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Bemutatkozás 

Szögi Balázs vagyok és 1996. február 26-án születtem Szegeden. Életem nagy részét ott, 

illetve a közeli faluban, Kübekházán töltöttem, míg végül egy éves SZTE-s kitérőt követően, 

2015-ben felvételt nyertem az ELTE földrajz-történelem tanárszakjára. Azóta időm nagy 

részét Budapestem töltöm és már három éve a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium szolgál 

lakhelyemül. 

Motiváció 

Motivációm két részhez köthető: egyrészt magához a feladatvállaláshoz, másrészt magához a 

tisztséghez. Amikor bekerültem az egyetemre, rögtön beleszerettem a közösségi életébe, első 

félévemben talán még túlságosan is. Ez motivált abban, hogy mentornak jelentkezzek a 2017-

es, majd a mostani 2018-as ciklusban is. Majd ahogy a mentorrendszernek köszönhetően 

egyre több élményt kaptam, úgy éreztem magamban egyre több motivációt is, hogy jobban 

bekapcsolódjak a kar életébe. Így lettem a tanárképzési szakterület képviselője ezen év 

áprilisától, majd Szabó Áron lemondása után az FF IT hallgatói delegáltja, most pedig ilyen 

módon is szeretnék hallgatótársaim segítségére lenni. Ezeken kívül úgy érzem, hogy ez a 

tisztség a leginkább testhezálló számomra. Tanárisként mindig is közel állt hozzám a társaim 

segítése és a problémamegoldás, márpedig ez a poszt az én olvasatomban javarészt pont erről 

szól.  

 

Célok és gondolatok 

Mivel szerteágazó feladatkörről van szó, ezért a továbbiakban részekre bontva írnám le a 

gondolataimat és elképzeléseimet a részterületekről. 

 

Lakhatás 

Itt a legfőbb feladatnak a hallgatói kérdésekre válaszolást, a KolHÖK-kel való 

kapcsolattartást, annak küldöttgyűlésén való részvételt és a kollégiumok helyzetéről való 

információszerzést és a hallgatók tájékoztatását tartom. 

Szerencsére itt hasznát vehetem annak, hogy sokáig aktív tagja voltam a kollégiumom 

közösségi életének, így elég sokat tudok a KolHÖK működéséről is. 2016-ban például a 



KCSSK kollégiumi gólyatalálkozón voltam csapatvezető, illetve nagyjából egy éves 

időszakban voltam kollégiumom egyik klubjának elnöke.  

Jelenleg éppen zajlanak (vagy legalább tervben vannak) a diákbizottsági választások, valamint 

a KolHÖK elnökválasztása is, ami jelenleg kisebb bonyodalomba torkollott. Mindenesetre 

bízok benne, hogy a helyzet ezzel kapcsolatban minél hamarabb tisztává válik és, hogy a 

tagkollégiumok DB-ibe minél több ismerős arc kerül megválasztásra, akik segítségemre 

lehetnek az informálódásban. Természetesen ezek mellett egyik első feladatom lesz majd 

felvenni a kapcsolatot a kollégiumok DB elnökeivel és a KolHÖK elnökével is.  

 

Esélyegyenlőség 

Esélyegyenlőség tekintetében nekem az a tapasztalatom, hogy az ELTE-n jó a helyzet, 

amiben Vígh Patrícia is megerősített, így ebben a tekintetben az éppen aktuális problémák 

megoldását, valamint a tájékoztatást tartom lényegesnek. Ezeken felül pedig szintén első 

dolgaim között lenne a kari fogyatékosügyi koordinátor felkeresése.  

Ide kapcsolódik az érzékenyítések témája is. Történt kísérlet ilyen témájú előadások 

megtartására, de én ezt személy szerint nem érzem célravezetőnek, mert aki fogékony az 

ilyesmire, annak már úgy sincs szüksége rá, aki meg nem, azt úgy se érdekelné. Ennek úgy 

gondolom, hogy maximum a mentorrendszeren belül van értelme, hasonló módon, ahogy 

Patrícia levezette az utóbbi két mentortáborban. Azaz a világmegváltás helyett inkább 

beszélgetés a mentorokkal és egy kis felkészítés, hogy a gólyák között bármilyen ember 

előfordulhat, ezért nem feltétlenül jó ötlet egy koalás viccel kezdeni gólyatáborban, miközben 

lehet, hogy a gólyák között lehet, hogy van, aki nagyon szereti a koalákat (természetesen a 

koala helyére tetszés szerint akármi behelyettesíthető). Valamint még fontosnak tartom, hogy 

a gólyák kapjanak információt mentoraiktól az esélyegyenlőségi lehetőségekről, mivel ezt 

nem feltétlenül gondolja mindenki alapvetőnek. 

 

KÖB 

A tisztséggel együtt jár a KÖB üléseken való részvétel is. Mivel Dohány-Juhos Niki tavalyi 

mentorpárom volt, úgy gondolom, hogy ebben is zökkenőmentesen együtt tudnánk működni. 

Természetesen először minden bizonnyal kérnék egy kis személyes továbbképzést azokból a 

tudnivalókból, melyek nem képzik részét a mentoroktól elvárt tudásnak. 



 

Karitatív programok  

Itt a gyűjtések szervezését tartom a leglényegesebb elemnek, akár az alapítvánnyal 

együttműködve. Legnagyobb veszélye a gyűjtéseknek, az érdektelenség, viszont ennek az 

esélyét megfelelő promócióval és esetleges motiváló ajándékokkal lehet csökkenteni. Nekem 

személyesen nagyon tetszett például az Überfúzión a KCSSK tűzkárosultjainak való gyűjtés 

is. Ezzel kapcsolatban megfordult a fejemben egy esetleges buli szervezése is, gyűjtés céllal.  

 

Környezettudatosság 

A környezettudatosság földrajzosként közel áll hozzám, bár ez a legkevésbé megfogható 

feladatkör is egyben. Első lépésnek mindenképpen a jelenlegi helyzetről szeretnék 

tájékozódni, hogy a karon milyen környezettudatossághoz kapcsolódó szerveződések vannak, 

illetve milyen az aktuális helyzetük. Ezek ismeretében pedig neki lehet állni a konkrét célok 

megfogalmazásának.  

 

Zárás 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat! Természetesen bármi kérdés merült fel, állok 

rendelkezésedre. 
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