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Magamról 
 

Palóc André, harmadéves politológia alapszakos hallgató vagyok. 2012-ben 

kezdtem meg tanulmányaimat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 

2013. tavaszán jelentkeztem a Politológus Instruktori Körbe. mivel már gólyaként is 

szerettem volna részt vállalni a hallgatói közélet szervezésében.  

2010 óta kisebbségi önkormányzati képviselő vagyok, mely tisztségre az indíttatásom 

egyik oka volt annak idején, hogy számomra kiemelt jelentőséggel bír a kulturális 

tartalom fogyasztása, és létrehozása egyaránt. Számos kulturális, közösségi 

rendezvény szervezésében vehettem részt, melyek során alkalmam adódott ráismerni, 

melyek a főbb hangsúlyok rendezvények megvalósítása terén. Ezen tapasztalatokra 

alapozva gondolom úgy, hogy a Kari közösségi élet számos ponton lehetne javítható. 

 

Pályázatom bemutatása 
 

A Hallgatói Önkormányzat rendezvényei új megközelítésben kerülnének 

megszervezésre, melyben a minőségi ismérvekre kerülnének a hangsúlyok. 

Szemeszterenként négy rendezvény nagyobb rendezvény szervezése lenne a 

feladatom, egy szemeszternyitó- és záró buli, egy szorgalmi időszak közbeni 

tematikus esemény, valamint egy bál, melyek közül őssel a Gólyabál, tavasszal pedig 

a Felezőbál kerülne megrendezésre. Az igazán fontos átalakítások a bálokat érintenék, 

melyek esetén újfajta megközelítést és célokat lenne szükséges megvalósítani. 

 

Ezek mellett fontosnak tartom az Alapszabályban is foglaltak szerint a Hallgatói 

Önkormányzat rendezvény-naptárának elkészítését, valamint az egyes rendezvények 

előre elkészített részletes koncepciójának és dokumentációjának kidolgozását.  

Ezen feladatok ellátása Rendezvényszervező Bizottság munkája lenne. 

 

 

 

 

 

 



 

Gólyabál 
 

A Gólyabál lenne az őszi szemeszter legnagyobb rendezvénye, ami a Hallgatói 

Önkormányzatot érinti. Ez különösen fontos annak tükrében, hogy gólyatábor 

hiányában ez lehetne az a rendezvény, amely kiemelten az újonnan érkezett hallgatók 

felé nyitna, s támogatni tudná őket az egyetemi életbe való bekapcsolódáshoz. Éppen 

ezért kiemelendő, hogy olyan rendezvényt hozzon létre a Hallgatói Önkormányzat, 

amely valóban azt a célt tudja szolgálni, hogy az elsőéves hallgatók egymást, 

hallgatótársaikat illetve a Kar tanárait és szervezeteit is meg tudják ismerni. Ennek 

céljából egy fogadásra kerülne sor Gólyabálon, mely az említett célok keretéül tudna 

szolgálni. Reményeim szerint egy ilyen alkalommal megvalósulna az a cél, mely a 

Gólyabál valódi miértje, - s ami az elnöki programban is szerepel-, a hallgatók 

integrációja az egyetemi életbe. 

 

Felezőbál 
 

A Felezőbál lenne a tavaszi szemeszter kiemelt eseménye. Célja az lenne, hogy a 

harmadéves jogász- és másodéves politológus illetve elsőéves politológus 

mesterszakos hallgatóknak lehetőséget teremtsen arra, hogy megfelelő kapcsolatokat 

alakítsanak ki mind a Karral, mind a munkaerőpiac szereplőivel, lévén, hogy az 

egyetemi tanulmányok végső soron azt a célt is szolgálják, hogy valamennyi hallgató 

a lehető legjobban tudjon elhelyezkedni a továbbiakban. Ezért meg kell teremteni 

annak a lehetőségét, hogy a hallgatók a különböző ügyvédi irodákkal, gazdasági 

szereplőkkel, tudományos intézetekkel, vagy akár közigazgatási intézményekkel 

közelebbről megismerkedhessenek, s így hasznos kapcsolatok alakulhassanak ki a 

jövőt illetően. Ennek céljából feladatom egy olyan fogadást szervezni a Bálon, mely 

kifejezetten a fent említett résztvevőknek szólna. Meggyőződésem, hogy az esemény 

valamennyi erre nyitott résztvevőjének valódi előnyöket jelenthetne ez a fogadás, 

mely szervezésében nagyban számítanék a Kar segítségére is.  

 



Végzős bál 
 

A Végzős bál egy teljesen új rendezvény lenne, mely a diplomaosztót követően 

kerülne megrendezésre, és ha úgy tetszik, méltó módon „koronázná” meg azt. Az 

ilyesfajta rendezvények számos külföldi, de hazai felsőoktatási intézményben 

megrendezésre kerülnek, melynek hagyományát érdemes lenne Karunkon is 

megteremteni. Egy ilyen rendezvény túlmutat a Hallgatói Önkormányzat feladatkörén 

és lehetőségein, így ebben az ügyben fontos lenne párbeszéd a kari vezetéssel, 

ugyanakkor mindenképp szükséges a Hallgatói Önkormányzat részvétele a 

lebonyolításban. 

 

Sportügyek 
 

 Az hallgatói élet szerves része a sport, ezért kiemelten kell kezelni a 

sportügyeket. Fontos, hogy az Egyetemen megtalálható valamennyi sportolási 

lehetőségről megfelelően legyenek tájékoztatva Karunk hallgatói annak érdekében, 

hogy mindenki megtalálja a maga számára leginkább megfelelő lehetőséget. Ez lehet 

akár Bogdánfy utcai Sporttelep, a Mérnök utcai Sporttelep, vagy éppen a 

Vízisporttelep használata, de akár az egyes kollégiumok biztosította lehetőségek is. 

A másik jelentős lehetőség, melyet a hallgatók használhatnak különféle sportolási 

lehetőségekre, az ELTE Sportkártya, mely segítségével Budapesten és vidéken több, 

mint 100 sportlétesítményt használhatnak a hallgatók. Ez a rendszer számos 

lehetőséget hordoz magában, így célul kell kitűzni, hogy a lehető legszélesebb kör 

vegye igénybe ezt a kedvezményes szolgáltatást a Karunkon, melynek érdekében 

szükségesnek látom a megfelelő és széles körű tájékoztatást.  

 

Ezek mellett azonban fontosnak tartom a már meglévő egyéb kedvezményes 

sportolási lehetőségek összegyűjtését és ismertetését, legyen az akár egy, a Karral 

kapcsolatban álló sportlétesítmény (pl: Corvin Life 1 Fittness/Wellness), vagy akár 

egy Egyetem környéki kondi terem, amely rendelkezik specifikus ELTE-s 

kedvezménnyel, vagy egyszerű diákkedvezménnyel. Ezen lehetőségek feltérképezése 

és ismertetése is azt a célt szolgálná, hogy a lehető legtöbb hallgató kiválaszthassa a 

számára legmegfelelőbb sportolási módot. 



 

A sportügyekért felelős referens munkájának koordinálása is feladatom lenne, mely 

szerves részét képezné tevékenységemnek. Itt szeretném megemlíteni a 2014. 

tavaszán nagy sikerrel megrendezésre került Sportnapot, melynek megvalósításában a 

továbbiakban számítanék a sport ügyekért felelős referens munkájára.  

Ezen felül természetesen a sportügyekért felelős referens valamennyi feladatában 

szorosan együttműködne a Rendezvényszervező Bizottság tagjaival, így például az 

idei tanévben nagy sikerrel megrendezett beszélgetések, - melyek egyes sportügyek 

jogi aspektusait vizsgálták-, a jövőben is folytatandóak. 

 

Összegzés 
 

 Véleményem szerint a rendezvényekért felelős alelnök feladata elsősorban a 

programok pontos megtervezése és előkészítése. 

A bálok újfajta megközelítésével, valamint a ritkább tematikus bulik kivitelezésével a 

minőség irányába helyeződnének a hangsúlyok a rendezvények kapcsán, melyek 

alkalmával a kari vezetéssel való részletes egyeztetés elengedhetetlen lenne, hogy a 

lehetőségekhez mérten a legszínvonalasabb rendezvények kerüljenek megrendezésre. 

Ami a sportügyeket illeti, kiemelt célként kezelendő a hallgatók tájékoztatása a 

lehetőségekről, a meglévő programok folytatása és népszerűsítése, valamint a további 

igények felmérése. 

 

Összefoglalva úgy gondolom, hogy azaz új koncepció a rendezvényeket illetően, 

melyet az Elnöki program tartalmaz, s amely végrehajtása a feladatom lenne, 

minőségi változást eredményezne a rendezvényeket illetően, mely valamennyi 

hallgató javát szolgálja majd. 

 

 

    

 

  

 

 



  

 


