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1. Politológus bizottság megalakítása 

 Az alelnökökkel együtt máj. 4-i jelentkezési határidővel hirdettük meg az ÁJK 

HÖK különböző bizottságaiba való jelentkezést. Úgy érzem, a Politológus 

bizottságba nagyon lelkes és szakmailag kiemelkedő hallgatókat sikerült 

felvenni. A bizottsággal megtartottuk az első ülést, ahol felvázoltam a 

terveimet a vizsgaidőszakkal és a nyári hónapokkal kapcsolatban.  

A bizottság új tagjai: 

o Gáspár Kristóf (alelnök-helyettes) 

o Juhász Vanessza 

o Szolcsányi Péter 

o Pap Anna 

o Kovács Beáta 

 

2. Jegyzettár létrehozása 

 Az előző Politológus bizottság már készített egy jegyzettárat az őszi 

szemeszter tárgyaira vonatkozóan, azonban a tavaszi tárgyak jegyzetei még 

hiányoztak. Így a politológus képviselőkkel együtt létrehoztam egy 

dropboxot, ahol összegyűjtöttük a különböző évfolyamoknak a 

rendelkezésünkre álló összes jegyzetet. Külön szeretném megköszönni 

Nagy Zsolt másodéves képviselőnek a sok segítségét. 

 

3. Mentorfelvételi 

 Urbán Kristóf Szervezetekért felelős alelnökkel abban egyeztünk meg, 

hogy a politológus mentorok kiválasztása alapvetően egy más szisztéma 

alapján fog működni, mivel a politológus hallgatók jóval kevesebben 



vannak, a tanáraikkal sokkal közelebbi és személyesebb a kapcsolatuk, így 

nincs szükség egy külön szóbeli fordulóra. A mentorokat egy hallgatók és 

oktatók alkotta 4 fős vegyesbizottság választotta ki: a hallgatók részéről 

Tóth Gergely volt mentort kértem fel magam mellé a pályázatok bírálatára, 

az oktatókat pedig Arató Krisztina Tanárnő Mándi Tibor Tanár úr 

képviselték. Szeretném külön kiemelni, hogy nagyon színvonalas 

pályázatok érkezetek be, így a döntést sokszor nehéz volt meghozni. A 

felvételi bizottsággal végül konszenzusos döntést hoztunk az alábbi 

szempontokat vettük figyelembevételével:  

o közösségszervezői tapasztalatok, egyetemi és azon kívüli 

diákszervezetekben való aktivitás, a feladat ellátására való 

motiváltság, a diákmentori program célkitűzéseivel való azonosulás, 

a szükséges készségek és képességek megléte, formai 

követelmények betartása, oktatómentori ajánlás, valamint a női és 

férfi hallgatók lehetőség szerint kiegyensúlyozott aránya. 

 a 2016/2017-es évre felvett politológus mentorok: 

o Bagoly Vivien, I. éves alapszakos hallgató 

o Gáspár Kristóf, II. éves alapszakos hallgató 

o Hermán Vanessa, III. éves alapszakos hallgató 

o Juhász Vanessza, I. éves alapszakos hallgató 

o Nagy Zsolt, II. éves alapszakos hallgató 

o Rotyis Bálint, I. éves mesterszakos hallgató 

o Szikszay Gábor, I. éves alapszakos hallgató 

o Szolcsányi Péter, I. éves alapszakos hallgató 

 

4. Alternatív tárgyak értékelése 

 Az oktatók és a hallgatók számára is nagyon fontos az alternatív tárgyakról 

szóló visszacsatolás, így az előző félévhez hasonlóan közzétettem egy 

szabadon szerkeszthető táblázatot, melybe mindenki szabadon leírhatta a 

véleményét az óráról és a követelményekről egyaránt. A táblázatot cenzúrázás 

nélkül továbbítottam Intézetigazagtó úrnak. 

 

 

 



5. Torockói Nyári Szabadegyetem 

 A legtöbb munkám mindenféleképpen ezzel a programmal volt. Idén 

június. 30. és július 3. között kerül megrendezésre a Diáktábor, melyen 

ötödik alkalommal látnak vendégül az Állam- és Jogtudományi Karról 

tizenhat politológus hallgatót is. A tábor idei témája: Az Európai Unió 

jelene és jövője. A hallgatók részt vesznek a programon, meghallgatják 

magyarországi és erdélyi politológusok, társadalomtudósok, politikusok és 

más közéleti személyiségek előadásait.  

 Minden tanulmányi csoportban meghirdettem a felhívást, valamint 

ösztönöztem a hallgatókat a jelentkezésre. Ennek eredményeképpen 

rekordszámú hallgató jelentkezett, melynek nagyon örült az Intézet-vezetés. 

 A nyári egyetem évekre visszamenően HÖK-ös támogatásból kerül 

finanszírozásra, melyet eddig megosztva biztosított az EHÖK és a kari 

HÖK. Legnagyobb bánatomra és a sok szervezési munka dacára, idén a 

kari HÖK támogatás elmarad az előző Elnökség ösztöndíj-túlköltése miatt. 

Pesti Sándor Intézetigazgató úrral folyamatosan egyeztetek és próbálok 

megoldást találni a finanszírozási problémákra. Előreláthatólag dékáni vagy 

rektori segítséget fogunk kapni a maradék összeg finanszírozására. Külön 

szeretném megköszönni Kovács Beátának a sok segítségét a költségvetés és 

a program összeállításával kapcsolatban. 

6. Alumni találkozó 

 Pesti Sándor Intézetigazgató úr és Arató Krisztina Tanárnő szervezési és 

„reklámozási” munkáját segítem folyamatosan a jún. 10-én megrendezésre 

kerülő Alumni találkozóval kapcsolatban, melyet az Aula Magnában fogunk 

megtartani. A regisztrációs listára még jún. 2-ig lehet jelentkezni, várunk 

minden itt végzett BA-s és MA-s hallgatót. 

 

7. Küldöttgyűlés: Alapszabály-módosítás 

 Bevallom, régebben 1-2-szer eszembe jutott, hogy valójában szükség van-e 

egy külön politológus alelnöki pozícióra, hiszen a politológus képviselők 

mindig is széleskörűen ellátták feladataikat. Most, hogy belekerültem ebbe a 

pozícióba, látom, hogy elengedhetetlen az érdekérvényesítés szempontjából. 



Sajnos tényleg azt kell tapasztalnom, hogy akarva-akaratlanul mindig a jogász 

szempontok a preferáltak és azok érvényesülnek elsődlegesen. Így sokszor egy 

kisebbségi szószólónak érzem magamat, de minden esetben felszólalok a 

politológus hallgatók érdekében. Legjobb példa erre a május 10-i 

Küldöttgyűlés, ahol nem hagyhattam szó nélkül, hogy a közvetlen politológus 

alelnök-választás nem került bele az alapszabály-módosításba. A kialakult 

hosszú vita és érdekérvényesítés után az elnök visszavonta az egész 

alapszabály-módosítást. 

 

8. Elnökségi ülés 

 Május 13-án tartottuk meg az első elnökségi ülésünket, ahol minden alelnök 

hosszú órákon keresztül felvázolta az elképzeléseit és terveit a jövőre 

vonatkozóan, a második elnökségi ülésünket pedig május 27-én tartottuk meg. 

 

9. Kari Tanács 

 Részt vettem a május 10-i Kari Tanácson. 

 

10. TÁTK ügyvivő 

 Az alelnöki programomban is jeleztem már, hogy szeretnék létrehozni egy 

ügyvivői pozíciót a TÁTK-n tanuló választási szakirányos hallgatóknak. Több 

személlyel is egyeztettem már az elképzeléseimmel kapcsolatban, június 

hónapban pedig már mindenképpen szeretném, ha az elnök kinevezhetné a 

megfelelő személyt, hogy a szakirányos hallgatók szeptemberre kellő 

információval rendelkezzenek. 

 

11. Vizsgaidőszak 

 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, államvizsgák és a diplomaosztó ügyében. 

 

12. Közéleti ösztöndíj – alelnöki fizetés 

 Az alelnöki munkámért fizetést nem vettem fel. 



Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést a beszámolóm elfogadásra.  

Budapest, 2016. május 31.  

 

Ella Orsolya 

Politológus ügyekért felelős alelnök 

 


