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I. Bemutatkozás 
 
 Keczeli Péter vagyok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Karának negyedéves jogász hallgatója. Tanulmányaimat a 

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános 

Iskolájában kezdtem Debrecenben, majd ugyonitt, az Ady Endre 

Gimnáziumban tettem érettségit 2014-ben. Azóta az Egyetem nappali 

tagozatos hallgatója vagyok. 

 Mindig érdeklődtem a külügyek iránt, ezért 2015-ben csatlakoztam az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) Állam- és 

Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottságához, ahol azóta 

is aktívan tevékenykedem. Jogi tanulmányaim mellett párhuzamosan 

tanulmányokat folytatok az ELTE Társadalomtudományi Karán, nemzetközi 

tanulmányok szakon. 

 
II. Helyzetelemzés 
 
 Úgy gondolom, hogy a külügy egy olyan terület, amely sokkal több 

fejlesztést és odafigyelést igényel. Az Erasmus+ Program és az egyéb 

hallgatói ösztöndíjak olyan lehetőségeket kínálnak, amellyel az ezt kihasználó 

hallgatók jelentős előnyre tehetnek szert a munkaerőpiacon. A külföldi 

ösztöndíjak mégis kihasználatlanok. A kari honlapra még mindig nincs 

feltöltve az új Külügyi kitekintő és a Külügyi Bizottság (továbbiakban: a 

Bizottság) által szervezett események is csak alacsony létszámban 

látogatottak. A Bizottság belső munkája némi fejlesztést igényel, mivel a 

feladatok nagy része – amellett, hogy egy népes bizottságnak számít a külügy 

– az alelnökre hárul. A koordinálatlan bizottsági munka a hallgatók 

visszajelzéséből vált számomra egyértelművé, annak ellenére, hogy a 

jelenlegi alelnök mindent megtesz a hallgatók minél szélesebb körű 

támogatása érdekében. Az általam megkérdezett hallgatók véleményei 

alapján nehézkesen működik a tavaszi szemesztert követő vizsgaidőszak 

lebonyolítása, amit a jobb kommunikációval könnyen lehet javítani.  
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III. Célkitűzések 
 

 

A bizottsági munka fejlesztése 
 

 A jövőben szeretném lecsökkenteni a bizottsági tagok létszámát. A 

munka hatékonyságának előremozdítása érdekében három munkacsoportot 

szeretnék létrehozni. Az ösztöndíjakért felelős munkacsoport kezelné az 

Erasmus+ Programmal és egyéb ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyeket, tartaná 

a kapcsolatot a Nemzetközi Irodával, segítené a kiutazó hallgatókat és ezen 

munkacsoport tagjai lennének folyamatos kapcsolatban a kiutazni tervező 

vagy már kint lévő hallgatókkal. A rendezvényekért felelős munkacsoport 

szervezné az előadásokat és a tájékoztatókat, valamint az ő feladatuk lenne 

az események promóciója. A bizottsági munka összehangolásáért felelős 

munkacsoport pedig az összes egyéb feladatot látná el, úgy mint a bizottsági 

ülések megszervezése, a többi munkacsoport munkájának segítése és a 

külföldi tanulmányutak szervezése. 

 

A tavaszi vizsgaidőszak problémaköre 

 

 Számos hallgató jelezte, hogy a tavaszi szemeszterben az Erasmus 

tanulmányútról hazatérve problémát jelentett számára a tanszékekkel való 

kapcsolattartás és a vizsgaidőpontok egyeztetése. Úgy gondolom, hogy 

amennyiben az itthoni vizsgaidőszak megkezdése előtt központilag – a 

hallgatók igényeit felmérve – megállapodnánk minden egyes tanszékkel 

néhány előre meghatározott vizsgaidőpontban, a hazatérő hallgatók sokkal 

nagyobb arányban, tervezettebben tudnák teljesíteni az itthoni tárgyaikat. 
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Rövid tanulmányutak 
 

 A jövőben szeretném felvenni néhány külföldi, az Erasmus+ 

Programban is részt vevő jogi kar hallgatói önkormányzatával a kapcsolatot 

és rövid, pár napos (esetleg egy hetes) önköltséges vagy az Egyetem által 

részben támogatott tanulmányutakat szervezni. A tanulmányutak során a 

hallgatók megismerhetnek más jogi karokat, belekóstolhatnak az Erasmus+ 

Programba és életre szóló kapcsolatokra tehetnek szert. Úgy gondolom, hogy 

egy ilyen program nagyban növelné a mobilitási kedvet. 

 

Külügyi Nap az Egyetemen 
 

 A Külügyekért Felelős Bizottság sajnos az Erasmus+ Programmal és a 

többi ösztöndíjjal kapcsolatos rendezvényeken kívül nem szervez semmilyen 

más jellegű programot. Ennek a pótlására szeretném jövő tavasszal 

megszervezni az első ÁJK-s Külügyi Napot (továbbiakban: KN). A KN 

helyszíne az Egyetem épülete lenne, ahol egész nap előadásokkal, 

kerekasztal-beszélgetésekkel és standokkal várnánk az érdeklődőket. A 

hallgatói ösztöndíjakon kívül a diákok megismerkedhetnének a külügyi 

életpályákkal, valamint a nemzetközi ügyvédi irodák adta lehetőségekkel, 

emellett meghallgathatnák a Kar oktatóinak külföldi tapasztalatait. 

 

Külügyi kitekintő véglegesítése 

 

 Szeretném, ha az új ügyrend alapján elkészített Külügyi kitekintő 

nyomtatott formában is megjelenne, mivel ez a legösszeszedettebb módja az 

ösztöndíjakról való tájékozódásnak. Annak ellenére, hogy a Kari honlapon is 

fent van az Erasmus-ügyrend sokan még mindig az online is elérhető régi 

kitekintőt használják, amit minél hamarabb frissíteni kell. 
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A mobilitási kedv növelése a közösségi médián keresztül 
 

 A következő félévben szeretnék létrehozni egy olyan közösségi média 

felületet (pl.: ELTE ÁJK Külügy Instagram-profil) ahol az Erasmus+ 

Programban résztvevő, vagy más külföldi tanulmányi ösztöndíjjal külföldre 

látogató hallgatók által készített fényképeket lehetne látni, valamint az általuk 

készített beszámolókat lehetne olvasni. Véleményem szerint a hallgatókat 

sokkal könnyebb lenne egy olyan felületen elérni, amelyet ők is szívesen 

használnak. 

 

Egyéb ösztöndíjak 
 

 A legnépszerűbb ösztöndíjprogram minden kétség nélkül az Erasmus+ 

Program. Emellett nem szabad megfeleldkezni a különböző nyári egyetemek, 

a Fulbright ösztöndíj és a külföldi LLM képzések adta lehetőségekről. Ezek 

népszerűsítésére szeretnék még nagyobb hangsúlyt fektetni és egyértelművé 

tenni a hallgatók számára, hogy az Erasmuson és Európán kívül is rengeteg 

lehetőségük van. 

 

 

Pályázatomat az ELTE ÁJK HÖK tisztelt Küldöttgyűlésének figyelmébe 

ajánlom, és annak programjának megvalósításához kérem a támogatását. 

 

 

 

 

Budapest, 2017. szeptember 25.    Keczeli Péter 


