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2016. November 

 

 

1. ALAKULÓ KGY – November 7. 

 A Hallgatói Önkormányzat az őszi szünetet követő első tanítási napon tartotta meg 

alakuló küldöttgyűlését, ahol többek között az elnök által javasolt alelnökök kerültek 

megválasztásra. 

 Fontos újítás, hogy az alelnökök innentől kezdve újra fizetést kapnak: 40.000 Ft-ot 

havonta, melyből 6.000 Ft-ot minden alelnök belead az elnökségi kasszába (hirtelen 

felmerülő költségek finanszírozása céljából).  

 

2. POLITOLÓGUS BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSA – November 15. 

 A Politológus ügyekért felelős bizottság tagfelvételijét november 15-én tartotta meg. 

 Nagy örömömre szolgált, hogy idén rekordszámú jelentkező volt, mely véleményem 

szerint az utánpótlásképzésnek, valamint az elmúlt fél évben elkezdett közvetlen, nyílt 

kommunikációnak volt köszönhető.  

 Fontos szempontnak tartottam a felvételi során, hogy minden évfolyamból legyen 

minimum egy hallgató, továbbá a szakok közötti integráció érdekében legyen jogász 

hallgató is. 

 Az újraalakult Bizottság tagjai: 

o Gáspár Kristóf (aki továbbra is helyettesként segíti majd a munkámat) 

o Kovács Beáta 
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o Pap Anna 

o Szolcsányi Péter 

o Juhász Vanessza 

o Pintér Kata 

o Szabó Palócz Orsolya 

o Szabó Kornél 

o Kézdi Norbert 

o Horváth Hanna 

o Góth Mária 

o Nánási Levente 

 A Bizottság tagjaival egyeztettem a félév jelentősebb eseményeit és teendőit, valamint 

szétosztottuk a projektalapon megvalósítandó feladatokat. 

o csapatépítő, csoportokba postolás, gólyabál promotálása, vizsgamagyarázás, 

szakirányválasztó és mester szakos elbeszélgető est, honlap, promo video, 

tantervi reform, nyílt nap 

 

3. VIZSGAMAGYARÁZÁS – November 21. 

 A politológus mentorokkal együtt vizsgamagyarázást szerveztem az elsőéves 

hallgatóknak, ahol ismertettük az első vizsgaidőszakukkal kapcsolatos legfontosabb 

információkat és tanácsokat. 

 Az eseményre az első évfolyamról nagyon sok hallgató jött el.  
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4. HÖK CSAPATÉPÍTŐ – November 24. 

 A 2016/2017-es tanévben a Hallgatói Önkormányzat minden hónapban tart egy 

csapatépítő eseményt, melyet a különböző bizottságok szerveznek. Novemberben a 

Politológus Bizottság volt a soros szervező. 

 Csapatépítésként Karaoke partit szerveztünk a Joiner’s Pubba, mely sok 

résztvevővel, nagyon jó hangulatban telt el. 

 

5. NYÍLT NAP – November 25. 

 Az ELTE ÁJK vezetősége végül a jogász és politológus nyílt nap külön tartása mellett 

döntött, így a jogászok november 23-án, míg a politológusok 25-én tartották meg a 

nyílt napot a felvételiző hallgatók számára. 

 Pesti Sándor Intézetigazgató úr és én is azon az állásponton voltam, hogy a hallgatók 

mindenképpen értesüljenek a karral és szakkal kapcsolatos információkról hallgatói 

szemszögből is, így előadást tartottam: 

o a kari közéletről, szervezetekről, a szak teljesíthetőségéről, valamint a 

politológus közösségről. 
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6. KARI TANÁCS – November 29.  

 A Kari tanács november havi ülésén részt vettem, melyen az alábbi témák hangzottak 

el: 

o ELTE Iratkezelési Szabályzatának véleményezése 

o Szakirányú továbbképzések létesítési és indítási kérelmének jóváhagyása 

 a) Nemzetközi és európai adójogi mesterjogász szakirányú 

továbbképzési szak (angol nyelven) 

 b) Jogi szakokleveles nemzetközi és európai adózási szakember 

szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása (angol nyelven) 

o Igazságügyi Minisztérium „Jogászképzés színvonalának emelését célzó 

programok” céltámogatásának kötelezettségvállalása, tájékoztatás szakmai 

előrehaladása 

o Bibó István Szakkollégium beszámolója 

o A kari TDK értékelése 

o A HVG és a Heti Válasz felsőoktatási rangsorának értékelése 
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7. EHÖK ELNÖKSÉGI ÜLÉS – November 30.  

 Az új elnökség megalakulása óta a Politológus ügyekért felelős alelnöki tisztségem 

mellett az Elnökhelyettesi pozíciót is betöltöm. 

 Az EHÖK elnökségi ülésén a kari hallgatói önkormányzatok elnökei vesznek 

részt, így most karunk elnökét, Czabán Samut helyettesítettem az ülésen. 

 Az ülés során az alábbi témákat tárgyaltuk meg: 

o 2017. évi gólyatáborok 

o pályázati kiírás feltételei 

o EB beszámolók 

 

8. KARI ELNÖKSÉGI ÜLÉSEK – November 10, 17, 24. 

 Ebben a hónapban az alakuló ülésen sajnos nem tudtam részt a barcelonai 

utazásom miatt, a következő üléseken azonban már képviseltem a szakunkat. 

 Az üléseken az alábbi témák hangzottak el: 

o honlap-fejlesztés 

o elnökségi feladatkör el nem látása esetén szankciók (pl. havi beszámoló 

írásának elmulasztása) 

o Palacsintabisztró 

o Gólyabál 

o HÖK Iroda használatának szabályozása 

o rangsorolásos tárgyfelvétel – új pontrendszer 

o vezetőképző az elnökség számára 

o 350 éves az ÁJK - kari napok szervezése 

o egyetem tér online újraélesztése 

o tanszékekről jelentések 

o éves költségvetés 

 

9. SZERVEZÉSI MUNKÁLATOK  

 December 5-re Mesterszakos tájékozató elbeszélgetést szervezünk, mivel célunk, 

hogy a politológus hallgatók minél teljesebb képet kapjanak a mester szakkal 

kapcsolatos lehetőségeikről, így az eseményen majd a volt alapszakos hallgatóinkkal 

találkozhatnak a legkülönbözőbb egyetemekről és szakokról. 
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o A hónap folyamán sokat egyeztettem régi hallgatóikkal, remélem, hogy minél 

többen el tudnak jönni. 

 December 6-ra Szakirányválasztó beszélgetést szervezünk, melynek célja, hogy a 

hallgatók széleskörű információkkal rendelkezzenek mind az ÁJK-s, mind a TÁTK-s 

szakirányról. 

 

Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést a beszámolóm elfogadásra.  

 

Budapest, 2016. november 30.  

 

                                                                                        Ella Orsolya  

        Elnökhelyettes 

                                                                                       Politológus ügyekért felelős alelnök 


