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Bemutatkozás 

Oravecz Zsófia, másodéves politológus hallgató vagyok. 1995. január 18-án 
születtem Kazincbarcikán. Gimnáziumi tanulmányaimat a Szalézi Szent 
Ferenc Gimnázium hat évfolyamos osztályában végeztem.  

2013-ban iratkoztam be az ELTE Állam- és Jogtudományi Karára, azóta 
kollégista vagyok a Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumban.  

2013 szeptembere óta, szinte párhuzamosan, ahogy megkezdtem 
tanulmányaim tagja vagyok a Hallgatói Önkormányzatnak, az 
évfolyamtársaim kiemelkedő többséggel választottak meg évfolyam-
képviselőjüknek tavaly, illetve idén ismét elnyertem bizalmuk és 
újraválasztottak. Évfolyam-képviselőségem mellett tagja voltam a 
Politológus Bizottságnak, a Küldöttgyűlést delegált a Kari Tanácsba, illetve a 
politológus ügyekért felelős alelnök, Tóth Réka általános helyettese voltam.  

2013 decemberében elnyertem a Nézőpont Intézet gyakornoki programját, 
aminek köszönhetően 6 hónapig lehettem ösztöndíjas elemzőjük.  

Ugyancsak 2013 őszén 5 politológus hallgatótársammal megalapítottuk a 
Politológus Műhelyt, ami segítségével gyakorlati előadásokat szervezünk a 
hallgatóknak. 

Nagyon sokat jelent nekem a Hallgatói Önkormányzat. Sok tapasztalatot, 
élményt kaptam ezalatt az egy év alatt és büszkén mondhatom el, hogy ez 
az egyik legjobb dolog ami az egyetemi létem alatt eddig velem történt.  

  

 



 

Az érdekképviselet megvalósulása tettekkel és 
kommunikációval 

Hallgatókkal:  

Számomra legfontosabb a hallgatókkal való kapcsolattartás, illetve azon is 
túl minél többükkel egy bizalmi viszony kialakítása, mivel tökéletesen így 
végezhető el a politológus ügyekért felelős alelnök munkája. A hallgatók 
érdekeit kell képviselni a Tanulmányi Bizottságban és a Kari Tanácsban 
egyaránt. Ennek maximálisan eleget teszek ha megtiszteltek bizalmatokkal.  

Az elmúlt egy évben úgy gondolom a tökéletes érdekképviseletet láthattuk a 
politológus ügyekért felelős alelnök által, illetve a 4 évfolyam-képviselőből 3 
állandó jelleggel együtt tudott vele működni és csapatként dolgozni. Ezt 
szeretném én is tovább vinni, hogy a hallgatók továbbra is felelősségteljes, 
elhivatott, szakmai segítséget kapjanak amikor csak szükségük van rá. A 
hallgatóknak szükségük van olyan emberre a mindennapi egyetemi 
forgatagban aki rögtön a segítségükre van és megoldja a problémájukat. 
Ehhez felelősségteljes, megbízható, alázatos emberek kellenek a Hallgatói 
Önkormányzatnak, és úgy gondolom, hogy a fejlődés jó irányba tart. A 
Politológus oldal továbbvitelével, illetve a facebook csoportokban aktív 
kommunikációval közvetíteném az információkat minden egyes hallgató 
felé, kialakítva egy biztos transzparenciát.  

Képviselőkkel:  

5 politológus képviselő tagja a Küldöttgyűlésnek, és az alelnök feladata az ő 
segítésük és koordinálásuk. Mivel az 5 képviselőből 4-en még soha nem 
voltak a Hallgatói Önkormányzat tagjai, biztos vagyok benne, hogy én 
megfelelően a segítségükre tudnék lenni és egy csapatban dolgozni velük. Ez 
a politológusoknál kiemelkedően fontos, mivel a komolyabb problémákkal 
az alelnök  fordul a Politikatudományi Intézethez.  



A Hallgatói Önkormányzaton belüli kommunikáció javítása rendkívül fontos 
a megújulás felé. Megtapasztalhattuk a legroszabb példákat az információ 
áramlásának elakadásával kapcsolatban, ami nem sok jóra vezetett. Együtt 
kell dolgoznunk, együtt tenni azért, hogy a hallgatóknak akiket képviselünk 
könnyebb legyen. 

 

Tanulmányi problémák megoldása és kezelése  

Tanrendmódosítás:  

Idén szeptemberben a Politikatudományi Intézet igazgatójával Dr. Pesti 
Sándorral és a politológus alelnökkel Tóth Rékával egyeztettük 
javaslatainkat. Sikerült megbeszélnünk, hogy mi szükséges és 
megvalósítható, ami az elkövetkezendő egy évben lesz esedékes. Olyan 
módosításokat terveztünk meg, amik átgondoltak, szélesebb gyakorlati 
tudást biztosítanak a hallgatóknak és emelik a politológus diploma 
színvonalát. Azonban még sem elég, hogy Mi megtervezzük és kigondoljuk a 
változtatásokat, közvetlenül kell a hallgatók véleményét kikérnünk. A 
tanrendmódosítás létrejötte előtt Politológus Hallgatói Fórumot rendeznék, 
amin részt venne a Politikatudományi Intézet igazgatósága, így közös erővel 
vihetnénk végbe céljainkat. 

Alternatív tárgyak bővítése, rendszerezése:  

Az alapszakos politológus hallgatóknak kötelezően teljesítendő 6 alternatív 
tárgy, a mesterszakos hallgatóknak 7 szabadon választható. Állandó 
probléma ezeknek a tárgyaknak a bővítése, rendszerezése.  

Célom egy olyan alternatív tárgy véleményezési rendszer kialakítása aminek 
segítségével jobban bemutathatjuk a hallgatóknak, hogy melyik tárgy mit 
takar, mi a követelmény, így könnyebben tudnának választani. 
Természetesen a férőhelyek bővítését minden alkalommal a leggyorsabban 
oldanám meg. Minden félévben szorgalmaznám a Politikatudományi 



Intézetet új és új alternatív tárgyak bevezetésére, úgynevezett "próba 
félévekre", hogy láthassuk mi érdekli igazán a hallgatókat. 

 

Általános probléma: Statisztika, SPSS  

Általános felmérést készítünk ( ami jelenleg is zajlik ) az összes évfolyamon, 
ezzel mérjük fel, hogy a hallgatókat mennyire segíti hozzá a Statisztika tárgy 
teljesítése a ráépülő Politikai Kutatás Módszertana tárgy teljesítéséhez, 
illetve az előadáson elhangzottak a követelmény teljesítéséhez. Ezt a 
Politikatudományi Intézet igazgatója kérése készítjük el , és reméljük, 
előrelépést érünk el a tárgy jövőjét illetően.  Hatalmas lépést tehetünk meg 
most ezzel, hiszen állandó rendszerességel kapunk panaszt a tárgyat 
illetően, számtalan hallgató emiatt nem tudja tartani az ajánlott tanrendet. 
SPSS gyakorlati tréning bevezetésének szüksége teljesen egyértelmű a 
hallgatók körében, hiszen azok, akik még soha nem találkoztak a 
programmal, rendkívül nehezen abszolválják a Politikai Kutatás 
Módszertana kurzust. Ez hatalmas probléma, hiszem egy politológusnak 
tudnia kell kezelni ezeket. 

Idegen nyelvű alternatív tárgyak, szakmai nyelv:  

Ha az idegen nyelv elsajátítását nézzük a politológusok számára kifejezetten 
kevés lehetőség nyílik. Ezen haladéktalanul változtatni kell. Szakmai nyelv 
bevezetéséről az eddigiekhez hasonló megbeszélséseket kezdeményeznék a 
Politikatudományi Intézettel, még ha önköltségen is , de elindulna, az 
hatalmas előrelépés lenne. Igényfelmérésként akár alternatív tárgykénti 
bevezetését is el lehetne érni.  

Az elmúlt egy évben az idegen nyelvű alternatív tárgyak mennyisége is 
emelkedésnek indult. Minél többre szeretném ezt növelni, a lehető 
legérdekesebb témák érintésével.  

Mesterképzés szakirány választás:  



Az elsőéves mesterszakos hallgatók 2 szakirány közül választhatnak, 
közpolitika szakirány az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán illetve a 
választási szakirány az ELTE Társadalomtudományi Karán. Az előző évben 
bevált szakirány választási előadást mindenképpen szeretném továbbvinni, 
ahol több információt kaphatnak a hallgatók a 2 szakirányról Dr. Pesti 
Sándor intézetigazgatótól. Megbeszéléseket szeretnék kezdeni 2 új 
szakirány kialakításáról, amik a nemzetközi politikával, illetve politikai 
filozófiával foglalkoznának. Mindenképpen lenne igény a 2 új szakirány 
elindítására.  

Elsőévesek segítése:  

A szeptemberben beiratkozott elsőéves hallgatókkal már augusztus óta 
kapcsolatban vagyok, szinte mindegyikőjüket sikerült megismernem. 
Kiemelkedően fontos őket segíteni az első évükben, tárgyfelvételnél, 
vizsgajelentkezésnél és bármilyen probléma megválaszolásában. 
Augusztusban megrendezésre került egy tanulmányi tájékoztató , amit a 
Politológus Instruktori Körrel és a Politológus Bizottsággal közösen 
szerveztünk meg és vittünk végbe. Hasonlóképpen kívánom megoldani a 
vizsgajelentkezés előtti tájékoztatót is.  

Hiszem azt, hogy elengedhetetlen volt az elsőéves hallgatók számára a 
Politológus Kisokos az ELTE ÁJK rendszere megismerésében, amit közösen 
szerkesztettünk és írtunk. Ezt szintén hagyományként szeretném minden 
évben véghezvinni. 

Az idei elsőéveseken kívül előre kell tekintenünk és elmúlt 2 hónap 
történései miatt a következő évre is. Ez azért fontos, mivel gólyatábor nélkül 
kell majd integrálódniuk a hallgatóknak, amiben mindenféle 
segítségnyújtást meg szeretnék nekik adni, a lehető leghatékonyabb 
programok kigondolásával és megszervezésével.  Tagadhatatlanul feladatunk 
a mentorálásuk és a "segítő kéz" biztosítása. 

"Primus inter pares":  



Ezt az elnevezést kapta az a tanulmányi verseny ami idén került 
bevezetésre. Sajnos a rendelkezésre álló rövid idő miatt csak a 
II.évfolyamon sikerült megrendezni. Mivel még elegendő idő áll előttünk , 
ezért már most megkezdeném a tárgyalásokat az adott oktatókkal, hogy 
akár mind a 3 BA évfolyamon megrendezhessük. Az első helyezett 
megajánlott jegyet kap, illetve a Sport és Kulturális pályázatnak 
köszönhetően minden résztvevő hallgató értékes nyereményekben részesül.  

Panaszok: 

A Hallgatói Önkormányzatot a jelen helyzetben  egy biztos talpon álló 
alapokra kell lefektetnünk amit csak úgy érhetünk el ha a hallgatóknak azt 
közvetítjük, hogy megbízhatnak bennünk és mi minden energiánkkal nekik 
szeretnénk segíteni. A politológus évfolyamok nagy részén ez az elmúlt egy 
évben példaszerűen működött, és az újonnan megválasztott évfolyam-
képviselőkkel ez ebben az évben még tökéletesebbé fejleszthető. A 
hallgatók akármilyen panasszal vagy problémával fordulnak hozzánk azt a 
lehető leggyorsabban kell megoldanunk illetve őszinte választ kell rá 
adnunk.  

Szükség van egy "Összepolitológus" jegyzettár kialakítására amit még a 
vizsgaidőszak kezdete előtt kell megoldani. Sokszor megakad az évfolyam 
közötti jegyzet csere, ezért egy gyűjtő felület sok problémával szakítana. 

Állandó probléma a tárgyfelvétel és a vizsgajelentkezés a Neptun rendszer 
miatt. Sok hasonló és eltérő problémával is találkoztam már, ezek 
eredményes kezelésére minden esetben azonnal sor fog kerülni.   

 

A tanulmányokon túl, lehetőségek tárháza  

Torockói Nyári Szabadegyetem és Diáktábor:  



Minden évben nyáron egy tucat hallgató két- három napos látogatásra kap 
lehetőséget a festői Torockóba, ahol előadásokat hallgathatnak meg  nagy 
tekintélyű előadóktól. Egyik szerencsés résztvevője lehettem idén a 
tábornak, illetve az előkészületeit is figyelemmel követtem és részt vettem 
benne. Ez azért rendkívül fontos mert anyagi támogatás nélkül a tábor nem 
tud létrejönni, az eddigiekhez hasonlóan szeretnék pályázni a Sport és 
Kulturális pályázaton, hogy minél több hallgató teljesen ingyen kapjon 
lehetőséget ebben a nagyszerű programban. A tavalyi sikeres tábor után 
biztos vagyok benne, hogy jelentősen tudnánk növelni a részvevő hallgatók 
számát. Ez a Hallgatói Önkormányzatot is jó színben tünteti fel, hiszen ezzel 
a politológus hallgatók szakmai fejlődését támogatja.  A Szabadegyetemnek 
köszönhetően kapcsolatba kerültem a Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat 
elnökével és több tagjával, akikkel egy kölcsönös viszonyt kialakítva 
szervezthetnénk előadásokat és látogatásokat.  

Szakmai programok:  

Az elmúlt egy évben megrendezésre került a a Hallgatói Önkormányzat 
politológus részéről egy konferencia amire évek óta nem volt példa. Úgy 
gondolom, hogy ez mindenképpen hagyománnyá válhatna és a mindenkori 
politológus ügyekért felelős alelnök lenne a főszervezője , témája pedig az 
adott évre jellemző politikai eseményre épülne. A tavalyi konferencia 
szervezésében természetesen részt vettem és elmondhatom, hogy sikeresen 
zártuk, nagy látogatottságnak örvendett. 

Az évi egy konferencia mellett megválasztásom esetén több szakmai 
programot szeretnék szervezni nem csak politológus hallgatóknak, hanem 
akár jogászoknak is. A Politológus Műhelynek és egyéb tevékenységeimnek 
köszönhetően széles kapcsolatkört sikerült kialakítanom, érdekesebbnél 
érdekesebb előadókat tudnék meghívni, tréningeket szervezni ( például 
kommunikációs vagy elemző ), illetve beszélgetéseket közismert 
személyekkel. Tapasztalataim alapján a hallgatók tavasszal szívesebben 
látogatnak meg szervezett programokat ezért áprilisban szerveznék 
Politológus napokat, a tavalyihoz hasonlóan Parlament, Alkotmánybíróság 
látogatás, kerekasztal beszélgetések és kötetlen előadadássorozat kerülne 
lebonyolításra. 



A Politikatudományi Intézet most töltötte 30. évfordulóját aminek 
tiszteletére már megkezdtünk egy nagy színvonalú konferencia 
megszervezését. Megemlékezünk az elmúlt 30 évről, tekintélyes előadókkal, 
érdekes előadásokkal. 

Szimulációs verseny:  

Nagy érdeklődésnek örvend az úgynevezett "Mint a Parlament" játék, a 
Politikatudomány Intézet csapata remekel minden félévben. Ennek 
mintájára létrehoznék egy Parlament szimulációs versenyt, ami akár Európai 
Parlamentet is szimulálhatná. A csapatoknak törvényjavaslatot kellene 
benyújtaniuk és mindent megtenni azért, hogy azt végigvigyék a Parlamenti 
ülésen.  

A diplomán túl:  

Általános probléma a hallgatók körében az aggodalom, hogy mire is 
használhatják fel a diplomájukat, megéri-e a több éves tanulásuk. A mi 
dolgunk az, hogy őket megnyugtassuk és megmutassuk nekik, hogy mennyi 
lehetőségük van a diploma megszerzése előtt és után egyaránt. A szakmai 
gyakorlatokról való tájékoztatás már tökéletesen működik a facebook 
csoportoknak és az ELTE ÁJK honlapjának köszönhetően, de a diploma 
megszerzése utáni álláskeresés kevésbé. A probléma megoldását kötetlen 
előadások szervezésével képzelem el, amit az idei Gólyatáborban már el is 
kezdtünk. Számtalan végzett diplomással tudnánk kapcsolatba lépni, akik 
szívesen jönnének vissza az Egyetemre és mesélnének arról, hogy hogyan 
kell elkezdeni az első lépést egy frissen diplomázottnak.  

 

 

Összefoglalás 



2013. szeptemberi megválasztásom óta lelkiismeretesen, aktívan látom el a 
feladatom, mindent igyekeztem megtanulni, hogyan lehet egy politológus 
ügyekért felelős alelnök hatékony. 

A Hallgatói Önkormányzatban csak az tudja megállni a helyét és az nyerhet  
elismerést a hallgatóktól aki szívvel végzi munkáját. Örömmel állíthatom, 
hogy a legjobb visszajelzéseket kaptam az évfolyamtársaimtól. Miért is 
akarok politológus ügyekért felelős alelnök lenni? Minden egyes politológus 
hallgatóért akik erre az egyetemre járnak, kivétel nélkül. 

Hiszem, hogy érdemben hozzá tudnék járulni egy jobb Hallgatói 
Önkormányzathoz, aminek mind az egyetem vezetésénél mind a 
hallgatóknál jó híre van. Tudom nem kis munka ezt a jelen helyzetben 
kialakítani az elmúlt évek hibái miatt, de lehetetlen nem létezik.  

Kérlek Titeket, hogy támogassatok szavazatotokkal ha egy szakmai, hallgató 
orientált elnökséget szeretnétek a Hallgatói Önkormányzat élére.  
Köszönöm, hogy megtiszteltetek programom elolvasásával, remélem, hogy 
megkapom tőletek a lehetőséget, hogy megvalósíthassam. 

Támogatásotokban bízva,  

Oravecz Zsófia 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


