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Kérelem  

Tisztelt Pályázat Elbíráló Bizottság!  

Jelen pályázatot az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán működő Hallgatói 

Önkormányzat Elnöke által kiírt irodahelyiség igénylése céljából nyújtom 

be. A pályázat kitér a pályázati kiírásban szereplő valamennyi kérdéses 

pontra, ahol szükséges jómagam, a szervezet vezető tisztségviselője 

igazolom a feltüntetett adatok hitelességét és helytállóságát. A szervezet 

tevékenységéért felelősséget vállalok.  

A Politológus Műhely nevű egyetemi szervezet nevében tisztelettel kérem 

a pályázatban foglalt tényezők alapján pályázatunk pozitív elbírálását!  

  

Budapest, 2016. szeptember 15.  

  

 Gáspár Kristóf    

       elnök                                 

Politológus Műhely      
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A szervezet bemutatása  
A Politológus Műhelyt (későbbiekben Műhely) 2013 novemberében alapította 

az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar hat politológus hallgatója. A Műhely 

létrehozásakor azt a célt tartottuk szem előtt, hogy egy olyan közösséget teremtsünk, 

amely összegyűjti a politika és a politológia, politikatudomány iránt érdeklődőket, 

tehát szakma-orientáltak legyünk. Célunk, hogy az egyetemi tanulmányok mellett 

gyakorlati képzést biztosítsunk tagjainknak és a programjainkon résztvevőknek. 

Fontosnak tartjuk azt, hogy további szakmai ismereteket közvetítsünk 

rendezvényeinken, a meghívott szakmai előadók közreműködésével.   

Mára négy egyetem, 

kilenc  szakáról  vannak 

tagjaink,  akik 

 különböző tudományterületek 

képzésein vesznek  részt. 

 Büszkék vagyunk  arra, 

 hogy  

tagságunkat már nem csak az  

ELTE ÁJK valamely képzésén tanulók, esetleg ott végző és új intézményben, új szakot 

kezdő hallgatók alkotják, hanem több a Kart csak a Műhely által megismerő tagunk is 

van. Ebből kifolyólag a Politológus Műhely csapatát különböző látásmódok és 

egyediség jellemzik. Mindamellett, hogy egy szakmai szervezet vagyunk, a 

legfontosabb az, hogy egy valódi baráti társasággá formálódtunk a közös munka során. 

A szakmai programok mellett gyakran szervezünk csapatépítő és közösségformáló 

programokat is.    
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Fontosnak tartjuk, hogy tagjaink rendszeresen belső képzéseken vegyenek részt, 

melynek keretein belül különböző szakterületek megismerésére nyílik lehetőség, 

gyakorlati példákkal és feladatokkal színesítve. Szerveztünk már több alkalmas 

kommunikációs tréninget, vitatechnika készségfejlesztő programot, politikai marketing 

megismerésére irányuló képzést, de foglalkoztunk már politikai kultúrával, 

választásokkal, a Trump-jelenséggel is, tavaly ősszel indult projektünk során, Pártok 

testközelből címmel, a parlamenti képviselettel rendelkező pártok vezetőit ismerik meg 

tagjaink. A Műhely szakmai profiljának egyik ágát tehát ezen zárt, csak a tagjaink 

számára megszervezett belső képzések, kurzusok alkotják. Ezeken belül foglalnak 

helyet a szakmai beszélgetések, ahol jellemzően egy-egy személy (legyen politikus, 

újságíró, gyakorlati szakember) válaszol kérdéseinkre, látja el rengeteg hasznos 

információval tagjainkat. Ezzel szemben a klasszikus kurzusok során egyetemi oktatók, 

akadémikusok vagy egyéb szakemberek képzésein vehetnek részt tagjaink egy-egy 

szakmai részterület, esetleg az egyetemi képzéseinkben egyáltalán nem szereplő 

témakörben.  

A Politológus Műhely nem csak zárt, hanem a nagyközönség előtt nyitott, több 

száz fős előadások, kerekasztal-beszélgetések szervezésével is foglalkozik. Mindezeken 

szívesen látunk minden érdeklődőt. Célunk, hogy az aktuális témák mellett a szakmai 

fejlődést elősegítő események is megvalósításra kerüljenek. Szakmabeli hallgatók 

számára, valóban használható elméleti és gyakorlati tudás átadása, míg érdeklődő, más 

tudományterületről érkező vendégeink számára a figyelemfelkeltés és az 

ismeretterjesztés az elsődleges. Egyben a Műhely tagjainak víziója és vállalt 

küldetésünk, hogy közelebb hozzuk az emberekhez a politika világát. Szakmabeliként 

már az egyetemi éveink kezdetén találkoztunk azzal a sajnálatos trenddel, hogy az 

emberek a politikától ódzkodnak, valamilyen idegen jelenségnek tartják, esetenként 
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félnek is tőle. Ez a jelenség szerintünk megváltoztatásra szoruló és egyszerre 

megváltoztatható is. Mindezekért valóban politikailag független szakmai egyetemi 

szervezetként, lehetőségeinkhez mérten törekszünk a fent kifejtett emberek-politika 

viszonyának normalizálásához.  

2014-ben az ELTE ÁJK Hallgatói Önkormányzatának Politológus Bizottságával és 

a Politológia TDK-val közösen 

megszerveztük a Választás 2014! – A te 

döntésed!  

konferenciát, ami hosszú évek után az 

első  

politológus szervezésű szakmai 

konferencia volt, négy szekcióban 

felépítve, több száz résztvevővel. A 

szervezet megalakulása óta arra törekszik, hogy minden félévben minél több és 

változatos témában ismertesse meg  

szakértők, egyetemi oktatók, kutatók és gyakorlati szakemberek, politikai aktorok 

segítségével egy-egy társadalmilag fontos téma különböző aspektusait, reflektálva az 

adott időszak legfontosabb eseményeire, esetleg általános társadalmi kérdésekre. 

Legnépszerűbb eseményeink közt ott van a Charlie Hebdo-merényletet követő  

biztonságpolitikai előadásunk, a nők társadalmi és politikai helyzetét vizsgáló négypárti 

beszélgetésünk, az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni magyar fellépésről folyó 

ugyancsak négypárti vitánk, több politikai elemzői vitaest, a menekültválságot vizsgáló 

előadásunk, valamint a magyarországi korrupcióval foglalkozó 

kerekasztalbeszélgetésünk. Vitáink, előadásaink során tehát ugyancsak megjelenik az 

a fajta sokszínűség, mely egyrészt jellemzi szervezetünket, másrészt valóban képes 

bemutatni, hogy egy-egy adott kérdésre nem csak egy válasz adható, gondolhatunk 
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itt egyszerűen a politikára, szélesebben az egész társadalomra. Talán nem túlzás azt 

állítani, hogy szervezetünk számára ez jelenti a társadalmi felelősségvállalást.  

Rendezvényszervező tevékenységünk mellett kiemelt helyet foglal el az aktív 

virtuális jelenlét, melyben weboldalunknak köszönhetően, tagjaink és cikkíró 

pályázatainkon sikeresen szereplők lehetőséget kapnak, hogy akár tudományos 

dolgozataikat, akár véleményírásaikat egy egységes arculatú formában a 

www.politologusmuhely.com címen helyet kapó oldalon közöljék. Blogunkon tagjaink 

igyekeznek mindig friss és aktuális témákban elmondani egyéni, akár ellentétes 

álláspontokat képviselő véleményeiket, világról alkotott felfogásukat, ezzel is 

kiegészítve profilunkat, mellyel igyekszünk közelíteni egy „valódi” politológus 

profiljához.  

A tavaszi félévben a Műhely egy új arcát is megismerhették az érdeklődők, 

ugyanis a szemeszterben az ELTE ÁJK Hallgatói Önkormányzat aktuális választásai 

során elkészítettük az országos-egyetemi viszonylatban is egyedülálló és újdonságként 

ható közvélemény-kutatásunkat. A kutatás egy online kérdőívből és egy 15 oldalas 

szakmai elemző dokumentációból állt, melynek címe Hallgatói szemmel: a HÖK. A 

kutatást külső szakmai segítséggel a Műhely tagjai végezték el. Ennek köszönhetően 

tagjaink újabb, valóban gyakorlati oldalát ismerték meg tudományterületünknek és 

szereztek értékes tapasztalatokat a politológus lét ezen oldaláról. Mivel szervezetünk 

nem szakosodott kimondottan csak a közvélemény-kutatás, elemzés témájára, így egy 

fajta lehetőségként és kihívásként éltük meg ezt a projektet, de végül büszkeségre 

adott okot a kutatásunk és a választási eredmények közti szignifikáns összefüggés. A 

jövőben célunk a hallgatók HÖK-ről alkotott attitűdjének minél alaposabb 

megismerése, így ezen kutatást biztosan rendszeresíteni fogjuk.  

http://www.politologusmuhely.com/
http://www.politologusmuhely.com/
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Szervezetünk egyik legfontosabb lételeméről, a közösségiségről, 

szóhasználtunkban inkább barátságról nem esett még szó. A Műhely, ha lehet ilyet 

mondani, azért számít egy különleges szervezetnek, mert nem csak egy szakmai 

közösség, hanem egyben egy baráti társaság is, akiket ténylegesen a Műhelyben 

végzett szakmai munka „hozott össze”. A közösségünk életében kiemelendő, hogy 

sokat áldozunk a szakmai-baráti színvonal és egyensúly megtartására. Rengeteg 

csapatépítő rendezvényt szervezünk: kirándulásokat, vidéki hétvégéket, nyaralásokat, 

közös karácsonyokat szervezünk. A Műhelyt és tagjait jól jellemzi, hogy akár hétköznapi 

pihenésekről, akár hétvégi kikapcsolódásokról is legyen szó, megjelenik a szakma és 

hosszú, de rendkívül izgalmas vitákat folytatunk le, legyen ez tudatosan szervezett, 

vagy véletlenül előkerülő kérdéskörökben. Eddigi közösségi programjaink közül 

kiemelendő, hogy 2016 nyarán a Műhely, mint civil kiállító (elsőként a Karról) részt vett 

az EFOTT Fesztiválon, ahol napközben a standunkhoz látogató fiatalokkal ismertettünk  

 

  

  

meg fontos politikai témákat, ösztönöztük őket véleményalkotásra, esetenként vitára 

játékos, könnyed hangulatban.  
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A szervezet tevékenysége  
 A Műhely előző szakaszban kifejtett általános tevékenységét, az alábbiakban 

alátámasztjuk a nyilvános eseményeink felsorolásával. A listába szedett előadások, 

viták, kerekasztal-beszélgetések címét, helyszínét, időpontját és a hallgatóság 

körülbelüli létszámát írjuk le. Az eseményeinkhez kapcsolódóan a Mellékletben 

felsoroljuk eddigi vendégeinket, valamint a Facebook esemény linkeket megadjuk 

(ahol  

volt).  

  

1. Vitakultúra és érveléstechnika – ELTE ÁJK – 2013. 11. 14. – 30 fő  

2. Kommunikációs tréning I. – ELTE ÁJK – 2014. 02. 24. – 25 fő  

3. Kommunikációs tréning II. – ELTE ÁJK – 2014. 03. 10. – 25 fő  

4. Választás 2014 – A te döntésed! konferencia – ELTE ÁJK- 2014. 03. 19. –  

300 fő  

5. Beszélgetés Bombera Krisztinával – ELTE ÁJK – 2014. 04. 28. – 20 fő  

6. Kávészünet Kálmán Olgával – Chocoroom – 2014. 05. 06. – 30 fő  

7. Szigetvári Viktor – Választások és ami mögötte van – Chocoroom – 2014. 

10. 21. – 30 fő  

8. Európa nem válaszol? – Az öreg kontinens napjaink konfliktusaiban –  

ELTE ÁJK – 2014. 11. 24. – 45 fő   

9. A Charlie Hebdo-merénylet – Terrorfenyegetettség Európában – ELTE  

ÁJK – 2015. 02. 09. – 550 fő  

10. Nők a politikában – ELTE ÁJK – 2015. 03. 23. – 150 fő  

11. Tapolca után – Elemzői vitaest – ELTE ÁJK – 2015. 04. 21. – 50 fő  
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12. Sci-fi és politika – ELTE KCSSK – 2015. 04. 28. – 100 fő  

13. Magyarok az Iszlám Állam ellen – ELTE ÁJK – 2015. 05. 11. – 110 fő  

14. Veszélyben az ország? A bevándorlásról szakszerűen – ELTE ÁJK – 2015. 

09. 01. – 350 fő  

15. Kultúrhecc! Avagy a vizuális elemek használata a tiltakozó politikában  

– ELTE KCSSK – 2015. 11. 03. – 25 fő  

16. A terrorizmus frontvonala – Párizs és az elmúlt időszak támadásai –  

Párbeszéd Háza – 2015. 11. 25. – 170 fő  

17. Korrupció – A politika sötét oldala – ELTE ÁJK – 2016. 02. 08. – 70 fő  

18. Because it’s 2016 – Feminizmus ma – ELTE KUK – 2016. 04. 04. – 35 fő  

19. Politika a filmvásznon túl – ELTE KCSSK – 2016. 04. 27. – 30 fő  

20. GLOBAL 2016 – ELTE ÁJK – 2016. 09. 12. – 230 fő  
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A Műhely iroda  
A Politológus Műhely egy öntevékeny egyetemi csoport. Az öntevékeny 

szerveződések ismérve, hogy mentesek mindenfajta intézményesült háttértől: nem áll 

mögöttük egy szakkollégium kiépült szervezete, tevékenységüket nem finanszírozza 

alapítvány, jogaik és kötelességeik nincsenek jogszabályokban meghatározva és 

biztosítva. Egy ilyen csoport talán legnagyobb pozitívuma, (és egyben negatívuma is) 

hogy csupán a tagság által belefektetett energia, idő, motiváltság és anyagiak adják az 

egész szerveződés létét.   

Mi, a Politológus Műhelynél büszkék vagyunk, hogy szakmai és közösségi téren 

is úttörői lehettünk a Kar politológus hallgatói között az öntevékeny szerveződési 

formának és a mai napig hiszünk benne, hogy munkánk értelmes, hasznos, az 

egyetemista léthez hozzátartozó tevékenység. Tudjuk továbbá azt is, hogy az 

öntevékeny forma egy hosszútávon is fenntartható, hiszen nem egy példát látni a 

tágabb egyetemi környezetben és talán közel 3 éves fennállásunkkal mi magunk is 

bizonyítani tudjuk ezt.   

A fent leírtakból következik, hogy a Műhely számára nem létszükséglet, nem a 

fennmaradásunk múlik azon, hogy jelen pályázatunk végül pozitív elbírálásban 

részesül-e. Számunkra a tét, hogy lehetünk-e többek, lehetünk-e jobbak? Olyan 

szakmai és közösségi élete lehet kis belső körünknek, melyre még nem volt példa; olyan 

szakmai szolgáltatást tudunk nyújtani nyílt projektjeink kapcsán, mellyel a korábban 

megfogalmazott víziónk eléréséhez még közelebb kerülhetünk; olyan tevékenységeket 

tudunk végezni, mellyel egyéni és szervezeti szinten is hasznosabb tagjai lehetünk a 

Karnak, az Egyetemnek és a társadalomnak. Az iroda tehát számunkra egy lehetőség.  
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Az alábbiakban azon tevékenységeket foglaljuk össze, amelyeket a Műhely, a 

Műhely tagjai tudna/tudnának végezni az irodahelyiségben. Kézenfekvő, hogy belső 

képzéseket, szakmai beszélgetéseket, találkozókat, kurzusokat tudnánk szervezni a 

helyiségbe. Az elmúlt 3 év tapasztalata alapján, az egyik leggyakrabban felmerülő, 

visszatérő problémánk, hogy nagyon nehezen találunk helyszínt ezen 

tevékenységekhez. Értelemszerű, hogy képzéseinket egyetemi környezetben lenne a 

legegyszerűbb megszervezni, ám számtalanszor találkoztunk azzal, hogy egyszerűen 

az egyetem befogadóképessége nem teszi lehetővé, hogy elvonuljunk egy tanterembe, 

esetenként rendkívül hosszadalmas procedúrán kell átesnünk, amivel kölcsönösen 

okozunk kellemetlenséget a Kar Gondnokságának, meghívott előadóinknak és saját 

magunknak. Más esetekben az egyetemen kívül kellett keresnünk alkalmas közösségi 

helyeket, amiket legtöbbször csak szívességek árán tudtunk időlegesen igénybe venni 

másfél-két órára.  

Amennyiben pályázatunk sikeres lesz, az irodát egyszerre képzeljük el egy 

szakmai és közösségi térnek, olyannak ami alapvetően a Műhely tagok számára 

használható, de ez nem jelent kizárólagosságot. Sajnos külön, csak a politológus 

hallgatók számára elérhető tér eddig nem volt az ÁJK-n. Ezt, ha nem is teljes mértékben, 

de részben orvosolva szeretnénk olyan nyílt szakmai és közösségépítő programokkal 

hozzájárulni a Műhely tagjain kívüli hallgatótársaink szakmai segítéséhez, amelyek 

valóban hasznosak, intenzívek, innovatívak és érdekesek lehetnek számukra. Ezen 

projektek egyik előzetes programja, az általunk Workshop Week-re keresztelt 

szeptember 19-23-i héten zajló többnapos, több szekciós eseményhalmaz, melynek 

során a Műhely idősebb, tapasztaltabb tagjai adnak elő interaktív workshopok 

formájában a saját kutatási-érdeklődési területekből első-, másodéves jogász és 

politológus hallgatótársainknak az egyetemen és az egyetem környéki köztereken. 
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Reményeink szerint a program nem rendhagyó, hanem éppen hagyományteremtő 

jellegű lesz mind a Műhely, mind a Kar többi egyetemi szervezete számára.  

Teljes mértékben zárt tevékenység, ugyanakkor alapvető fontosságú minden 

háromnál több embert foglalkoztató szerveződésnél, hogy legyen alkalmunk belső 

megbeszéléseinkre, a tagsági gyűléseinkre, az elnökségi üléseinkre, munkacsoportjaink 

üléseire és az általános operatív és stratégiai tervezésre. Előkészítést igényel ugyanis 

minden rendezvényünk, minden projektünk, melyekre a leghatékonyabb, a magán- és 

a közszférában is alkalmazott brainstorming módszerrel történő készülődés, mellyel 

minden csoportdinamika által vezérelt feladat megoldása könnyebb. Azonban ennek 

előfeltevése, hogy a feladat elvégzésben résztvevők egy helyiségben legyenek. Sokkal 

könnyebb lehetne tehát megtartani és fejleszteni azt a szakmai közeget, amelyet a 

Műhely a kezdetek óta képvisel, ugyanakkor belső közösségépítésre is kiváló helyszínt 

nyújtana az új iroda.  

Fontos továbbá megemlíteni, hogy a tavasszal bemutatkozó új oldalunk, a 

közvélemény-kutatás különböző munkafázisainak elvégzését is megkönnyítené az 

irodahelyiség. Gondolhatunk itt a brainstorminggal kezdődő kutatási terv elkészítésére, 

a kérdőív megalkotására, a munka megszervezésére, de akár az eredmények  

kielemzésére is.  

  

  

2016. nyár óta arculatunk része egy formálódó videóstáb is, akik a Műhely 

tagjaiból tevődnek össze, feladatuk pedig eseményeink képi és hangi dokumentálása, 

külső audiovizuális megjelenésünk formálása, valamint 2016. őszétől kezdődően egy új 

projekt, a Politológus Műhely YouTube-csatornáján induló közéleti vitaműsor 

szerkesztése, mellyel célunk ismételten újabb és újabb társadalmi csoportok elérése, a 

politika és a társadalom elkülönülésének a feloldása. Természetesen hatalmas segítség 
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lenne a projekthez, ha egy stúdióként is funkcionáló helyiséget vehetne birtokába a 

szervezet.  

Eddig még nem esett szó róla, ám igen fontos a Műhely számára és bízunk 

benne, hogy a Kar számára is, hogy szervezetünk valamennyi egyetemi szervezettel és 

magával, a Karral is többízben, eddig mindig sikeresen együttműködött. Gondolunk itt 

a közös munka eredményeként 

megvalósuló konferenciánkra, 

nem elfelejtve, hogy tevékeny 

és aktív tagjai voltunk 

fennállásunk óta valamennyi 

kari Gólyatábornak (2014) és az  

Orientációs Napoknak (2015, 

2016) is. Mindkét ON Fair 

programján részt vettünk, kezdeményezőként léptünk fel és mindkétszer előadást 

tartottunk az elsőéves hallgatók számára. Ugyancsak részesei voltunk a Hallgatói  

Önkormányzat által szervezett kezdeményezésnek, akár az adománygyűjtő 

PalacsintaBisztró eseményekre, szervezeti bemutatkozó napokra, ÁJK piknikre 

gondolva. Nagyon fontos mérföldkő volt számunkra, mikor meghívást kaptunk a 

szervezetközi bilaterális és multilaterális egyeztető fórumokra. Ehhez kapcsolódva 

tehát kiemelhető, hogy külső partnereink, a Kar és más egyetemek diákszervezeteivel 

történő kapcsolattartásunk menedzselése szempontjából is kifejezetten előnyös lehet, 

ha rendelkezésünkre állna egy irodahelyiség.    
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Összegzés  
Összefoglalva tehát, a fenti indokokat tudtuk felhozni, amiért a Politológus 

Műhely számára egy olyan megvalósítható és beteljesíthető lehetőséget ígér az 

irodahelyiség, amelynek segítségével valóban kiteljesíthetjük magunkat, 

megmutathatjuk kik vagyunk és hova tartunk. Számunkra talán még is a legfontosabb, 

hogy legyen egy olyan hely, ami nem pusztán azt jeleníti meg, hogy a szervezetnek van 

egy irodája. Szerintünk ez azt jelenti, hogy képességeinket, a tagok egyéni, valamint 

kooperatív potenciálját teljes mértékben kihasználva, olyan projekteket tudjunk 

megvalósítani, amik talán a Kar 3000 hallgatója és többszáz oktatója számára is értéket 

képvisel.  

Mi hiszünk ebben, kérjük adják meg a bizalmat, hogy mások is higgyenek!   
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Melléklet  
  Az alábbiakban egyrészt felsoroljuk azon vendégeket, akik megtiszteltek azzal, 

hogy nyilvános vagy zártkörű eseményeinken megjelentek, szakmai tapasztalatukat 

megmutatva előadásokat, kurzusokat, vitákat tartottak, vitákon, 

kerekasztalbeszélgetéseken vettek részt. Másrészt nyilvános eseményeink valódiságát 

igazolva a Facebook esemény linkeket közöljük.  

• Arató Krisztina, EU-szakértő  

• Bombera Krisztina, újságíró  

• Borókai Gábor, újságíró  

• Boros Tamás, politikai elemző  

• Csaba Réka, politikai szakértő  

• Dunai Mónika, politikus (Fidesz)  

• Dúró Dóra, politikus (Jobbik)  

• Franczel Richárd, jogász-politológus  

• Gálik Zoltán, nemzetközi kapcsolatok szakértő  

• Gazdag Ferenc, EU-integráció szakértő  

• Gyöngyösi Márton, politikus (Jobbik)  

• Gyurcsány Ferenc, politikus (DK)  

• Jávor István, szervezetszociológus  

• Kálmán Olga, újságíró  

• Kelemen Lucifer, kommunikációs szakértő  

• Kis-Benedek József, titkosszolgálati szakértő  

• Kovács János, politikai elemző  

• Kunhalmi Ágnes, politikus (MSZP)  
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• Lánczi Tamás, politológus  

• László Róbert, politikai elemző  

• Lattmann Tamás, nemzetközi jogász  

• Magyar Kornélia, politikai elemző  

• Marján Attila, EU-szakértő  

• Martin József Péter, korrupciókutató  

• Marton Péter, nemzetközi kapcsolatok szakértő  

• Mikecz Dániel, mozgalomkutató  

• Molnár Zsolt, politikus (MSZP)  

• Mráz Ágoston Sámuel, politikai elemző  

• N. Rózsa Erzsébet, biztonságpolitikai szakértő  

• Németh Zsolt, politikus (Fidesz)  

• Palócz Éva, közgazdász  

• Patek Gábor, kampánymenedzser  

• Pesti Sándor, közpolitikai szakértő  

• Pogátsa Zoltán, közgazdász  

• Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, alkotmányjogász  

• Reiner Roland, politikai elemző  

• Schiffer András, politikus (LMP)  

• Stumpf András, újságíró  

• Szabó Tímea, politikus (PM)  

• Szánthó Zoltán, közgazdász-szociológus  

• Szél Bernadett, politikus (LMP)  

• Szigetvári Viktor, politikus (Együtt)  
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• Tálas Péter, biztonságpolitikai szakértő  

• Tóth Csaba, politológus-szociológus  

  

  

• Tóth István János, korrupciókutató  

• Török Gábor, politikai elemző  

• Varga Emese, kommunikációs szakember  

• Vizi Balázs, nemzetközi kapcsolatok szakértő  

  

▪ Kommunikációs tréningek:  

https://www.facebook.com/events/245907152256460/ ▪ 

Választás 2014!:  

https://www.facebook.com/events/219121251618748/?active_tab=highlights ▪ 

Kávészünet Kálmán Olgával:  

https://www.facebook.com/events/618799288204678/ ▪ 

Szigetvári Viktor – Választások és ami mögötte van: 

https://www.facebook.com/events/774272462618708/  

▪ Európa nem válaszol?: https://www.facebook.com/events/376301509198179/ ▪ 

A Charlie Hebdo-merénylet: 

https://www.facebook.com/events/681653891947263/  

▪ Nők a politikában: https://www.facebook.com/events/1390723377911910/  

▪ Tapolca után: https://www.facebook.com/events/897066620357859/ ▪ Sci-fi és 

politika: https://www.facebook.com/events/774672015986114/ ▪ Magyarok az 

Iszlám Állam ellen: https://www.facebook.com/events/1557329507862738/  

▪ Veszélyben az ország?: https://www.facebook.com/events/1093586170670129/ 

▪ Kultúrhecc!: https://www.facebook.com/events/1658481684435678/ ▪ A 

terrorizmus frontvonala: https://www.facebook.com/events/957040094371221/ 

▪ Korrupció – A politika sötét oldala:  

https://www.facebook.com/events/852183674892599/  

▪ Because it’s 2016: https://www.facebook.com/events/591142821040618/ ▪ 

Politika a filmvásznon túl:  

https://www.facebook.com/events/1065521483509217/  
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▪ GLOBAL 2016: https://www.facebook.com/events/176758699402006/  

  

  

  

  

Egyéb hasznos, hozzánk kapcsolódó linkek, elérhetőségek:  

Facebook: https://www.facebook.com/polimuhely/  

Weboldal: http://www.politologusmuhely.com/  

HÖK kutatás: 

http://www.politologusmuhely.com/wpcontent/uploads/2016/03/Politol%C3%B3gus-

M%C5%B1hely-H%C3%96Kkutat%C3%A1s.pdf  

Instagram: https://www.instagram.com/polimuhely/  

Email: politologusmuhely@gmail.com  
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