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Bemutatkozás  

 

 

Első ízben engedjétek meg, hogy bemutatkozzak; Szekeres Balázsnak hívnak, 

másodéves, államtudományi szakos hallgató vagyok.  Már az első egyetemi évemben 

úgy döntöttem, hogy szeretnék részt venni az egyetemi és kari közösségi életben 

valamint annak szervezésében. Nem csak azért, mert extrovertált, társasági ember 

vagyok, aki szeret új kapcsolatokat, ismeretségeket kialakítani és csapatban dolgozni, 

hanem azért is, mert szeretek segíteni másoknak, szeretek programokat szervezni és 

azokat koordinálni, felelősséget vállalni. Így, először a Kollégiumi Bizottságba 

jelentkeztem, ahova felvételt is nyertem. Ezt követően a 2017/18-as Hallgatói 

Önkormányzati választásokon is elindultam, ahol bizalmat szavaztatok nekem és a 

választmány tagja lettem. 

 

A választmány felállása után, Kollégiumi Bizottsági tag és kollégista létemre 

egyértelmű volt számomra, hogy milyen úton szeretnék továbbhaladni a még 

szélesebb körű hallgatói érdekképviselet felé. A befektetett munka és elhivatottság 

kicsivel több, mint fél évvel később megtérült; 2018 májusa óta, a Kollégiumi 

Bizottság elnöki, és a Hallgatói Önkormányzat kollégiumi ügyekért felelős alelnöki 

tisztségét töltöm be. 

 

  

Egy 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, jobbító szándék, dinamizmus és nyitottság. Sok esetben fel kell 

vállalnunk konfliktusokat, presszionálni kell akaratunkat és hallatni a hangunkat, mely 

egyáltalán nem egyszerű feladat, mégis örömmel tesszük, mert tudjuk, hogy jó célt 

szolgálunk vele, s egyúttal szeretjük is, amit csinálunk. 

 

 

Kollégiumi mindennapok 

 

 

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

építsen és formáljon. Az emberi kapcsolatok hihetetlen 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. 

Igyekeztünk olyan programokkal készülni – a jól beváltakat megtartva – 

amelyek mindenki számára elérhetőek és 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 

illetve a könyvsarok is. Ezen felül, a kollégiumban található konditerem 



 

kihasználatlanságából fakadóan megszűnik, és a felszabaduló helyiségben 

pingpongasztal és darts tábla beszerzését kezdeményezzük. 

 

 A kollégiumi internet sajnos sokszor szóba kerül, ám igyekszünk kapcsolatot 

tartani a szolgáltatóval és időközönként egyeztetve velük, fenntartani egy 

megfelelő szinten a minőségét. 

 

Változások, célok, hosszú távú tervek 

 

 

 A Kollégiumi Bizottság számos programot szervez, ám a kulturális 

rendezvények sokszor elfelejtődnek, kimaradoznak a programtervből. Célom, 

hogy nagyobb hangsúlyt fektessek az ilyen jellegű események programpalettába 

való iktatására és minél sűrűbb megszervezésére. 

 

 

 A kollégiumban jelenleg, a Kollégiumi Bizottság tagjai közül 6-an szintfelelősi 

tevékenységet látnak el. Folyamatban van azonban ennek a szintfelelősi 

rendszernek a még inkább „lakóbarátabbá” és közvetlenebbé tétele, nagyobb 

jogkör, nagyobb felelősség és több ember bevonásával, hogy egy-egy 

lakóegységre még több figyelem jusson. Ez könnyebbé teheti a kollégiumi  

referensek munkáját és elősegítheti az esetlegesen felmerülő problémák 

megoldását. 

 

 Bár mi magunk is kollégisták vagyunk, számos probléma nem jut el hozzánk 

közvetlenül. Ennek kiküszöbölésére két-háromhavonta fogadóórát tartanék,  

 

amelynek keretén belül, akár négy szem közt, akár a Kollégiumi Bizottság 

részvételével lehetősége lenne a lakóknak megosztani velem/velünk ötleteiket, 

problémáikat, kifogásaikat, észrevételeiket. 



 

 

 Az idei év tavaszi szemeszterében már volt rá precedens, hogy egy hallgató 

vizsgafelkészítőt akart tartani a kollégiumban, így segítettünk neki azáltal, hogy 

a rendelkezésére bocsátottuk a kollégium földszintjén található multimédiás 

termek egyikét. Úgy gondolom, hogy ez egy remek alapja lehet annak, hogy a 

vizsgaidőszak közeledtével helyet biztosítsunk – lehetőségeinkhez mérten – 

akár több alkalommal is ezeknek a foglalkozásoknak.  

 

 

Remélem, programom elnyeri a tetszéseteket, és a 2018/19-es esztendőre is bizalmat 

szavaztok nekem, hogy a jelenlegi tendenciát folytatva, újult erővel, és lelkesedéssel 

folytathassam a tevékenységemet, mind a kollégisták, mind pedig a hallgatók 

mindennapjainak szórakoztatóbbá és gördülékenyebbé tételéért. 

 

 

„Középpontban a hallgatók!” 

 

 

Budapest, 2018. október 13.       

 

 

Szekeres Balázs 


