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Bevezető 

Németh Mátyás vagyok Tatáról érkeztem az egyetemre de Budapesten születtem 
2001. március 16-án. 

Tatán az Eötvös József gimnázium padjait koptattam és emellett versenyszerűen 
sportoltam először Tatán majd később Győrben. 
Az idei évvel kezdem meg tanulmányaimat az Államtudományi és Nemzetközi 
Tanulmányok Kar nemzetközi igazgatási szakon, emellett pedig beköltöztem az Orczy 
úti kollégiumba. Érdeklődési köröm magába foglalja a nemzetközi kapcsolatok a politika és 
a globális konfliktusok világát ehhez hűen pedig diplomata szeretnék lenni. 

Az idei év nehezen indult mindannyiunk számára, sokan többek között én is késve 
érkeztem meg a kollégiumba a korona vírus végett. Programom egyik része az ezzel 
kapcsolatos kérdéseket is érinti. 
Véleményem szerint segíteni jó ezért is szeretnék a tanulás mellett aktívan részt venni az 
egyetem életében a HÖK-be való jelentkezéssel. Így lehetőségem nyílhatna segíteni 
hallgató társaim és színesíteni az egyetemi életet ötleteimmel.  



Program tervezet  

Elsősorban a vírussal kapcsolatos intézkedéseken javasolnék változtatást úgy 
gondolom senkinek sem elégséges az, hogy este tíz óra után az Orzcy-park és ezzel a 
kollégium is bezár. 
Jobb volna, ha a régi 24 órás ügyelet állna fel és kinyitna a Nagyvárad tér felöli bejárat. 
De ha ez nem is eszközölhető legalább a „takarodó” legyen eltolva éjfélre így lehetőséget 
adni azon hallgató társainknak, akik netán bele vesztek a Budapesti éjszaka forgatagába, 
így lehetőséget nyújtani arra, hogy ők is a saját szállás helyükön térjenek nyugovóra. 

A másik napokban felmerült probléma az online és a jelenléti oktatás 
összehangolása több hallgató társamtól hallottam, hogy nehézségekbe ütköztek. Ezalatt 
azt értem, hogy egy jelenléti óra befejeztével a nem kollégista hallgatók haza indulnak és 
lehetséges, hogy nem érnek haza a következő már online óra elött vagy éppenséggel 
fordítva egy online órát szükséges félbeszakítaniuk és elindulniuk az egyetemre. 
 

A harmadik tervezeti pont pedig egy olyan egy olyan site létrehozása, ami 
összegyűjti a vázlatokat és rendszerezi ehhez minden hallgató hozzáférhet egy 
regisztráció után. Ennél fogva azon hallgató társaink is kitűnő jegyzetekkel 
rendelkeznének, akik kevésbe gyorsan helyesen írnak, vagy csak szimplán nem volt 
lehetőségük rész venni az adott órán. Tudom viszont, hogy nem minden mezei vázlat 
megfelelő erre a célra ezért a fő tervezet az volna, hogy ha valaki megfelelő vázlatot küld 
be egy anyagból az év során többször (ez még egy kidolgozandó jutalmazási módszer) az 
jutalmazásban részesül erre a célra a legmegfelelőbb a kollégiumi pont lenne abban a 
kategóriában, mint a HÖK-ös eseményeken itt is szerezhető volna néhány fontos pont a 
kollégiumhoz. 
Ez a projekt jelen pillanatban is épülés alatt van már majdnem teljesen elkészült a weblap 
és az adatbázis kész van egy megbízható csapatot kell már csak verbuválni és a PLACC 
nevű online vázlat megosztó adatbázis el is készül várhatja a jegyzeteket és a jegyzet után 
érdeklődőket, ha van rá igény. 

Összegzés 

Köszönöm mindenkinek, aki vette a fáradtságot és végig olvasta a programomat, ha 
kérdés merülne fel ne habozzatok megkeresni emailben facebookon vagy személyesen, 
szívesen válaszolok bármire. Továbbá előre megköszönöm azoknak, akik bizalmat 
szavaznak nekem majd az elkövetkező választáson. Sok sikert kívánok az összes 
indulónak. 

Hajrá NKE! 

 

2020. október 28.       
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