
 
  

Ella Orsolya 

Politológus ügyekért felelős alelnök 

tel.: +36 20 5756 814 

politologus@ajkhok.elte.hu 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar  1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. tel +36 1 411 6500  www.ajk.elte.hu 

 

 

ALELNÖKI BESZÁMOLÓ  

2016. Október 

 

 

1. HÖK BEMUTATKOZÁS – Okt. 4.  

 Az utánpótlás képzés keretében október 4-én a Politológus Bizottság is bemutatkozott, 

melyet alelnökként én képviseltem. Nagy örömömre szolgált, hogy a képzésen 

résztvevők fele politológus hallgató volt. 

 A bemutatkozó alkalmával kiemeltem a választási rendszer újdonságait (közvetlen 

alelnök-választás), valamint az eddig elért eredményeket és a leendő feladatokat. 

Külön hangsúlyoztam, hogy a többi bizottság is várja a politológus hallgatókat: jó 

lenne, ha legalább mindegyikben 1 hallgató képviselné a szakunkat. 

 

2. POLITOLÓGUS BIZOTTSÁGI ÜLÉS – Okt. 5. 

 A Politológus bizottság okt. 5-én tartotta a ciklus utolsó ülését. Az ülésen az alábbi 

témák hangzottak el, melyek a jövőre nézve sok feladatot jelentenek a bizottság 

számára: 

o a kari pszichológus megismertetése a politológus hallgatókkal is 

o dec. elejére Workshop szervezése a különböző mester szakokról – régi BA-s 

hallgatóinkat visszahívva egy kötetlen beszélgetés a pályaválasztási 

lehetőségekről 

o nov. végére Workshop a mesterszak szakirányairól 
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o az ELTE ÁJK politológus oldalának frissítése – a felvételizőknek külön oldal, 

külön honlap 

o a doktori képzésről a megfelelő informálódás elősegítése 

o promovideo készítése a politológia és politikatudomány szak reklámozása 

érdekében (hallgatók és tanárok részvételével egyaránt) 

o a jogászokkal való egységes nyílt nap elősegítése 

o szakdolgozati opponens 

o a BA szakon a tárgyak közötti átfedések átnézése 

o a tárgyak tematikáinak ellenőrzése a Neptunban 

o az évfolyamdolgozat és a szakdolgozat formai követelményeiről tájékoztató 

készítése 

o TDK promózás 

o a novemberi HÖK csapatépítő tervezett programjának összeállítása 

 A sok feladat, valamint a politológus hallgatók integrációja révén a jövőben egy 

nagyobb létszámú bizottságot szeretnék alakítani. Az eddigi tagok tevékenységével 

maximálisan meg voltam elégedve, köszönöm nekik a sok munkát. 

 

3. ELNÖKSÉGI ÜLÉSEK - Okt. 10., 20. és 27. 

 A hónap összes elnökségi ülésén részt vettem. 

 Az ülések főbb témái a következők voltak: 

o átláthatóság növelése – a jegyzőkönyvek és elnökségi beszámolók 

összegyűjtése, majd a közvélemény elé tárása 

o irodapályázat értékelése 

o a választások promózása – kampány, fotózás, Jurátus bemutatkozás  

o a rendezvény időpontok véglegesítése és a programok átbeszélése: 

Kocsmaváltó, Gólyabál, Szabadegyetem, Palacsintabisztro, HÖOK hétvége, 

ELTEszem, ELTEfeszt, Erasmus első kézből, Harry Potter események, 

Tanulásmódszertani képzés és Skillstart 

o a honlap fejlesztése, frissítése folyamatosan 

 

4. KÜLDÖTTGYŰLÉS - Okt. 17. 

 Okt. 17-én tartottuk meg a ciklus utolsó Küldöttgyűlését, melynek legfontosabb 

napirendi pontja az irodapályázat volt. 
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 Politológus alelnökként a szavazásnál tartózkodtam, mivel a verseny gyakorlatilag a 2 

politológus szervezet között dőlt el. Úgy érzem, mindegyik szervezet korrekt, valamint 

a vita is fair volt. 

 A küldöttgyűlések szerepét a jövőben mindenképpen növelni kell – jobban össze kell 

hangolni az időpontszervezést, a határozathozatalt és a képviselők munkáját. 

 

5. KARI TANÁCS – Okt. 11.  

 A Kari tanács október havi ülésén részt vettem, melyen az alábbi témák hangzottak el: 

o Egyetemi szabályzatok véleményezése 

o Záróvizsgáztatásban közreműködő személyek (elnök, tagok) jóváhagyása 

o A BME gazdasági karának esetleges hozzácsatolása az ELTE-hez 

 

6. TANTERVI REFORM 

 Pesti Sándor Intézetigazgató úrral a hónap folyamán többször is egyeztettem a 

tantervi reformot illetően: 

o új szemináriumok 

o kötelező óralátogatás és katalógus kérdése – főként a mesterszakon 

o a kreditértékek megváltoztatása 

o új tantárgy elnevezések 

 

7. HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 

 .A választásokon való részvétel és indulás promotálásában aktívan részt vettem: 

facebook csoportokban hirdetés, a fotózás és kampány szövegek kitalálása, 

hallgatók toborzása, stb. 

 A politológia I. évfolyamon 3 hallgató is indult az egy mandátumi helyért, így a 

számukra Képviselőjelölti vitát szerveztem okt. 20-ra. 

 A hallgatók először szavazhattak a politológus alelnök személyére közvetlenül. 

Bár verseny nem volt, így politikai értelemben tétje sem a választásnak, nagyon jól 

esett, hogy a hallgatók 47%-a letette a voksát amellett, hogy folytassam a 

munkámat. Köszönöm szépen mindenkinek a sok szavazatot. 
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Az alelnöki munkámért semmilyen pénzügyi juttatásban nem részesültem. 

Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést a beszámolóm elfogadásra.  

 

Budapest, 2016. október 31.  
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                                                                                      Politológus ügyekért felelős alelnök 


