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1. Bevezető 
Májusban történt a politológus ügyekért felelős alelnök választás, mely során elnyertem a tisztséget 

és átvettem Ella Orsolya munkáját. A május sok egyeztetéssel járt Orsolyával, megbeszéltük, hogy 

milyen feladatokat kell ellátni, ezeket milyen módon. Elmondta, hogy jelenleg milyen futó 

projektek vannak, megegyeztünk ezek folytatásában és szóba kerültek a további tervek is. 

Feladataim elvégzésében is sok segítséget kaptam tőle.  

Ebben az időszakban volt a nyári vizsgaidőszak, ami megnövelte a tanulmányi kérdések számát. 

Vizsgaidőszak után következett a nyári időszak, amikor nem volt oktatás, ami kevesebb munkával 

és kérdéssel járt. 

2. Ülések 
Május óta részt vettem: 

A Politikatudományi Intézet Tanácsülésén- 2017.05.31 

Az ülésen megtárgyalásra kerültek egy teljes állású adjunktusi állásra és két félállasú tanársegédi 

állásra beérkező pályázatok.  

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsülésén - 2017.06.13 

A kari tanácsülésen megtárgyalásra kerültek a beérkező pályázatok 

Az ELTE ÁJK HÖK elnökségi ülésén. 

Két HÖK elnökségi ülésen vettem részt, melyeken megtárgyaltuk az elnökség eddigi munkáját és az 

elkövetkező időszakok feladatait. 
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A Politológus Bizottság ülésén- 2017.05.31 

A Politológus Bizottság ülésén tartottam egy bemutatkozót, ez volt az első bizottsági ülés, mióta 

megválasztottak alelnöknek. A vizsgaidőszakkal tekintettel az ülés arra vonatkozott, hogy milyen 

felfogásban szeretném végezni a munkát, ennek folyamán milyen feladatai lesznek a bizottságnak. 

Ezentúl szóba kerültek a következő szemeszterben lévő feladatok. A nyár folyamán nem volt több 

bizottsági ülés, de több egyeztetést is tartottunk. 

3. Torockói Szabadegyetem és Diáktábor 

A munkám legnagyobb részét a Torockói Szabadegyetem és Diáktábor megszervezése és 

lebonyolítása töltötte ki. Ez az esemény tizenhatodik alkalommal került megrendezésre, melyre 

hatodik alkalommal hívtak meg hallgatókat az Magyarországról az ELTE-ről. Ebben az évben július 

6.-július 9. között került megrendezésre ez az esemény. A 4 napos szabadegyetemből az első és 

utolsó napnak nagy részét az utazás tette. Az ott töltött idő alatt 15 szakmai előadásra került sor, 

melyeket elismert szakemberek, politológusok, politikusok és hallgatók tartottak. A 

szabadegyetemen 15 hallgató vett részt az ELTE ÁJK-ról, velünk tartott Pesti Sándor a 

Politikatudományi Intézet igazgatója. A magyarországi résztvevőkön túl részt vett 15 erdélyi 

politológus hallgató és több oktatójuk. Az esemény szervezése során több alkalommal konzultáltam 

Pesti Sándor intézetigazgató úrral és Ella Orsolyával, Szentpéteri Eszterrel. Az esemény 

finanszírozását három forrásból oldottuk meg. A Politológia TDK pályázott szervezetei ösztöndíjra, 

melyet felajánlott a szabadegyetem lebonyolítására. A kari HÖK is különített el forrást az esemény 

sikeres lebonyolításához, illetve az EHÖK-ön keresztül pályáztunk további forrásra.  

A szabadegyetem után több beszámolót készítettem az EHÖK számára, melyek közül a részletes 

szakmai beszámolót az alábbi linken keresztül meg tudjátok tekinteni: https://drive.google.com/

open?id=0B4_LG40mPWxMX2lldXQ0S0tlQUE 
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4. I. ÁJK Szabadegyetem 

Részt vettem az I. ÁJK Szabadegyetem szakmai programjainak kialakításában és szervezésében. 
Ennek keretében 5 előadóval leveleztem és hívtam le szabadegyetemre. A programok szervezése 
közben több ülést is tartottunk a szakmai stábbal, míg összeállt a végleges program.  

5. Tanulmányi kérdések 
A szorgalmi és vizsgaidőszak során több kérdés is érkezett hozzám, melyek többsége tanulmányi 

jellegű, ezek közül előfordultak a neptun, vizsgázás, tantárgyak, évfolyamdolgozat, záróvizsga, 

diplomázás témakörébe tartozó kérdések is, de eljutottak hozzám ezeken túlmutatóak is.  

A vizsgaidőszak alatt több oktatóval és tanszékkel leveleztem, illetve beszéltem személyesen. 

Kiemelendő a Nemzetközi Tanszékkel folytatott levelezéseim, mely során többek között 

egyeztettem velük arról, hogy az idén végezni kívánó harmadéves hallgatóknak biztosítsanak az 

abszolutórium megszerzésének határideje előtt egy külön vizsga alkalmat, melyet a tanszék meg is 

tett. 

A vizsgaidőszak lejárta után is érkeztek hozzám kérdések, melyekre igyekeztem legjobb tudásom 

szerint válaszolni. Ezek közül több kérdés vonatkozott vizsgakurzusokra, illetve az új tanrendből 

adodó változásokra.  

A felvételi eredmények kiderülése után segédkeztem a politológus mentoroknak a nekik feltett 

kérdések megválaszolásában, illetve sok újonnan felvett hallgató fordult kifejezetten hozzám 

kérdésével.  
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6. Tanulmányi tájékoztatók 

A nyár folyamán a politológus bizottsággal elkészítettünk több tájékoztatót az újonnan felvett 

hallgatók számára. Készítettünk az elsőéves alapszakos és mesterszakos hallgatóknak egy-egy 

általános tájékoztatót, amiben összegyűjtöttünk nekik hasznos információkat a szakról, képzésről, 

tantárgyakról, illetve összeségében a karról. Ezen a két “kisokoson” túl készítettünk új tantervi 

hálót, melyben feltüntettük a tantárgyakat és ezek egymásra épülését.  
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Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést fenti beszámolóm elfogadására! 

Elérhetőségeim: 

Facebook:	 	 	  https://www.facebook.com/peter.szolcsanyi

E-mail:	 	 	  zoodiak@me.com

Telefon: 	 	 	 +36309312619


2017.szeptember 13. 


Szolcsányi Péter 

Politológus ügyekért felelős alelnök


ELTE ÁJK HÖK
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