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Bemutatkozás 

Katona Viktória vagyok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának 

harmadéves jogász hallgatója. Tanulmányaimat a Szendrey Júlia Általános Iskolában kezdtem 

Keszthelyen, majd a szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium emelt nyelvi 

tagozatán tettem érettségit 2012-ben, azóta az egyetem nappali tagozatos joghallgatója 

vagyok.  

Egyetemi tanulmányaim mellett mindig érdeklődtem a külügyek iránt, mindig fontosnak 

tartottam, hogy külügyi vonatkozású szervezetek munkáját is segítsem, ezért már 

elsőévesként csatlakoztam a karon működő egyetemi mentorrendszerhez, a Külügyi Körhöz. 

Ebben a szervezetben több, mint két éve vagyok aktív mentor, valamint egy éve a Külügyi Kör 

bizottsági tagja vagyok, melyben egy évig vezettem a Körön belül működő Tudományos 

Teamet.  

Ezeken felül 2014 szeptemberében csatlakoztam az ELSA budapesti szervezetéhez, mely, mint 

az európai joghallgatók szövetsége, szintén az egyetemen működő külügyi szervezet.  

 

Helyzetelemzés 

Véleményem szerint a külügy az egyik legelhanyagoltabb terület egyetemünkön, a külföldi 

részképzések és szakmai gyakorlatok, nyári egyetemek és konferenciák iránti érdeklődés, és a 

külföldi lehetőségek kihasználtsága rendkívül alacsony szinten van.  

Legfontosabb célkitűzésem, hogy a hallgatói mobilitási kedvet megnöveljem, hogy minél több 

hallgató külföldi tapasztalatokkal gazdagodva fejezhesse be tanulmányait. A mai globalizált 

világban elengedhetetlenül fontosnak tartom, hogy egy pályakezdő fiatal képet kapjon más 

országokban működő rendszerekről és kultúrákról, és a pozitív példákat magába szívva 

kamatoztassa megszerzett tudását itthon. A fejlődés kulcsát ebben látom, és ehhez a 

fejlődéshez szeretnék magam is hozzájárulni azzal, hogy segítek a hallgatóknak megismerni a 

lehetőségeiket, és könnyebbé tenné számukra, hogy ezekkel a lehetőségekkel élhessenek is.   

Ennek a megvalósításához több problémát szeretnék orvosolni, és szeretném elindítani a 

pozitív változást ez ügyben. A kiutazási hajlandóság alacsony szintje több okra vezethető 

vissza, az első és legfontosabb az egyetem részéről tapasztalható rugalmatlanság a külföldi 

tanulmányokkal kapcsolatban, ami megmutatkozik többek között az Erasmus hallgatók 

egységes követelményrendszerének hiányában, az itthoni tanulmányok párhuzamos 

folytatásában, és a külföldi lehetőségek magas költségeiben. 

Mindezek mellett a hallgatók nem kellően tájékoztatottak a különböző lehetőségekről, az 

információszerzési lehetőségek nem kielégítőek.  

Ezen hiányosságok pótlására szeretnék törekedni programom rövid- és hosszútávú céljaival. 

Pályázatom az elnöki program részeként terjesztem elő, és a következőkben ismertetem. 



 

Rövidtávú célkitűzések 

 

I) Külföldön tanuló/szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatók érdekképviselete/ 

Külügyi Bizottság 

A külföldön kint tartózkodó hallgatók itthoni ügyeinek intézése hatalmas gondot jelent számukra az 

egész szemeszter, de legfőképpen a vizsgaidőszak előtti időszak alatt. Az ő helyzetüket és 

érdekképviseletüket szeretném megkönnyíteni a Külügyi Bizottság feladatspecifikusabb, hatékonyabb 

megalakításával. 

A külügyi alelnök eddig különleges helyzetben volt a többihez képest, mivel eddig a külügyi alelnök 

egyben a Külügyi Kör elnöke is volt, a Külügy Kör Bizottsága és a HÖK külügyi alelnök bizottsága egynek 

számított. A közelmúltban azonban ez a két pozíció szétvált és ezzel lehetőség nyílt arra, hogy a külügyi 

alelnök létrehozzon egy szakmai alapokon nyugvó, csak a külügyi hallgatói érdekképviseletet ellátó 

bizottságot. A felvázolt feladatok alapján szeretném a bizottság munkáját megszervezni, hogy minden 

kiemelt fontosságú ügyre elegendő figyelem jusson, és eredményesen tudja ellátni a feladatát. 

 

II.) Erasmus tanulmányi út és szakmai gyakorlat népszerűsítése  

Alelnökségem alatt szeretnék egy kiadványt létrehozni, ami kifejezetten a 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. Így a kiadvány létrehozásával még tisztábbak és tervezhetőbbek lesznek 

a külföldi tanulmányok illetve szakmai gyakorlatok. 

 

 

 



III.) 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. Ez rendkívül méltánytalan helyzetet eredményez, ami szintén a hallgatói 

mobilitási kedv alacsony hajlandóságában mutatkozik meg. 

Célom a kari vezetés figyelmét erre a hiányosságra felhívni, és megtalálni a kompromisszumot. 

 

Hosszútávú célkitűzések 

I) Külföldi szakmai gyakorlat adatbázis létrehozása 

Míg az Erasmus tanulmányútra fogadó helyekről minden hallgató számára elérhető egy 

adatbázis minden releváns információról, ami alapján tájékozódhatnak illetve megtervezhetik 

az utazásukat, de ugyanez nem mondható el a külföldi szakmai gyakorlati helyekről. Ebből az 

okból kifolyólag az Erasmus szakmai gyakorlati programja nincsen kihasználva, és kevés 

hallgató választja. 

Ezt a hiányosságot kiküszöbölendő terveim között szerepel egy külföldi szakmai gyakorlati 

adatbázis létrehozása, amely megkönnyítené a hallgatók dolgát, és növelné a hallgatói 

mobilitást ezen a területen is. 

II) Egységes Erasmus követelményrendszer 

Az Erasmuson kint lévő hallgatók számára az itthoni tanulmányok teljesítésének szabályai 

nincsenek rendszerbe foglalva, és átláthatatlan módon, minden egyes tanszéken, 

tantárgyanként és évenként különböző módon vannak meghatározva a követelmények. 

Ez pedig aránytalan terhet ró a hallgatókra, hiszen a két egyetem teljesítése mellett, rengeteg 

idejüket veszi el a követelményekről való tájékoztatás kérése illetve érdeklődés.  

Ezt a problémát szeretném javítani azzal, hogy egyeztetést kezdeményezek a tanszékekkel 

arról, hogy az őszi pótpályázati időszakra minden tanszék elkészítsen egy egységes 

követelményrendszert minden tantárgyra lebontva az Erasmusos hallgatók számára. 

 



III) Külügyi kapcsolatok 

Alelnökségem alatt nagy hangsúlyt fektetetnék arra, hogy tartós, egyetemeken, akár országhatárokon 

átívelő kapcsolatokat alakítsunk ki testvér önkormányzatokkal. A kapcsolatok kialakításának és 

fenntartásának célja, hogy lehetőséget teremtsünk a hallgatóknak mind hosszú, mind rövid távú 

programok keretében, hogy nemzetközi környezetben tapasztalatot szerezhessenek és kapcsolatokat 

építhessenek ki az Erasmus mellett. 

 

IV) Erasmus tanulmányúton/szakmai gyakorlaton külföldön lévő hallgatók 

tandíjának arányos csökkentése 

A hallgatói mobilitás alacsony számának egyik fő okának azt látom, hogy a külföldi 

tanulmányok folytatása alatt az itthoni tanulmányok tandíjának teljes százalékát is ki kell 

fizetni a hallgatóknak. Ezt aránytalan teher, hiszen a kint tartózkodó hallgató az itthoni 

infrastruktúrának lényegesen kevesebb százalékát használja. 

Terveim között szerepel egy egyeztetés kezdeményezése a kari vezetéssel, miszerint az 

Erasmus hallgatók tandíját arányosan csökkentsék, ezáltal elősegítve a mobilitást. 

 

 

 

Pályázatomat az ELTE ÁJK HÖK tisztelt Küldöttgyűlésének figyelmébe ajánlom, és annak 

programjának megvalósításához kérem a támogatását. 

 

 

 

Budapest, 2015. április 17.                                       Katona Viktória 


