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Bemutatkozás és motivációk: 

Balázs László vagyok, immáron másodéves 

mesterszakos politológus hallgató a karunkon. 

2000. február 11-én születtem Budapesten és az 

alap- illetve középfokú tanulmányaimat is itt 

végeztem. Egyetemi tanulmányaimat az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Karán kezdtem meg 2018 

szeptemberében politológia alapképzésen. 

Tanulmányaim megkezdésekor elhatároztam, 

hogy aktívan részt kívánok venni a hallgatói 

közéletben. Az elmúlt három év során tagja lettem a Hallgatói Önkormányzatunk Politológus 

Bizottságának, a kari Mentorprogramnak, a karunkon is működő Politológus Műhelynek, 

valamint második éve karunk Politikatudományi Intézetének demonstrátora is vagyok.  

Az ELTE ÁJK Hallgatói Önkormányzatának munkájába 2019 decemberében 

kapcsolódtam be, amikor felvételt nyertem. A HÖK Politológus Bizottságában végzett 

munkáim során Oláh Márton akkori politológus ügyekért felelős alelnök irányítása alatt 

betekintést nyerhettem a Hallgató Önkormányzat működésébe és felépítésébe, a hallgatói 

érdekképviselet fontosságába, és az elvégzett feladataimmal számos tapasztalatot gyűjtöttem, 

hogy hogyan is tudom minél magasabb szinten segíteni hallgatótársaimat. Később Oláh Márton 

kinevezett helyettesének, majd 2021-ben, a tavaszi választásokon elindultam a politológus 

ügyekért felelős alelnöki tisztségért. Nagy örömömre a politológus hallgatók meg is 

választottak képviselőjüknek, így – az időközbeni Alapszabályi módosítás miatt – a választások 

csúsztatásával jelenleg már másfél éve töltöm be ezt a tisztséget, és látom el a hozzátartozó 

feladatokat. 2022. júliusa óta alelnöki munkáim mellett pedig Nagymihály Levente HÖK elnök 

helyetteseként is végzem munkámat. 

Azonban további tapasztatlatokat és tudást más hallgatói szervezetek révén is volt 

szerencsém szerezni. 2019 tavasza óta tagja vagyok a karunkon működő Mentorprogramnak, 

aminek során már négy Orientációs Napokon vettem részt, mint diákmentor. Ezalatt az idő alatt 

mentortársaimmal már több száz politológus gólyának segítettünk az egyetemi életbe való 

beilleszkedésükben, valamint különböző tanulmányi kérdéseikben és problémáikban. A 

mentorságnak köszönhetően számos területen, mint például a szervezési képességek és 

hallgatókkal való kommunikáció, valamint kapcsolattartás terén fejlődhettem. 2020 március 1. 



és 2021 február 18-a között pedig a Politológus Műhely független diákszervezet elnöke voltam 

egy cikluson keresztül. Az itt szerzett tapasztalataim egy közösség vezetésének és 

koordinációjának terén sokat számítottak, hogy úgy érezzem alkalmas lennék az alelnöki 

feladatok betöltésére. 

Az elmúlt másfél év, amit alelnökként tölthettem el, úgy gondolom nem múlt el nyom 

nélkül sem a hallgatói közéletben, sem az én életemben. Meglátásom szerint a világjárvány 

okozta törést a hallgatói életben fokozatosan sikerült enyhíteni és valamilyen szinten meg is 

szüntetni. Ez alatt az idő alatt rengeteg hallgatónak tudtam segíteni felmerülő kérdéseikben, 

problémáikban; és számos politológus hallgatóknak szóló rendezvényt hívtunk életre, és 

teremtetünk belőle hagyományt.  

A következőkben az alelnöki programomat olvashatjátok, amelyet részben az előző 

programom pontjainak kiegészítésével, valamint új programpontok hozzáadásával kívánok 

bemutatni. 

Alelnöki program: 

1. Tanulmányi segítség 

Korábbi programomban a tanulmányi segítség pont alatt kiemeltem a politológus 

hallgatók azon Google Drive felületét, amelyen az alapszakos tantárgyakhoz érhetnek 

el különböző jegyzeteket és dokumentumokat. Mindezek nagy segítséget jelentenek 

számukra a tanulmányi kötelezettségeik teljesítésében, azonban természetesen nem 

tudják az órai jelenlétet pótolni. Ennek részleges korszerűsítése jelenleg az utolsó 

fázisban tart és várhatóan még idén november első felében frissül is ez a felület. 

Mindezen frissítés az egyes tantárgyaknál felfedezhető új jegyzetek mellett olyan 

dokumentumokat fog tartalmazni, mint a „Gyakori kérdések politológus hallgatók 

számára”, mely több mint 50 tanulmányi és egyetemmel kapcsolatos kérdést, illetve 

választ tartalmaz. Ehhez hasonló lesz a „Gyakori kérdések az évfolyam- és 

szakdolgozattal kapcsolatban” dokumentum, valamint további olyan tanulmányokat 

segítő anyagok kerülnek majd fel, mint egy átlátható alapszakos mintatanterv szerinti 

csúszástábla, illetve egyéb kisokosok és segítő anyagok.  

           Ez alatt a programpont alatt fontosnak tartom kiemelni a hallgatók tanulmányi 

ügyeiben való segítség nyújtást és érdekeinek a képviseletét. Az ezen területen végzett 

munkámat továbbra is azzal az odaadással fogom folytatni, amivel azt elkezdtem. 

 



2. Hallgatói programok 

Alelnöki ciklusom megkezdésekor célul tűztem ki, hogy a koronavírus világjárvány 

következtében kialakult apátiát a hallgatói közéletben és a programok tekintetében a 

Bizottságommal és a politológus Diákmentorokkal megfékezzük és visszaállítsuk a 

Covid előtti szintre. Az eltelt másfél év alatt számos tematikus közösségi eseményre 

került sor a félévek során. Ilyenek voltak a sörpong bajnokságok, a quiz és activity estek, 

a kocsmasportok polimpiája nevű eseményünk, és számos hangulatos úgynevezett 

„összpolitológus beülés” a helyi vendéglátókban. Ezen programok szervezésében nagy 

segítségemre volt a Bizottságom, akikkel törekedtünk arra, hogy ne csak a különböző 

politológus évfolyamok hallgatói ismerkedjenek meg egymással, hanem jogász 

hallgatókkal is szorosabb kapcsolatot tudjanak kialakítani. Fontosnak tartom ennek az 

irányvonalnak az erősítését a későbbiekben, ugyanis a diákszervezeteken kívül kevés 

olyan lehetőségük van a politológus és jogász hallgatóknak arra, hogy mélyebben 

megismerjék egymást. Az említett programok folytatásával és új programok 

elhozatalával tervezem mindezt kivitelezni. 

3. Tájékoztatás 

Továbbra is kiemelten fontosnak tartom, hogy a politológus hallgatók naprakész 

információkkal rendelkezzenek az egyetemi és tanulmányi ügyeikkel, valamint 

lehetőségeikkel kapcsolatban. Ennek okán támasztottuk fel a Politológus Bizottság 

hivatalos Instagram oldalát, valamint újítottuk fel a social media oldalainkat és 

csoportjainkat a Facebook-on. Ezeken a felületeken rendszeresen osztunk meg 

elsősorban a politológus egyetemi polgárok számára fontos információkat, határidőket 

és fontos tudnivalókat. Már több tájékoztató posztunk került ki ezekre az oldalakra. 

Ilyen például a legutóbbi, mely a hallgatók számára elérhető kari ösztöndíjakról adott 

tájékoztatást egyszerűen és közérthetően. Az ilyen és hasonló posztokat rendszeresítjük 

a felületeinken és még számos témával kapcsolatban fognak kikerülni bejegyzések. 

Ilyen témák például, a sportolási, a nyelvtanulási és külföldi tanulmányi, valamint 

önismeret szerzési lehetőségekkel foglalkozó mélyebb tájékoztató és figyelemfelkeltő 

tartalmak. Ezek azt a célt fogják szolgálni, hogy a hallgatók tisztában legyenek milyen 

lehetőségeik vannak az egyetemen. 

 



4. Visszajelzések 

Következő ciklusom alatt szeretném visszahozni, hogy a politológus hallgatók 

visszajelzéseket adhassanak az alternatív tárgyaikról és akár ajánlásokat is tehessenek, 

milyen tárgyakat kívánnának hallgatni a kötelező tantárgyaikon túl. Mindezt egy Google 

Form segítségével tenném meg, mely minden vizsgaidőszak elején megnyílna a 

hallgatók számára és amelyben az adott félév alternatív tárgyairól adhatnának az OHV 

kérdőíveknél akár mélyebb visszajelzést is. Ezeket egy kivonatformájában közzé 

tennénk később számukra, hogy megkönnyítsük a választásukat, valamint karunk 

Politikatudományi Intézetének is elküldenénk, hogy ők még alaposabb visszajelzéseket 

kapjanak a hallgatóktól vagy esetleges ötleteket új alternatív tárgyak bevezetésére. 

Ehhez a programponthoz pedig kifejezetten fontosnak tartom kiemelni 

általánosságban a hallgatói visszajelzéseket, melyeket leginkább az évfolyamképviselők 

tudnak becsatornázni az adott évfolyamról. Szeretném, hogy minden félév végén az 

egyes évfolyamok képviselőivel és karunk Politikatudományi Intézetének 

vezetőségével egy közös beszélgetés során át tudjuk beszélni a hallgatói 

visszajelzéseket és összeségében az egész képzést érintő tapasztalatokat, hogy ezáltal 

javítani tudjunk mind a két tényezőn. 

 

5. Hallgatói közösségi tér 

Nagymihály Levente jelenlegi elnökkel remek munkaviszonyt ápolunk. Pályázataink 

közös pontja, hogy ne csak olyan programokat szervezzünk, ahol a hallgatók 

találkozhatnak egy egyetemen kívüli helyszínen egymással, hanem hogy létrehozzunk 

egy olyan közösségi teret, ami az egyetemen belül helyezkedik el és minden egyetemi 

polgár számára használható pihenésre vagy éppen tanulásra. Mindez a tér azonban már 

létezik az úgynevezett „B-klub”-ként, mely a B-épület udvaráról közelíthető meg. 

Mindazonáltal ez a közösségi tér a világjárványnak is köszönhetően meglehetősen 

elhagyatottá vált és inkább egy tároló helységre hasonlít. Célunk, hogy ezt a teret 

felújítsuk és alkalmassá tegyük arra, hogy minél több hallgató tudjon kikapcsolódni itt 

és felszereljük olyan alapvető háztartási cikkekkel, mint mikrohullámú sütő, vízforraló 

és hasonlók, továbbá szórakozást is biztosító társasjátékokkal is. 

 



Záró gondolatok: 

Végezetül szeretném megköszönni minden hallgatótársamnak és kiemelten a politológus 

Diákmentorok és a Bizottságom volt és jelenlegi tagjainak a rengeteg segítséget és konstruktív 

visszajelzést, amivel támogattak alelnöki munkám során és azt, hogy megtiszteltek 

szavazatukkal közel másfél évvel ezelőtt. Következő ciklusom fő célja, hogy a kialakított és 

működő struktúrákat, rendezvényeket, hagyományokat és kapcsolatokat folytassuk és adott 

esetben még magasabb szintre emeljük.  

Amennyiben sikerült a programomban leírtakkal meggyőznöm Titeket, kérlek 

tiszteljetek meg szavazatotokkal a most következő választáson! 

 

Köszönöm szépen, hogy végigolvastad! 

Budapest, 2022.11.03. 

Balázs László 

  


