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ALELNÖKI BESZÁMOLÓ  

2016. Július-augusztus 

 

1. TOROCKÓI SZABADEGYETEM ÉS DIÁKTÁBOR 

 A 2016. június 30. és július 3. között megtartott Szabadegyetem hagyományosan 

remek hangulatban telt el, a sok szervezési munka meghozta a gyümölcsét. 

Egyetemünket a 16 politológus hallgató mellett Király Miklós Dékán úr, Pesti Sándor 

Tanár úr és Arató Krisztina Tanárnő képviselte. A sok szakmai program mellett 

egyedülálló élmény volt, hogy a Diáktábor ideje alatt került megrendezésre a Double 

Rise Fesztivál is, így esténként annak koncertjein szórakozhattunk, továbbá az utolsó 

napon a Tordai Sóbányába is ellátogattunk. A részletes szakmai program alább látható: 

 

JÚNIUS 30. Csütörtök    

 
 

SZAKMAI GYAKORLAT – A KULTURÁLIS FOGYASZTÁS 
KUTATÁSA 

Délelőtt: 10.00-
11.00 

Gyülekezés a Sapientia-EMTE diákjainak Torockón 

 11.00-
13.30 

Toró Tibor - Módszertani felkészítő a Sapientiás szakmai 
gyakorlatra 

 14.30 Ebéd 

   

Délután 15.30-
17,00 

Terepbejárás, a kérdőívezés előkészítése 

 17,00- 
18,00 

ELTE diákjainak érkezése 

 19,00 Vacsora 

 19,30 Tábornyitás, a program ismertetése 
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JÚLIUS 1. péntek    

  EURÓPA – MERRE? 

Előadások, viták: 
10,00 

Arató Krisztina egy.docens (ELTE), az MPTT elnöke: Demokrácia 
és számonkérhetőség az EU-ban 

 11,00 Király Miklós egy.tanár, az ELTE-ÁJK dékánja: A Brexit 

 
12,00 

Szenkovics Dezső, egy.adjunktus (Sapientia-EMTE): Az Ukrajna-
Oroszország konfliktus 

 13,30 Ebéd 

 
15,00 

Szilágyi Zsolt (az EMNP elnöke): Új utakon ? Képviselet az EPP-ben 
és az EFA-ban 

 17.00 – 
20.00 

Kérdőívezés a Sapientiás szakmai gyakorlat keretén belül 

 17.00 Fesztiválprogram 

 20.00 Vacsora 

JÚLIUS 2. szombat    
Délelőtt  EURÓPA – TOVÁBB? 

 
10.00 

Pogátsa Zoltán közgazdász (Nyugat-magyarországi Egyetem): Az 
eurózóna válsága  

 
11,00 

Fóris György elemző (BRUXINFO - az Európai Elemző Iroda 
vezetője): A migrációs válság, mint az EU tartósságának a tesztje. 

 12,00 Kerekasztal – Az Európai Unió válsága. Moderál Pesti Sándor 

 13.30 Ebéd 

 
14,30 

Barabás T. János elemző (Magyar Külügyi Intézet): Románia és 
Magyarország – EU-s utakon 

 
15.30 

Kerekasztal a Magyar Kisebbség RMDSZ-számáról: Toró 
Tibor, Szabó Tamás, Bakk Miklós – Moderál A.Gergely András 

 
16,30 

Bodó Barna docens (EMTE-Sapientia): Az Erdélyi Magyar Civil 
Évkönyv bemutatása 

 17.00 – 
20.00 

Kérdőívezés a Sapientiás szakmai gyakorlat keretén belül 

 20,00 Vacsora 

JÚLIUS 3. Vasárnap    
 10.00-

14,00 
Kutatás kiértékelése 

 14,00 Ebéd 
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2. ELTE HÖK VEZETŐKÉPZŐ – JÚLIUS 5-8. 

 Az ELTE HÖK hagyományosan július első hetében tartotta meg Vezetőképzőjét, 

melyen minden kar tisztségviselői képviseltették magukat. Idén a rendezvény a 

sarlóspusztai Club Hotelben, remek környezetben került megrendezésre. Az ELTE 

ÁJK-t Politológus ügyekért felelős alelnökként a Tanulmányi szekcióban képviseltem. 

Úgy érzem, hogy nagyon hasznos volt a 3 nap szakmai szempontból, sok témát 

átrágtunk az egyes karok tanulmányi és oktatási képviselőivel, valamint meghívott 

előadóinkkal.  

 

 Az első napon különböző választható szekcióüléseken vettünk részt, Ványa 

Bertalannal és Czabán Samuval az alábbi csoportban képviseltük karunkat:  

„Egymásra lépni tilos” – társadalmi felelősségvállalás a mindennapokban: 

A társadalomban is bevett szokás, hogy a különböző szervezetek saját tagjait 

érzékenyíti, hogy javítsa az együttműködést, az elfogadást és a hangulatot. 

Elképesztő hatékonysága és hasznossága van egy-egy ilyen képzésnek, és 

minden részt vevő olyan élménnyel és elismeréssel gazdagodik a képzés 

végére, amely meghatározza további életében a védett tulajdonságokhoz és a 

hátrányos helyzetű emberekhez való hozzáállását. 

 

 A tanulmányi szekcióüléseken az alábbi tárgykörök kerültek megvitatásra: 

o kérvények, kifogások 

o abszolutóriumok 

o hallgatói vizsgalapok reklámozása 

o az órarend megfelelő használata a Neptunban 

o vizsgafelvétel, várólisták 

o írásbeli vizsgák- a jegybeírás időintervallumának maximalizálása 

o látogatásköteles előadások szabályozása a HKR-ben 

o vizsgák meghirdetése (ez a többi karon óriási probléma) 

o tárgyfelvétel – ingyenes kreditek számának/koncepciójának a módosítása 

o méltányosság 

o általános ELTE kisokos létrehozása 

o köztársasági ösztöndíjak bírálása 

o OHV értékelése 
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o az új elte.hu tanárokra vonatkozó újításai 

o a 87/2015-ös kormányrendelet: az egyetemről való kizárás feltételei alapjában 

változnak meg – sokkal könnyebben tud bent maradni a hallgató az egyetemen 

o a 67%-os bukási arány esetében milyen lehetőségekkel élhet a HÖK 

o rangsorolásos tárgyfelvétel 

 

 

 

 

3. ELTE ÁJK HÖK INTEGRÁCIÓS HÉTVÉGE – JÚLIUS 8 -10. 

 Az ELTE HÖK Vezetőképzőjének folytatásaként megtartottuk karunk első mini 

vezetőképzőjét is, mely reméljük, hogy hagyományteremtő lesz. A rendezvényre 

Esztergomban került sor. 

 A főbb programpontokat Czabán Samuval, Urbán Kristóffal, Ványa Bertalannal és 

Beneda Tamással vezényeltük le. A célunk az volt, hogy a Hallgatói Önkormányzat 

képviselői és bizottsági tagjai minél inkább belelássanak a HÖK valódi működésébe. 

 A HKR-ről való bemutatót Beneda Tamással közösen tartottuk. Az előadás kapcsán 

kiemelném a vizsgafelvétellel kapcsolatos vitát: az integrációs hétvége résztvevői 

között vitára bocsátottuk a vizsgafelvétel előtti „10 perces” ledobás kérdéskörét. A 

hallgatók szinte teljesen mértékben egy véleményen voltak, miszerint nem tartják jó 

öltetnek az ELTE vezetőségéből felmerült javaslatokat: nem szeretnék, ha a Neptun a 

vizsgajelentkezés előtt 10 perccel egységesen kidobna mindenkit a rendszerből. A vita 

során igyekeztünk minél több pro és kontra érvet felhozni, hogy a megfelelő döntés 

születhessen meg. 
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4. POLITOLÓGUS KISOKOS LÉTREHOZÁSA 

 A Politológus bizottság legfontosabb feladata a nyáron az volt, hogy a gólya hallgatók 

számára létrehozzunk egy Kisokost, melyben minden fontos információt megtalálnak. 

Szeretném külön megköszönni Gáspár Kristófnak a munkálatokban való segítségét. 

Mivel a politológia BA mellett természetesen idén is elindult a politikatudomány MA 

szak is, így két külön kisokos készült el a legfontosabb tudnivalókkal. 

 A kisokos az alábbi témaköröket tartalmazza: 

o beiratkozás 

o adminisztrációs ügyek 

o kurzusfelvétel 

o hasznos információk az elsőéves tárgyakról 

o órarend 

o a félévek folyamatábrája – mely tárgy mire épül 

o szemináriumok 

o utólagos kurzusfelvétel 

o tanévnyitó 

o költségtérítés 

o elérhetőségek 

o a 2016/2017-es tanév rendje 

o a BA szak legfontosabb követelményeinek áttekintése 

o a termek elhelyezkedése 
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5. POLITOLÓGUS GÓLYÁK 

 A Kommunikációs Bizottság tagjai mellett nagy szerepet vállaltam a facebookos 

politológus gólyacsoportok létrehozásában, valamint a hallgatók folyamatos 

informálásában. 

 A politológus mentorokkal egy remek munkakapcsolat alakult ki, folyamatosan vettük 

be és tájékoztattuk a hallgatókat minden fontos kérdésben. 

 A nyár folyamán rengeteget egyeztettem a Politikatudományi Intézet oktatóival (pl. 

Mándi Tibor és Pesti Sándor Tanár urakkal), hogy minél inkább megkönnyítsük az 

elsőéves hallgatók integrálását. 

 A gördülékeny tárgyfelvétel érdekében a mentorokkal közösen Tárgyfelvétel-

magyarázást tartottunk szeptember 1-jén, ahol órákon át magyaráztuk a Neptun 

használatát, valamint a program arra is remek lehetőség volt, hogy először 

találkozhassunk és ismerkedhessünk meg a gólyáinkkal. 
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6. ORIENTÁCIÓS NAPOK  

 A politológus hallgatók integrációjára alapvetően más szisztéma vonatkozott, mint a 

jogászokéra, így sokszor eltérő programokon vehettek részt a politológus gólyáink. 

 Az első napon egy Kerekasztal-beszélgetést moderáltam a Politikatudományi Intézet 

oktatóival, melyen Pesti Sándor, Arató Krisztina, Mráz Ágoston Sámuel, Tóth Csaba 

és Ablaka Gergely válaszolt a kérdéseimre. A beszélgetés nagyon jó hangulatban telt, 

valamint a hallgatók is közelebbről megismerkedhettek a leendő egyetemükkel és 

oktatóikkal. 

 A csütörtöki napon a politológusok számára külön Szervezeti bemutatkozót tartottunk, 

ahol a legfontosabbnak vélt 6 szervezet tarthatott lelkesítő beszédet a csatlakozásra 

(HÖK, FEB, BIBÓ, TDK, Politológus Műhely, Prokon). A Hallgatói Önkormányzat 

bemutatását én vállaltam, valamint lelkesítettem a hallgatókat, hogy már az októberi 

választások alkalmával csatlakozzanak a csapatunkba. 

 

 

 

 

7. LEGJOBB TANÁR DÍJ 

 A Legjobb Tanár-díj politológus hallgatókra való kérdőívének összeállítását 

átvállaltam a Kommunikációs bizottságtól, majd meghirdettem és promóztam 

kitöltését a különböző évfolyamcsoportokban. 

 Az eredményeket végül összesítettem, majd továbbítottam az Elnökség felé. 



Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar  1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. tel +36 1 411 6500  www.ajk.elte.hu 
 

8. ELNÖKSÉGI ÜLÉS 

 Az ÁJK HÖK Elnöksége szokásos maratoni hosszúságú elnökségi ülését augusztus 8-

án tartotta meg.  

 Az ülés főbb témái a következők voltak: 

o ON After-party helyszíne 

o Gólyabál-tánckurzus 

o Mentortábor 

o Pub-quiz, Karaoke 

o Tankönyvbörze 

o havonta létrehozandó hökös csapatépítők (bizottsági vetésforgóban) 

o ON-ra való pólórendelés 

o a fogyatékkal rendelkező hallgatók egyetemi létének a könnyítése 

o ISZTK  

 

9. HKR-SÜTÖGETÉS 

 Augusztus 31-re tettük a HKR-re vonatkozó módosító javaslatok átbeszélését, mely 

nyitott volt minden HÖK-ös képviselő, tisztségviselő és bizottsági tag számára. 

 Bár végül sok szakmai dologról nem esett szó, az esemény remek lezárása volt a 

nyárnak, és fontos csapatépítő funkcióval is szolgált. 

 

 

Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést a beszámolóm elfogadásra.  

 

Budapest, 2016. szeptember 11.  

 

                                                                                        Ella Orsolya  

                                                                                      Politológus ügyekért felelős alelnök 

 

 


