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Bemutatkozás: 

Veress Balázs vagyok 22 éves, negyedéves hallgató́ az Államtudományi és 

Nemzetközi Tanulmányok Kar, Államtudományi osztatlan mesterképzési 

szakon. Budapesten születtem, mind az általános, mind a középiskolai 

tanulmányaimat is itt a fővárosban végeztem. Már gimnazista koromban is az 

intézés és a szervezés jellemezte az életem. Felsőoktatási tanulmányaimat 

2019. őszén kezdtem az NKE-n. 

Első éveimben még próbáltam felmérni az Egyetem adta lehetőségeket, 

megismerkedni minél több programmal, szerveztettel. Ha lehet így mondani, 

mindenbe egy kicsit belekóstoltam. Így 2020-ban a mentorprogram részese 

lehettem és ez adta meg az első löketet, hogy a Hallgatókért tegyek. Az ezt 

követő második évben természetes volt, hogy ennek újra a részese legyek, így 

ezen alkalommal már segítőként vettem részt a rendezvénysorozatban. Az 

újabb pozitív élmény hatására harmadik évemben, 2021-ben pályáztam és 

felvételt nyertem a Kari Rendezvényszervező Bizottságába. Ezt követően idén, 

az időközi választásokon a HÖK választmány tagjává váltam és a 

Rendezvényszervezésért felelős referensi pozíciót töltöm be azóta. Ezen túl 

ismét szerepet vállaltam a mentorprogramba is, de egy újabb pozícióban, 

programokért felelős személyként és így hozzám tartoztak mind a játékok, mind 

pedig a bulik és minden más program is. 

Motivációm: 

Aki ismer tudja, hogy én vagyok az, aki megtöri a jeget, aki nem fél kérdezni és 

nem fél kimondani a véleményét. Pozitív tulajdonságaim közé tartozik, hogy 
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önkritikus vagyok magammal szemben és mindig a tökéletesre törekszem. 

Szerencsére az elmúlt pár hónapban már megmutathattam, hogy mit tudok 

hozzátenni a kari közösség életéhez, így amennyiben ismét bizalmat szavaztok 

nekem ezen az úton szeretnék tovább haladni. 

Terveim: 

Tavasszal a programomban említettem az e-jegy bevezetését a kari 

rendezvényekre, melynek megvalósítása sikerült is. Ezen túl a tematikus bulikat 

szerettem volna előnyben részesíteni, melynek első felvonása a 

Szemeszternyitó már megvalósításra került és pár nap múlva a Koli Napok 

záróbulijaként latin party-ként a folytatás is érkezik. 

Természetesen újítás mindig kell, hiszen a HÖK-nek a mindenkori hallgatóknak 

az igényeit kell képviselnie és ahogy változik a hallgatói összetétel, úgy kell 

változnia a rendezvényeknek is. Követni kell a trendeket, így megválasztásom 

esetén a tervem a hallgatók igényeinek felmérése különböző módszerekkel, 

majd ez alapján kidolgozni, hogy milyen rendezvényeket szervezzek. 

Záró gondolatok: 

Bízom benne, hogy az eddig végzett HÖK-ös tevékenységemmel, valamint 

terveimmel meggyőztelek, kérlek szavazatoddal támogass engem a Hallgatói 

Önkormányzat 2022-es választásán! 

Kelt: Budapest, 2022. 09. 28.       

Veress Balázs  

s.k.           


