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ALELNÖKI BESZÁMOLÓ 

2016. December – 2017. Január 

 

1. KARI ELNÖKSÉGI ÜLÉSEK – December 1, 8 + január 10. 

 Az üléseken az alábbi témák hangzottak el: 

o nyári szabadegyetem: igények, helyszín 

o vizsgatemető mentorcsoportonként 

o szociális pályázatok anonimizálása 

o Erasmus ügyrend – tanszékek hozzáállása 

o mentorprogram 

o Palacsintabisztró értékelése 

o tavaszi vezetőképző 

o következő szemeszter kari bulijai 

o jogvédő konferencia szervezése 

 

2. MESTERSZAKOS TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁS – December 5. 

 December 5-re mesterszakos tájékozató elbeszélgetést szerveztem „Hova tovább a 

poli alapszak után?” címmel, mivel célom, hogy a politológus hallgatók minél 

teljesebb képet kapjanak a mester szakkal kapcsolatos lehetőségeikről, így az 

eseményen a volt alapszakos hallgatóinkkal találkozhattak a legkülönbözőbb 

egyetemekről és szakokról. 

 Az eseményre az alábbi hallgatókat sikerült meghívni, akik széleskörű tájékoztatást 

adtak az alábbi szakokról: 
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o BCE Politikatudomány - Nagy Laura  

BCE Nemzetközi tanulmányok - Könczöl Zsófia  

BCE Közgazdálkodás és közpolitika - Somody Róbert  

BCE Regionális és környezeti gazdaságtan - Teveli Horváth Dorottya  

BME Kommunikáció és médiatudomány - Balázs Konrád  

CEU Public policy - Kis György Márk  

ELTE Humánökológia - Teveli Horváth Dorottya  

ELTE Survey Statisztika - Kis György Márk  

NKE Nemzetközi biztonság és védelempolitika - Pandur Péter 
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3. SZAKIRÁNYVÁLASZTÓ ELBESZÉLGETÉS – December 6. 

 A Szakirányválasztó beszélgetés célja, hogy az elsőéves mesterszakos hallgatók a két 

szakirány hallgatóinak tapasztalatait meghallgatva dönthessenek arról, hogy 

maradnak-e ÁJK-n a közpolitika szakirányon, vagy inkább a TÁTK-n folytatják a 

tanulmányaikat választási szakirányon. 

 A beszélgetést a B klubba szerveztük, ahol minden hallgató feltehette a kérdését: 

o Baranyi Anettnek és Szlávik Edinának a TÁTK-ról 

o Kovács Beátának és nekem az ÁJK-ról. 

 

4. ÁJK MESTERKÉPZÉS PROMO – December 12. 

 A Politikatudományi Intézet egyik legfőbb célja, hogy az alapszakos hallgatóink közül 

sokan folytassák itt a mesterképzés tanulmányaikat, ezért Pesti Sándor Intézetigazgató 

úrral tartottunk a harmadévesek számára egy bemutató előadást a Kar 

politikatudományi mesterképzéséről. 

 

5. KARI TANÁCSI FOGADÁS – December 13. 

 Az Elnökség tagjaival együtt részt vettem a Kar Karácsonyi állófogadásos 

ünnepségén, melyen Dékán úr mondott ünnepi beszédet, valamint az ELTE Egyetemi 

Koncertzenekar tagjaiból álló vonósnégyes zenélt. 

 

6. LEGJOBB OKTATÓ-díjak kiosztása - December 

 Bár a díjak kiosztására hivatalosan a Gólyabálon került sor, szakukról sajnos abban az 

időpontban csak Franczel Richárd Tanár úr tudta átvenni a díját, így a hónap folyamán 

felkerestem oktatóinkat, és átadtam számukra az elismerést. 

 

7. EGYEZTETÉS A MESTERSZAK PROMOTÁLÁSÁRÓL – Január 4. 

 Pesti Sándor Intézetigazgató úrral, Arató Krisztina Tanárnővel és Tóth Csaba Tanár 

úrral megbeszélést tartottunk arról, hogy miként is lehetne a mesterképzésünket 

népszerűsíteni az érintett egyetemek alapszakosainak körében, mivel a tavalyi évben 

felére csökkent a felvételizők (és így a felvettek) száma. 
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 Arra jutottunk, hogy készítünk egy videót, valamint egy plakátot, melyet eljuttatunk az 

összes szóba jöhető egyetemnek, valamint facebookon is tereszteni fogjuk a lehetséges 

fórumokon. 

 A Politológus bizottság tagjaival kigyűjtöttük az összes releváns egyetemet és 

alapszakot, valamint a hozzájuk tartozó összes HÖK-ös elérhetőséget, hogy ha kész 

lesz az anyag, akkor továbbítani tudjuk. 

 

 

8. RENDKÍVÜLI KARI TANÁCS – Január 10. 

 Az ülésen részt vettem, melyen az alábbi témák hangzottak el: 

o ELTE SZMSZ módosítása a szombathelyi integrációval összefüggésben 

o ELTE SZMSZ egyéb módosításainak véleményezése 

o ELTE FKR oktatói munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó egyes 

rendelkezései módosítása 

o ELTE HKR módosításának véleményezése 

o ELTE Szenátus ügyrendjének véleményezése 

o BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának ELTE integrációja 

o ELTE ÁJK 350 jubileumi év 

 

 

9. EHÖK ELNÖKSÉGI ÜLÉS  - Január 13.  

 A soron következő EHÖK elnökségi ülésen Czabán Samut kari HÖK elnököt 

helyettesítettem az ÁJK színeiben. 

 Az ülésen a következő témákat tárgyaltuk át: 

o a hónap legfontosabb eseményeinek és dátumainak átbeszélése 

o EDUCATIO 

o BME GTK, Szombathely integráció 

o Kulturális szakmai pályázat feltételrendszere és követelményei 

o Szenátusi anyag tárgyalása 

o HÖK logo 

o EHÖK vezetőképző 

o iskolaszövetkezeti kifizetések 
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10.  VIDEÓFELVÉTEL ÉS SZÓRÓANYAG  - Január 20.  

 A mesterszak promo videójának anyagát január 20-án reggel vettük fel. 

 A videóban szereplő személyek: 

o Pesti Sándor habilitált egyetemi docens, intézetigazgató 

Tóth Csaba adjunktus, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója 

Mráz Ágoston Sámuel adjunktus, a Nézőpont Csoport vezérigazgatója 

Klesch Dávid mesterszakos hallgató 

Navracsics Tibor egyetemi docens, uniós biztos 

Farkas Anikó volt mesteres hallgató, az EMMI kabinetfőnöke 

Vágvölgyi Gergely mesterszakos hallgató 

Ella Orsolya 

 Az elkészült videót és plakátot elküldtem az összes releváns alapszak HÖK-ös 

tisztségviselőjének, valamint megosztottam a lehetséges facebook csatornákon. 

 

 Az elkészült videó az ÁJK HÖK csatornáján, az alábbi linken érhető el: 

https://www.youtube.com/watch?v=blf9tBn2MYk&t=1s  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=blf9tBn2MYk&t=1s
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 A plakát itt található: 

https://drive.google.com/file/d/0B_OiCXytqE1AWGxIVXBnS09ybzQ/view  

 

 

11. EDUCATIO kiállítás – Január 20. 

 A Felvételi Előkészítő Bizottság megkeresésére képviseltem a Politológia szakot az 

EDUCATIO kiállításon, ahol tájékoztattam a gimnazista hallgatókat, valamint 

népszerűsítettem a szakunkat. 

 

12. KARI TANÁCS – Január 31. 

 Az ülésen az alábbi témák hangzottak el: 

o Javaslat a Kari Tanács 2016/2017. tanév II. félévi ülés- és munkatervére 

o Személyi ügyek: 

Egyetemi tanári pályázatok 

- Nemzetközi Jogi Tanszék (Sonnevend Pál) 

- Politikatudományi Intézet (Arató Krisztina) 

 Adjunktusi pályázatok 

https://drive.google.com/file/d/0B_OiCXytqE1AWGxIVXBnS09ybzQ/view
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- Büntetőjogi Tanszék (Ambrus István) 

- Büntetőjogi Tanszék (Vaskuti András) 

- Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék (Petrovics Zoltán) 

- Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék (Lukács Éva) 

o Tanársegédi pályázatok 

-Közigazgatási Jogi Tanszék (Forgács Anna, részmunkaidő) 

- Polgári Jogi Tanszék (Csizmazia Norbert) 

o Tag/póttag delegálása az Egyetemi Doktori Tanácsba 

o Jogász osztatlan képzés szakfelelősének jóváhagyása 

 

13. VIZSGAIDŐSZAK – December-Január 

 A vizsgaidőszakban felmerült problémákat igyekeztem minél előbb megoldani, az 

érintett évfolyamokat minden fontos információról, határidőről tájékoztatni. 

Folyamatosan egyeztettem az Intézettel és a Tanulmányi Hivatallal a vizsgabővítések, 

szakdolgozatok és államvizsgák ügyében. 

 

14. TANTERVI REFORM – December-Január 

 Pesti Sándor Intézetigazgató úrral sokat egyeztettem a lehetséges tantervi 

változtatásokról: megszüntetendő és új tantárgyakról (több szeminárium, több 

interaktív/gyakorlati jellegű óra). A reformmal reményeim szerint pozitív fejlemények 

lesznek a képzésen, valamint a tanterv jobban fog illeszkedni a hallgatók igényeihez. 

 

 

Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést a beszámolóm elfogadásra. 

  

Az alelnöki munkámért közéleti ösztöndíjban részesültem. 

 

Budapest, 2017. január 31.  

 

                                                                                        Ella Orsolya  

        Elnökhelyettes 

                                                                                       Politológus ügyekért felelős alelnök 


