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Bemutatkozás  

Szekeres Balázs vagyok, immáron harmadéves, államtudományi szakos hallgató. 2017 

szeptemberében kezdtem meg egyetemi tanulmányaimat, és szinte ezzel párhuzamosan 

jelentkeztem is a Hallgatói Önkormányzatba, valamint annak Kollégiumi Bizottságába, ahová 

felvételt is nyertem. Közösségi tevékenységem kezdetét szintén ezen időpontra datálom. A 

Hallgatói Önkormányzati tevékenységemet választmányi tagként kezdtem, és a Kollégiumi 

Bizottság elnökeként folytattam, 2018. május 20-tól, egészen mostanáig. A tavalyi 

Gólyatáborban harmadmagammal a kari programfelelős tisztséget láttuk el. 2019 februárjában 

megválasztottak az Egyetemi Kollégiumi Bizottság és a Kollégiumi Felvételi Bizottság 

elnökének, illetve az EHÖK kollégiumi ügyekért felelős referensének. Az elmúlt két év 

Hallgatói Önkormányzatban végzett munkámból 1,5 évet vezető tisztségviselőként láttam el, 

amely számos nehézséget, akadályt, de annál több tapasztalatot és rengeteg élményt nyújtott a 

számomra. 

Két év távlatából úgy gondolom, hogy a Hallgatói Önkormányzatban való, hallgatói 

képviseletet megfelelően ellátó, aktív szerepvállalás egy nagyon cizellált, nemes teher, melyet 

kiváltság viselni a mindennapokban. Olyan összetevők elegye a mi „munkánk”, mint: nagyfokú 

elhivatottság, határozottság, a szó legnemesebb értelmében vett megszállottság, dinamizmus és 

nyitottság.  

 

Kollégiumi mindennapok 

 A kollégiumnak, mint intézménynek a lényege, hogy közösséget teremtsen, építsen és 

formáljon. Az emberi kapcsolatok alapvető bázisa. Ezért tartom fontosnak azt, hogy 

minél több hallgatót bekapcsoljunk ebbe a vérkeringésbe, aki nem rendelkezik 

kollégiumi férőhellyel. Erre a legjobb módszer az, ha olyan programkínálatot tudunk 

nyújtani, ahol szaktól és évfolyamtól függetlenül, mindenki kedvét leli valamiben. 

Kiváló példa erre a közelgő Kollégiumi Napok, amely nem csak a kollégisták számára 

nagy élmény. Igyekszünk olyan programokkal készülni – a jól beváltakat megtartva – 

amelyek mindenki számára izgalmasak lehetnek. 

 

 A kollégium legnagyobb előnye és hátránya, hogy sokan lakják, ennélfogva a konyhai 

berendezések, eszközök leterheltsége jóval magasabb, mint amit azok elbírni képesek. 

Fontosnak tartom ezen berendezések folyamatos karbantartását és –amennyiben 

szükséges – cseréjét is, hiszen a kollégiumi lakhatásnak díja van, amiért cserébe a 

kollégisták egy jó minőségű szolgáltatást várnak el. Jelenleg már folyamatban van a 



 

főzőlapok, a szagelszívók és a sütők cseréje/javítása is, így belátható időn belül javulás 

várható e tekintetben. 

 

 Fontosnak tartom, hogy az óraközi szünetét a kollégiumban töltő hallgatóknak, 

kollégistáknak és vendégeiknek megfelelő mennyiségű szórakozási és kikapcsolódási 

lehetőséget biztosítsunk. Ezt a célt szolgálja a két csocsóasztal a könyvsarok is illetve 

az első emeleten kihelyezésre került pingpong asztal is. 

 

Jövőkép 

 Számos egyetemen népszerű, kihagyhatatlan programelem a szakest/szakestély, ám 

eddig nálunk nem volt ilyenre példa. Úgy gondolom, hogy ez a program kiváló 

kezdeményezés lehet arra, hogy a hallgatók, az egyetem vezetése és az oktatók közötti 

gátat lebontsuk, és egy kötetlen est keretén belül tudjuk erősíteni az összetartozást, 

építeni az egyetemi közösséget. 

 

 A kollégiumban szintfelelősi rendszer működött/működik, ám véleményem szerint egy 

átfogó módosítás szükségeltetik, amellyel nem csak több jogot, de több kötelezettséget 

is kapnának a szintfelelősök. Ezáltal munkájuk nem csak összetettebb, de a korábbinál 

sokkal fajsúlyosabb is lenne. 

 

Remélem, az eddigi közösségi tevékenységem, lelkesedésem és eredményeim alapján ismét 

alkalmasnak gondoltok arra, hogy az 2019/2020-as évben is képviseljelek benneteket az ÁNTK 

HÖK választmányában.  

 

 

„Középpontban a hallgatók!” 

 

 

Gyula, 2019. október 5.       

 

 

Szekeres Balázs s.k. 


