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ALELNÖKI BESZÁMOLÓ – 2016. Június 

 

1. ELTE HÖK alakuló és tisztújító Küldöttgyűlés 

 Miután május 27-én részt vettem az EHÖK elnök- és tisztségviselő-jelöltjeinek (Sujtó 

Attila és csapata) a programjaikat bemutató előadásán, június 1-jén az alakuló és 

tisztújító küldöttgyűlésen is képviseltem részönkormányzatunkat. A küldöttgyűlésen 

megválasztották az elnököt, az elnökhelyettest, az ELTE Press főszerkesztőjét és az 

alelnököket is; a mandátumok augusztus 1-jén lépnek életbe. 

 

 

2. Intézeti Tanács 

 Június 7-én tartotta a Politikatudományi Intézet a Pázmány-teremben az Intézeti 

Tanács ülését, melyen a fő napirendi pont az intézetigazgatói pályázat véleményezése 

volt. A pozícióra egy pályázat érkezett Pesti Sándor Tanár úrtól.  

 Az ülésen az oktatók részéről több kérdés is érkezett felém a hallgatók véleményével, 

a képzéssel kapcsolatos értékelésével és visszacsatolásával kapcsolatban. Kiemeltem, 

hogy a legtöbb észrevétel a politológus képzés gyakorlatiasabbá tételével kapcsolatban 

szokott lenni, továbbá nagy hangsúlyt kéne fektetni az idegen nyelvi képzésre is. Az 

ülésen az oktatók ígéretet tettek arra, hogy a jövő szemeszterben egy teljes kőrű 

felmérés fog készülni az igényekről és észrevételekről (pl. kérdőívek formájában) a 

hallgatói vélemények és érdekek becsatornázása érdekében. 
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3. Alumni-találkozó 

 Június 10-én tartottuk az Aula Magnában az ELTE ÁJK-n végzett politológus 

hallgatók Alumni-találkozóját.  A rendezvény szervezésében és lebonyolításában 

igyekeztem minél többet segédkezni, kiküldtem az összes eddig végzett hallgatónknak 

a meghívókat, regisztráltam a résztvevőket. A rendezvényt Pesti Sándor 

Intézetigazgató úr nyitotta meg, aki beszámolt a képzés jelenlegi helyzetéről és a 

várható jövőről. A szakmai program egy kerekasztal-beszélgetéssel folytatódott: Dúró 

Dóra, Kunhalmi Ágnes és Farkas Anikó (egykori hallgatóink) a nők politikában 

elfoglalt helyzetéről és szerepéről beszélgetettek, melyet Bita Dániel, a Népszabadság 

belpolitikai rovatának vezetője moderált. A rendezvényt állófogadással zártuk az Aula 

Magnában. 

 

4. Politológus bizottsági ülés 

 Június 16-án tartottuk meg a soron következő ülésünket a Politológus bizottság 

tagjaival. A hosszú és tartalmas ülés főbb témái az alábbiak voltak:  

o Vizsgaélmények és tapasztalt visszásságok 

o Orientációs Napok  

o Gyakornoki helyekről és ösztöndíjakról szóló csoport létrehozása 

o Legjobb Tanár-díj 

o TDK lap létrehozása 

o Torockó 

o OHV  

o Tantervi reform 

 Szeretném külön megköszönni minden bizottsági tagnak a lelkes, szorgalmas 

munkáját, mellyel nagymértékben hozzájárulnak a munkám sikeréhez. 

 

5. POLI Gyakornokság - ösztöndíjak  

 A Politológus bizottsággal létrehoztunk egy új tanulmányi facebook csoportot „POLI 

Gyakornokság - ösztöndíjak” néven, melynek célja, hogy a politológus hallgatók 

naprakész információkkal rendelkezzenek a jelenlegi gyakornoki helyekről és 

ösztöndíj lehetőségekről.  

 A csoportot nagy örömmel fogadták a hallgatók, a taglétszám egyre nő, továbbá 

folyamatosan frissítjük a bejegyzéseket. 
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6. Legjobb Tanár – díj 

 Beneda Tamás Rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnök javaslatára idén újra 

díjazzuk a hallgatóság által legjobbnak tartott oktatókat. Mivel a politológus tanterv 

alapvetően más szisztéma alapján működik, a politológus évfolyam kérdőíveinek 

összeállítását én készítettem el. Nálunk az előadók és szemináriumvezetők egy 

csoportba kerülnek az értékelésnél, továbbá az 5 évfolyam együttesen egy alternatív 

tárgyat oktató tanárt is díjazni fog.  

 

7. Torockói Szabadegyetem és Diáktábor  

 A legtöbb feladatot (az előző hónappal összevetve) továbbra is a szabadegyetem 

szervezése és lebonyolítása jelentette. A tábor költségei végül 3 forrásból kerülnek 

finanszírozásra, a hallgatók és az oktatók is hozzájárulnak egy jelképes összeggel a 

költségekhez. Az elmúlt hónapban folyamatosan egyeztettem a Gazdasági Hivatallal, a 

Rektori Hivatallal és az EHÖK-kel a finanszírozási ügyeket illetően. 

 Egyetemünket végül 16 hallgató, továbbá Pesti Sándor Intézetigazgató Úr, Arató 

Krisztina Tanárnő és Király Miklós Dékán úr fogják képviselni. 

 A Szabadegyetem időpontja: jún. 30 - júl. 3. A tábor ideje alatt a Double Rise 

fesztiválon is részt fogunk venni. 

 Szeretném megköszönni a szervezési munkálatokban a segítséget Czabán Samu 

elnöknek és Oravecz Zsófia volt politológus ügyekért felelős alelnöknek. 

 

8. Kari Tanács  

 A tanév utolsó Kari Tanácsa június 21-én került megrendezésre, melyen rekordszámú 

napirendi pontot vettünk át. A politológus hallgatók szempontjából szeretném 

kiemelni, hogy a Kari Tanács támogatta Pesti Tanár úr intézetigazgatói pályázatát 30 

igen és 1 nem szavazattal. Az ülésen többek között véleményezésre került az ELTE új 

Egyetemi Doktori Szabályzata, melynek tárgyalásakor én is felszólaltam a Hallgatói 

Önkormányzat képviseletében. A felszólalásomban az ösztöndíjas doktorandusz 

hallgatók részmunkaidős munkavállalásának engedélyezése mellett álltam ki. 

 Június 24-én Kari tanács tagként részt vettem egyetemünk 350. tanévének évzáró 

fogadásán az Aula Magnában. Az esemény keretében került sor az Állam- és 

Jogtudományi Kar hivatalba lépő dékánja megbízólevelének ünnepélyes átadására. 
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9. Elnökségi ülés 

 Az elmúlt hónap eseményeit és a nyárra vonatkozó terveket június 29-én 17 órakor 

beszéljük meg az alelnökökkel és az elnökkel. 

 

10. 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.  

 

11. Nyárra vonatkozó programok 

 Július 5-8. ELTE HÖK Vezetőképző, Sarlóspuszta: a részönkormányzatunkat a 

Tanulmányi szekcióban fogom képviselni. 

 Július 8-10. ELTE ÁJK Kari Vezetőképző: a kari önkormányzat elnöksége, képviselői 

és bizottsági tagjai együtt vesznek részt egy szakmai és integrációs hétvégén 

Esztergomban. 

 

12. Közéleti ösztöndíj – alelnöki fizetés  
 

 Az alelnöki munkámért fizetést nem vettem fel.  

 

 

Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést a beszámolóm elfogadásra.  

 

 

Budapest, 2016. június 29.                   
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