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• BEMUTATKOZÁS, MOTIVÁCIÓM 
 

• Borsos Bálint vagyok, 1998. november 6-án születtem 
Zalaegerszegen. Tanulmányaimat a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen, 2018 őszén kezdtem meg, nemzetközi 
igazgatási alapszakon.  
 

• A kari, illetve az egyetemi hallgatói önkormányzat 
munkáját 2018 szeptemberétől folyamatosan segítem 
önkéntes tevékenységek során, 2018 októberétől pedig 
tagja vagyok a kar kollégiumi bizottságának. Valamennyi 
közösségi, hallgatói, tudományos rendezvény aktív 
résztvevője vagyok. Kisebb vezetési feladatokban, 2019-
ben mentorprogramban pályázatot nyertem arra a 
pozícióra, amit a nyáron megrendezésre került 
gólyatáborban használhattam a rám bízott gólyák 
tekintetében.  
 

• Eddigi tevékenységeim alapján gondoltam úgy, hogy a 
tenni akarásom megfelelő helyszíne lehet a hallgatói 
önkormányzat, ahol kibővitett lehetőségekkel képes 
lennék olyan feladatok elvégzésére is, amire eddig nem 
vagy nehéz úton volt lehetőségem, és amelynek feladatát 
és tevékenységeit bármilyen tisztségben képes lennék 
ellátni. 
 

 

 

 



 

 

 

 

• CÉLJAIM 
 

• Elsődleges és hosszútávú céljaim közé tartozik az az 
összetett feladat, amelyben szeretném elérni, hogy a 
karok összevonása ne csak papíron és ne csak az 
oktatásszervezésben valósuljon meg, hanem a hallgatók 
közösségi életében is. Ebben főszerepet kapnak a 
programok, események, találkozók, de véleményem 
szerint nem csupán a hallgatók felé közvetített 
kommunikáció, de a hallgatók közötti megfelelő 
párbeszéd ösztönzése is fontos szerepet játszik. Ehhez 
hozzátartozik annak a ténynek az elfogadása is, miszerint 
ezt nem lehet egy vagy két év alatt véghezvinni. Ez egy 
hosszú folyamat, amelyben az utánunk következő 
hallgatói generáció is szerepet kell, hogy játsszon, ehhez 
pedig nélkülözhetetlen, hogy az elején kijelöljük a leendő 
hallgatói önkormányzattal az utat, segítséget nyújtsunk 
hozzá. 
 

• Személyes meggyőződésem, hogy előbbihez 
elengedhetetlen egy olyan fórum, amelyet bizonyos 
rendszerességgel, a hallgatók, bizottsági tagok, hallgatói 
önkormányzati tagok részvételével kellene megrendezni. 
E programok alkalmával kerülnének említésre panaszok, 
visszacsatolások, a közösségi illetve tanulmányi, szociális 
témákban. 
 



 

 

 
 

• A kollégiumban a szintfelelősi rendszer újra- és 
átgondolása már korábban felmerült szervezői körökben. 
Amennyiben bizalmat nyerek, a HÖK illetve a bizottsági 
tagok segítségével ezt újra napirendre szeretném tűzni, 
ami a rendszerrel kapcsolatos kötelességeket, 
felelősséget és jogosultságokat illeti. 
 

• Úgy gondolom, a rendezvények tekintetében, 
természetesen előzetes igényfelmérés alapján, a palettán 
lévő előadásokat, programokat kulturális és közösségi 
téren, szélesíteni szeretném, legfőképpen olyan 
témákkal, ötletekkel, amelyek a jelenlegi hallgatói 
generációkhoz közelebb állnak. Könnyűzenei, egyéb 
művészeti és szakirányú előadások, találkozók kerülnének 
megrendezésre. A társegyetemeken tapasztaltak alapján 
minderre itt is lenne igény. 

 

A Hallgatói Önkormányzat által kijelölt feladatok 
elvégzésére felkészültnek tartom magam. Bízom 
pályázatom sikerességében, örömmel dolgoznék a rám 
bízott pozícióban az elkövetkezendő időben. 

 

 

Budapest, 2019.10.05. 
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