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Bemutatkozás 

 

Krózser Martin vagyok, másodéves nemzetközi igazgatási szakos hallgató. 
Középiskolai tanulmányaimat Sopronban végeztem, egyetemista éveimet pedig 2019-
ben kezdtem, itt az NKE-n. Mindig is aktív tagja voltam a közösségnek, és ez itt, az 
egyetemen sem változott. Gólyaként még nem teljesen tudtam, hogy melyik terület az, 
ami igazán érdekel, de mindenképpen ki akartam magamat próbálni valamelyikben, 
ezért jelentkeztem a Tanulmányi Bizottságba, ahova sikerült is bekerülnöm, és jelenleg 
is az alelnöki pozíciót töltöm be. Az itt eltöltött idő során jöttem rá, hogy ez az, ami a 
legközelebb áll hozzám. 

Ezen kívül, tagja vagyok az ÁNTK HÖK Önkéntes Csoportjának is, amely révén több 
kari, illetve egyetemi rendezvény szervezésében is tudtam segédkezni, ezáltal picit 
jobban sikerült belelátnom egy-egy konkrét esemény koordinációjába. 

Abba a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy sikerült bekerülnöm a 2020-as 
Mentorprogramba, ezért sok gólyának tudtam/tudok segíteni az egyetemmel 
kapcsolatban is. Ez a feladat megmutatta, hogy milyen a szervezői oldalon lenni, milyen 
igazán csapatban dolgozni és milyen, ha az ember valódi felelősséggel tartozik mások 
iránt. Az egy év alatt, itt összegyűjtött tudásom átadásával, pedig a mai napig próbálom, 
immáron hallgatótársaimnak könnyebbé tenni az egyetemi éveket.  

A Tanulmányi Bizottság és a Mentorprogram is nagyon sok tapasztalatot és lendületet 
adott nekem a továbbiakhoz. Nagyon sokat tanultam és fejlődtem, mind emberileg, mind 
a tanulmányi ügyek kezelésében, és próbálok mindig, mindenkinek segíteni, legyen szó 
bármiről.  

  

Motivációm 

 

Továbbra is szeretnék aktív tagja lenni ennek az egyetemi közösségnek, miközben 
segítem hallgatótársaimat. Eddig is maximális erőbedobással végeztem minden elvállalt 
feladatomat, és ezután sem lesz ez másképp. Az elmúlt időszak alatt szerzett 
tapasztalatimat, pedig maximálisan szeretném hasznosítani, mások javára.  

 

 

 

 



3 
 

Ötleteim, terveim 

 

Mivel a tanulmányi ügyek állnak hozzám a legközelebb, ezért főleg ilyen területen 
gondolkodtam, és ötleteim, terveim között is ezek kapnak nagyobb hangsúlyt. 
Számomra a HÖK legfontosabb feladata, és egyben fő profilja, a hallgatók érdekeinek 
képviselete mindenáron. Igaz, nem lehet szó nélkül elmenni a rendezvények és bulik, 
illetve a kommunikáció mellett sem, hiszen ezek együttesen fedik le a HÖK-öt.  

Ø Sajnos, az államtudományis és közigazgatás szervezős hallgatók nagyon kevés 
idegen nyelv közül választhatnak, ezért szeretném ezt a problémát orvosolni. Be 
kell látni, hogy nem egyik percről a másikra lesz ennek eredménye, hiszen 
nagyon sok egyeztetést igényel a dolog, de nem fogom feladni. 
 

Ø Ide kapcsolódik az államtudományis elsőévesek szaknyelvi problémájának 
megoldása. Csupán angol és német nyelven tudják felvenni a tárgyat, miközben 
többük, más idegen nyelvet tanult a középiskola alatt.     
  

Ø Kezdeményezni fogom, a német nyelvű, kezdő csoportok indítását, hiszen 
nagyon sok hallgatót érdekel ez a nyelv, de nincs lehetőségük az alapoktól 
tanulni, csak B2-es vagy C1-es szinten.       
  

Ø Az idei félévben a nemzetközi biztonság- és védelempolitika szakon előbb 
elindult a tárgyfelvétel mint az ÁNTK-n, és ezért nagyon sokan nem tudtak 
nyelvet, illetve szaknyelvet felvenni, hiszen beteltek a helyek. Ezt a problémát is 
szeretném kiküszöbölni a jövőben, hogy mindenkinek ugyanannyi esélye legyen 
felvenni az adott tárgyakat.       
   

Ø Több oktató a mai napig nem küldte ki a tárgyi követelményeket, így nem lehet 
tájékozódni sem a számonkérésről, sem a szakirodalomról, hiszen a NEPTUN-
ban feltüntetett tárgyi tájékoztatók már több évesek. Ezt a problémát is minél 
előbb szeretném kijavítani.        
   

Ø A 2018/2019-es tanév, tavaszi félévében megrendezésre került szakmai 
gyakorlatos infóest nagy segítséget adott az akkori hallgatóknak, illetve a 
tanulmányi verseny is nagy sikert aratott. Sajnos az előző szemeszterben a vírus 
miatt elmaradtak ezek a rendezvények, de az idei tanévben szeretném, ha 
mindenképp sikerülne megrendezni ezeket az eseményeket.   
   

Ø További tervem még, a TDK-k és TDK programok népszerűsítése. A TDK-ról 
nincsenek nagyon infóestek és tájékoztatók, pedig a szakmai fejlődés 
tekintetében úgy gondolom, fontosak, illetve aki nem szeretne TDK tag lenni, ő 
is kapjon értesítést egy-egy eseményről. 
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Nincsen egyetem közösség nélkül. A vírus ebbe beleszólt előző félévbe és most is, de 
nem tart örökké ez a helyzet, így gondolni kell az elkövetkezendő időkre is.  

 

Ø Ennek szellemében kollégistaként a hétköznapokat is szeretném egy kicsit 
feldobni, ezért közös filmnézős esteket szerveznék. A filmek tematikusan 
lennének kiválasztva 1-1 hónapra, és akár heti rendszerességgel is mozizhatunk 
együtt.          
  

Ø A művészeti palettát is szélesíteném még, akár felolvasó estekkel, hiszen a múlt 
éven is teltházas volt a Radnóti-est vagy közös színházlátogatással is. 
 

Ø Ehhez kapcsolódva, nagy sikere volt a közös kirándulásoknak eddig is, ezt 
szeretném kiegészíteni közös kiállítás látogatással.  
 
  
 

Összegzés 

 

Programomban igyekeztem kitérni eddigi tevékenységeimre és további céljaimra is. A 
lendületem nem csökkent, sőt nőtt. Végletekig kitartó és motivált embernek tartom 
magamat, aki nem riad vissza a nehézségek és problémák láttán, hanem a megfelelő 
hozzáállással, a lehető legjobb módon oldja meg, az éppen felmerülő problémákat. 

Bízom benne, hogy pályázatom és az elmúlt év tapasztalatai alapján sikerült 
bizalmatokat és támogatásotokat elnyernem. 

 

 

„Mindig Veletek!” 

 

 
Budapest, 2020.10.04. 

 

        Krózser Martin s.k. 


