
Programterv 

Kiss-Szabó Boglárka vagyok, első éves nemzetközi igazgatási szakos hallgató, és eléggé 
vállalkozó szellemű ahhoz, hogy elinduljak a Hallgatói Önkormányzati választáson.  
Programom egy nagyobb és több kisebb volumenű ötletet tartalmaz, melyeket az alábbiakban 
részletesen fogok ismertetni: 

Kollégium:   
 Ide tartozik az az ötletem, ami ténylegesen a céljaim közé tartozik, hogy ha nem is ebben, de 
valamilen formában megvalósítsak, ez pedig nem más, mint a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem hallgatóinak a kollégiumba való bejutás/bejárás leegyszerűsítése/megváltoztatása. 
Nem vagyok kollégista, tehát minden nap bejárok, ami néha azzal jár, hogy reggel 8-tól este 
6-ig bent vagyok a campuson. Ilyenkor általában felmegyek a barátaimhoz és náluk ebédelek, 
viszont ez elég körülményes hiszen minden alkalommal kell kérnem egy vendégkártyát, néha 
fél-1 órára, ami, hogy őszinte legyek feleslegesnek érzek. Éppen ezért gondoltam arra, hogy 
kérvényezni lehessen ilyen és vagy hasonló esetekben egy ,,rendszeres vendégkártyát”, amit 
mondjuk szemeszterre lehetne váltani néhány ezer forintért, és ezzel úgymond napközben 
korlátlan ki és be lehetne jutni a kollégiumba.  
Ez például sokat segítene a közösségbe való beépülésben azoknak, akik nem kerültek be vagy 
nem is szerettek volna kollégisták lenni. Ilyenkor nem kellene például a gólyacsapatos 
bulikhoz vagy találkozókhoz, vagy szimplán egy prezentáció, csoportos munka megbeszélésre 
1-2 órára vendégkártyát kérni, ami szerintem sokunknak megkönnyebbítené a dolgait.  
Az elmúlt hónapban többször hallottam, hogy bár van lehetőség arra, hogy szinteket 
béreljenek a kollégisták, mégsem sikerül mindig, hiszen ezt két nappal korábban be kellene 
jelenti:ezen szerintem változtathatnánk, hogy legyen lazább, például, ha valaki akár este 
nyolckor szeretné a szintet, akkor elég legyen akkor szólni amikor eszébe jut, és ha szabad, 
akkor megkapja.  
Ez ,,minden”, amit a kollégiummal kapcsolatos ötleteimről szeretnék mondani, ezért át is 
térnék a továbbiakra.  

Közösségépítő programok:  
Ezekre az ötletekre nem fejtettem akkora energiát, mint a kollégiumi ötletekre, hiszen 
szerintem így is nagyon sok remek közösségfejlesztő vagy közösségi programot kínál az 
egyetem. Ettől függetlenül, mindig van valami, amivel akár színesebbé vagy bővebbé tehetjük 
a listát. Ilyen ötletem lenne például a piknik estek szervezése, ami nagyon hasonló a jelenlegi 
Orczy Summer Chill-hez, hiszen plédeken ülve csoportosan akár filmeket nézhetnénk, vagy 
akár csak zenét hallgathatnánk, eközben további programokat is csinálhatnánk, például a nagy 
sikert aratott kő-papír-olló bajnokság. A piknik nem lenne igazán piknik étel nélkül, ezért 
jelképes összegért kínálhatnánk mellé mondjuk zsíros kenyeret. Itt valószínűleg felmerül a 
kérdés, hogy jó, de honnan lenne? Itt csatlakozhatna az egyetemi önkétes rendszer, akik ugye 
közösségi pontokért mennek segíteni különböző programokra, akikkel összedolgozva nekik is 
és nekünk is jót tehetnénk.  
  



 
Ugyan minket elsőéveseket annyira nem, de felsőbb éveseket mélyen érinti a két kar 
összevonása, gyakran hallom, hogy ellentét is van emberek között szimplán a 
,,hovatartozásuk” miatt. És mi lehetne jobb hely ismerkedésre, az ellentétek elsimítására, mint 
egy buli? Éppen ezért a mostanában nagyon divatosnak és kedveltnek számító retró zenés buli 
szervezését javasolnám a Tóparti épületbe. Éljenek az ÁNTK Retro Vibes bulik! 

Hogy miért lennék én jó HÖK-ös?  
Általános iskolában, illetve gimnáziumban is a Diákönkormányzatnak a tagja, illetve az 
elnöke is voltam, és úgy gondolom, hogy az itt szerzett tapasztalataimat az egyetem hallgatói 
önkormányzatában is tudnám hasznosítani. Nyilván az, amit én ott ténykedtem a közelébe 
nem ér annak, ami itt zajlik, de az ott szerzett tapasztalataimat (például szervezés, akaratok 
továbbítása, illetve kommunikáció) mind a hallhatók és a HÖK szolgálatába tudnám állítani.  
Emberszerető, szociálisan érzékeny ember vagyok, aki szívesen segít másokon, a HÖK 
tagjaként pedig tenni tudnék az egyetem fejlődéséért, polgárjaiért, érdekeik képviseletéért.  
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, meghallgattatok!  
Kiss-Szabó Boglárka 


