

elő, mint amit mind az ELTE, mind a Kar megvalósít. Célom a kari vezetés figyelmét erre a 

hiányosságra felhívni, és megtalálni a kompromisszumot. 

 

II.) Erasmus ügyrend 

A Tanulmányi Hivatal, a Nemzetközi Osztály és a Hallgatói Önkormányzat részéről az én 

részvételemmel megkezdődött a korábbi nagy hiányosságot pótló Erasmus ügyrend 

megszövegezése. Ez a dokumentum lenne az, amely a pályázást, de főleg a kint tartózkodást 
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megelőző és közbeni időszakban a hallgató által teljesítő feladatokat, leadandó 

dokumentumokat, majd a hazautazást követően a kurzusok elismertetését összefoglalná. A 

jelenlegi rendszer bonyolult, az eramusos számára átláthatatlan, égető szükség van egy ilyen 

szabályzat megteremtésére. 

 

III.) Erasmus tanulmányi út és szakmai gyakorlat népszerűsítése 

Alelnökségem alatt szeretnék egy kiadványt létrehozni, ami kifejezetten a fiatalabb jogász, 

politológus és kriminológus hallgatóknak adna útmutatást a későbbi Erasmus pályázás során. 

Szeretném, ha nem csak tudnának a lehetőségről, hanem már első egyetemi éveik alatt is 

tudnának célirányosan készülni a pályázásra. A jelenlegi, objektív pályázási rendszer egyfajta 

előnyt jelent: már rendkívül korán tudhatják a hallgatók, mire kell figyelniük. 

Komoly fájdalmam, hogy alacsony az Erasmus szakmai gyakorlatot pályázók száma. 

Szeretném, ha ez megnőne, ennek érdekében a következő pályázási időszakra már elérhető 

lesz a szakmai gyakorlati helyeket összefoglaló adatbázis. 

Mind a tanulmányút, mind a szakmai gyakorlat népszerűsítésére februárban meg szeretném 

szervezni az Erasmus Hét nevű rendezvénysorozatot. 

 

IV.) Külügyi Börze 

A Külügyi Börze minden egyetemi kar együttműködésével megvalósuló rendezvény, 

amelynek Karunkat is érintő része november 25-én lesz az ELTE BTK Gólyavárában. Ez a 

rendezvény nem csak az Erasmusra, hanem számos más ösztöndíjra, azokkal foglalkozó 

szervezetre hívja fel a figyelmet, és enged a hallgatóknak terepet a közvetlen informálódásra. 

A program szervezésében jelenleg is részt veszek: többek között a meghívott szervezetek 

koordinálásáért vagyok felelős. 

 

V.) A Jogi Kar „nemzetköziesítése” 
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Tervem, hogy a Karunkat jobban belevonjam a nemzetközi körforgásba: idegen nyelvű 

előadásokkal, a guest lecture-ök látagottságának növelésével, a külföldi és magyar hallgatók 

számára találkozási pontok létrehozásával szeretném megszínesíteni a Kart. Fontosnak tartom, 

hogy a hallgatók számára ne csak a mentorkodás nyújtson lehetőséget az általuk már 

elsajátított idegen nyelv gyakorlására, az ide érkezők ezzel párhuzamosan ne csak a 

mentoraikkal, vagy erasmus hallgató társaikkal tudjanak találkozni. 

Ezen tervek megvalósításában jórészt a Külügyi Körre szeretnék támaszkodni. 

Részben ide tartozik a külföldi hallgatói önkormányzatokkal való kapcsolattartás 

megteremtése: egy hallgatói fórum létrehozása, amelyen a külföldi egyetemről érkező 

képviselők be tudnák mutatni a saját működésüket, lehetőséget teremtve ezzel az egymástól 

való tanulásra nemzetközi szinten is. 

 

3.) Személyes alkalmasság 

Ha lehet, ezek azok a adottságaim, amik keveset változtak az előző pályázatomhoz képest. 

Továbbra is úgy gondolom, hogy jó probléma megoldó képességgel rendelkezem, 

fáradhatatlan és szorgalmas emberként ismernek, én is annak tartom magam. Nagyon nyitott 

vagyok, a legelőnyösebb tulajdonságok között tartom számon a széles látókörűséget. 

Elkötelezett és lojális vagyok azok felé, akikkel együtt dolgozom. Alapvetően pozitív 

világlátású vagyok, a környzetem felé is igyekszem mindenkor ezt sugározni. 

Értékrendem középpontjában változatlanul a család, a közösség és a munka állnak, 

mindenkori célom, hogy a legtöbbet tudjam nyújtani ezeken a területeken. 

 

Remélem, pályázatom meggyőzte a Tisztelt Hallgatói Önkormányzatot arról, hogy alkalmas 

vagyok a külügyi alelnöki poszt betöltésére. 

 

Budapest, 2014. november 03. 


