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ALELNÖKI BESZÁMOLÓ  

2016. Szeptember 

 

 

1. TÁRGYFELVÉTEL –MAGYARÁZÁS  (szept. 1.) 

 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 politológus mentorokkal egy remek munkakapcsolat alakult ki, így 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. 

 

2. ORIENTÁCIÓS NAPOK (szept 6-9.) 

 A politológus hallgatók integrációjára alapvetően más szisztéma vonatkozott, mint a 

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

 A 4 nap során igyekeztem minél többet segíteni a mentoroknak, pl. gólyák 

regisztrálása, gólyacsomagok átvétele, ebéd kiosztás, stb. 

 Az első napon egy Kerekasztal-beszélgetést moderáltam a Politikatudományi Intézet 

oktatóival, melyen Pesti Sándor és Arató Krisztina (az Intézet vezetősége), valamint 

Mráz Ágoston Sámuel, Tóth Csaba és Ablaka Gergely (oktatómentorok) válaszoltak a 
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kérdéseimre. A beszélgetés nagyon jó hangulatban telt, valamint a hallgatók is 

közelebbről megismerkedhettek a leendő egyetemükkel és oktatóikkal. 

 Szerda délelőtt az újdonsült gólyáink politológusi életpályamodellekkel 

ismerkedhettek meg, a cél az volt, hogy minél több álláslehetőséget mutassunk be. 

Meghívott vendégeinket (Illés Gábor, Juhász Levente, Kurucz Orsolya, Lux Ágnes, 

Magyar Kornélia és Sarkadi Zsolt) Gáspár Kristóf mentor moderálta. 

 A csütörtöki napon a politológusok számára külön Szervezeti bemutatkozót tartottunk 

a Fairrel egy időben, 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 bíztattam a hallgatókat, 

hogy már az októberi választások alkalmával csatlakozzanak a csapatunkba. 

 A pénteki napok a HÖK szervezésében Sportnapot tartottunk a BEAC-on, melyen 

sajnos már kevés, de annál lelkesebb politológus gólya képviselte a szakunkat. Az este 

a szemeszter első nagyszabású kari bulijával zárult. 

 

 

 

 

3. ELNÖKSÉGI ÜLÉSEK (minden csütörtökön 12 órakor) 

 Az Elnökség új hagyományt teremtve, ettől a szemesztertől minden csütörtök délben 

elnökségi ülést tart, melyen megvitatjuk az előttünk álló időszak legfontosabb 

kérdéseit. 
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 Egy ülés kivételével részt vettem a hónap összes ülésén, melyeken szokásos módon 

több órán keresztül vitattuk meg a főbb ügyeket. 

 Az ülések főbb témái a következők voltak: 

o az őszi szemeszter rendezvényei, pl. Gólyahajó, Gólyabál, Kocsmaváltó, 

Kocsmasportok olimpiája, Palacsintabisztró, Mihály-nap 

o Tankönyvbörze 

o Hökös csapatépítők (bizottsági vetésforgóban) 

o Tanrendi reform 

o ISZTK újbóli kiírása (sport és kult.) 

 

4. KÜLDÖTTGYŰLÉS (szept. 13.) 

 Szeptember 13-án tartottuk meg a szemeszter első Küldöttgyűlését, mely egyben 

Alapszabály-módosító Kgy is volt. 

 Javaslatot tettem a közvetlen politológus alelnök megválasztásának szabályozására, 

továbbá javasoltam, hogy az MA szakon valósítsuk meg a 2 évfolyam szétválasztását, 

tehát a 2 évfolyam külön válassza meg a 2 képviselőjét.  

 A Szenátus azóta elfogadta az új Alapszabályt, így már ezek az elvek fognak 

érvényesülni az októberi választásokon. 

 

5. HÖK CSAPATÉPÍTŐ (szept. 16.) 

 A Kulturális bizottság szept. 16-án tartotta meg a HÖK csapatépítők első állomását, 

melyen én képviseltem a politológus hallgatókat. 

 Az esemény nagyon jó hangulatban telt, végül a Margitszigeten 2 csapat mérte össze a 

tudását egy kulturális kvíz keretében. 

 

6. ISMERD MEG A HÖK-ÖT (szept. 26.) 

 A programsorozat 2. állomásán a hallgatóság soraiban képviseltem az Elnökséget, 

valamint ötleteket gyűjtöttem a Politológus bizottság  jövő heti bemutatkozásához. 

 

7. KARI TANÁCS (szept . 20. és 27.) 

 Ebben a hónapban kivételesen két Kari tanácsra is sor került, melyeken egyaránt 

részt vettem. 
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 Szept. 20-án a kar rendkívüli Kari tanácsot tartott, melyen az egyetlen napirendi 

pont a Nyugat-Magyarországi Egyetem szombathelyi karai, valamint a Savaria 

Egyetemi Központ (SEK) integrációjáról szóló előterjesztés tárgyalása volt. A 

Kari tanács szavazásának eredménye végül 5 igen, 3 nem és 16 tartózkodás lett. A 

főbb kritikák az előterjesztés homályosságával és pontatlanságával kapcsolatban 

érkeztek. 

 Szept. 27-én az alábbi témák merültek fel és kerültek szavazásra:  

o adjunktusi pályázatok véleményezése 

o Tantervi Bizottság új tagjának megválasztása 

o Nemzetközi Bizottság új tagjának megválasztása 

o  Beszámoló a 2016. évi általános felvételi eljárásról 

o  Beszámoló a 2016. évi Orientációs Napokról 

o  2017/2018. tanévre érvényes költségtérítések összegének elfogadása 

o Könyvtári SZMSZ elfogadása 

 

8. INTÉZETI TANÁCS (szept. 21.) 

 A Politikatudományi Intézet Intézeti tanácsán az oktatók mellett egyedüli hallgatóként 

képviseltem a 2 szak hallgatóságát.  

 Az ülés főbb témái a következők voltak: 

o A felvételi eljárással, évkezdéssel kapcsolatos információk 

 külön hangsúllyal a mesterképzés helyzetére 

o Személyi ügyek 

o A Doktori Iskola helyzete 

o A kari Orientációs Napok értékelése 

 

9.  A MESTER SZAK PROMOTÁLÁSA – EGYEZTETÉS (szept. 27.) 

 A 2016. évi felvételire tekintettel idén nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni, arra hogy 

minél több BA szakos hallgatónk maradjon itt mesterképzésen. 

 Ennek első megoldásaként szept. 27-én Pesti Sándor Intézetigazgató úrral felmértük a 

mesterszak helyzetét és javaslatot tettem az egyes tárgyak átnevezésére. Reményeim 

szerint ez javítja a jelentkezési kedvet, mivel sok hallgató azért nem folytatja itt a 

tanulmányait, mivel úgy gondolja, hogy ugyanazokat a tárgyakat tanulná újra a 

mesterképzésen. (A tárgyak elnevezésében eddig több átfedés is volt az alapszakkal). 
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10. TÁTK-ÜGYVIVŐ 

 Nagy örömömre, a mesterszak egyik másodéves hallgatója, Barabás Anett elvállalta, 

hogy a Választási szakirányon továbbtanuló mesteres hallgatók koordinálását és 

speciális kérdésekben a tájékoztatásukat átveszi. 

 Ez egy új pozíció lesz, mely reményeim szerint megkönnyíti a TÁTK-n tanuló 

hallgatótársaink informálódását. Célom, hogy növeljük a két szakirány közötti 

transzparenciát és együttműködést. 

 

11. LEKTORI FUNKCIÓ 

 Az elmúlt hónapok során, így szeptemberben is sok HÖK-ös hivatalos dokumentumot 

lektoráltam le nyelvhelyességi és mondatszerkesztési szempontból (pl. oklevelek, 

Irodapályázat, Közgazdasági és Statisztika Tanszékre benyújtott reformjavaslatok, 

Tanrendi reform, ÁJK HÖK honlapra kikerülő szövegek, stb.). 

 Bár sok időt vesz el, nagyon jól esik, hogy sokan adnak a véleményemre és a 

meglátásaimra. 

 

12. POLITOLÓGUS CSOPORTOK KOORDINÁLÁSA 

 A legtöbb esetben én hirdetem meg az összes HÖK-ös eseményt a politológus 

facebook csoportokban, valamint igyekszem minden hallgatói kérésre minél hamarabb 

válaszolni. 

 

 

Az alelnöki munkámért semmilyen pénzügyi juttatásban nem részesültem. 

 

Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést a beszámolóm elfogadásra.  

 

Budapest, 2016. szeptember 30.  

 

                                                                                        Ella Orsolya  

                                                                                      Politológus ügyekért felelős alelnök 


