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I. Bemutatkozás: 

Törös Richárd László vagyok, másodéves államtudományi szakos hallgató. Egy 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kis faluból, Nábrádról kerültem fel Budapestre. Középfokú 

tanulmányaimat a legközelebb eső Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnáziumban végeztem. Az itt 

eltöltött középiskolai éveim alatt lehetőségem volt nagyon sok kapcsolat kialakítására. 4 éven 

keresztül segédkeztem különböző iskolai rendezvények (pl.: tanévnyitó, ballagás, farsang, stb.) 

lebonyolításában mint az iskola egyik stúdiósa. E mellett sikeresen beválogattak az Európai 

Parlament Nagykövet iskolájának programjába, ahol 2 éven át képviselhettem az iskolát Európai 

Uniós rendezvényeken Junior nagykövetként.  

Az egyik fontos mérföldkő az életemben a 2022. februárjában meghirdetett 

mentorprogram. A programba való bekerülés után vált világossá, hogy ez egy milyen nagyszerű 

és kihagyhatatlan lehetőség. Rendkívül sok, fontos és szoros kapcsolatot tudtam kiépíteni a 

program minden résztvevőjével. Többen a programban részt vevők közül már tagjai a Kari 

Hallgatói Önkormányzatnak, így a velük folytatott beszélgetések sorozata, eredményezte az én 

jelentkezésemet is a HÖK-be.  

A másoknak való segítségnyújtás és tanácsadás kiemelt helyet foglal el az életemben. Ez 

utóbbi leginkább az idei mentorprogramban csúcsosodott ki, amikor is mentortársaimmal együtt 

egy 17 főből álló gólya csapatot kaptunk. A velük kiépített szoros kapcsolatoknak köszönhetően 

megtapasztalhattam, milyen érzés érdemi információkkal ellátni az arra rászoruló embereket. 

Felemelő érzés volt amikor egy-egy nehezebb kérdést is közös erővel a társaimmal együtt 

megtudtunk válaszolni. A csapatmunka az egész gólya tábor ideje alatt megmutatkozott a kari 

mentor és szervezői csapaton belül, nyugtázva ezzel a felkészítés sikerességét. Minden felmerülő 

problémát higgadtan és gyorsan megoldottunk egymásra támaszkodva. 

A Hallgatói Önkormányzat tagjaként az olyan készségek, mint nyitottság, jó szervezői 

készség, megbízhatóság és a rugalmasság elengedhetetlenek. Véleményem szerint az előbbiek 

mindegyikével rendelkezem. 



 
 

 

II. Terveim: 

Mivel a fővárosban tartózkodásom nagy részét a kollégiumban töltöm, így elsődlegesen 

ebben a témában születtek a következő gondolataim: 

Saját tapasztalataim alapján jobb kapcsolatot kellene a műszaki javításokat végző 

szakemberekkel ápolni, ugyanis bizonyos esetekben akár több héten át tartott egy-egy javítást 

elvégezni. Ez pedig a bentlakó kollégistákban nagyon negatív érzéseket kelt, nem csak a javítást 

végző emberek, de az egész kollégium vezetésével szemben. 

Több felsőoktatási intézmény kollégiumában a Takarító szolgálat legalább havonta 

egyszer végez egy nagy takarítást minden szobában, egy előre meghatározott időpontban. Ez a 

nagytakarítás inkább a közös használatú helyeket foglalja magában a blokkon belül. Ha a 

Takarító szolgálat időbeosztása és a költségvetés megengedné, akkor ez az ötlet is 

megvalósítható lehetne.  

A Covid helyzet után újranyitott büfé remek lehetőséget biztosított a kollégistáknak egy-

egy esti beszélgetésre, csocsózásra, koccintásra. Számomra nem világos okból azonban hamar 

bezárásra került, ezzel sok bentlakót elszomorítva. A büfé újranyitásának a lehetőségeit meg kell 

vizsgálni. 

A csocsón kívül lehetne akár több fajta játékot, nem csak a kollégiumban felállítani, 

hanem az egyetem más helyein is felállítani. Többek között ezek a sportjátékok kerültek előtérbe: 

darts, esport, léghoki. 

A sport terén maradva, új ötletként merült fel bennem egy Darts szakosztály elindítása. 

Ennek az alapjait  Nagy Gergely Gyulával (aki a Ludovika SE egyik elnökségi tagja) sikerült 

megbeszélnem, aki arról biztosított, hogy megfelelő létszám esetén minden lehetőség adott a 

szakosztály elindítására. 

III. Zárszó: 

A fentebb felsoroltak után őszintén remélem, hogy sikerült bemutatnom, hogy egy 

megbízható, elhivatott és ötletekkel teli személy vagyok. Az eddigi megszerzett tapasztalataim 

és kiépített kapcsolataim alapján a lehető legtöbb erőmmel azon leszek, hogy ezt a pozíciót 

hiánytalanul betöltsem és hallgatótársaimnak a lehető legnagyobb segítségükre lehessek! 

Budapest, 2022.09.30. 

Törös Richárd László s.k. 


