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 Espán Ákos, nemzetközi tanulmányok elsőéves mesterszakos hallgató vagyok. A 

Hallgatói Önkormányzatba a jelentkezésemet számos élmény és tapasztalat befolyásolta. Az 

első pár az egyetemmel kapcsolatos tapasztalatom bebizonyította, hogy a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemen egy olyan közösségi élet folyik, aminek nem csak a tagja, hanem az 

aktív segítője és építője szeretnék lenni.  

 Az alapszakom elvégzése alatt, számos tisztséget volt lehetőségem betölteni, amit most 

is kamatoztatni tudnék. Demonstrátorként, nem csak az oktatókkal és az intézethez tartozó 

szakkollégiumokkal tartottam a kapcsolatot, hanem a hallgatók életében felmerülő 

problémáinak megoldásában is segédkeztem. Mindemellett különböző szakmai konferenciák 

lebonyolításában és tudományos cikkek megírásában is részt vettem. A Tutor programban 

végzett munkám keretében a gólya hallgatók mentorálásában és az egyetem nagy családjába 

történő bevezetésében adtam segítséget a frissen felvettek számára.  

 Tapasztalataim alapján, a Hallgatói Önkormányzat létének oka, minden 

programesemény megszervezésén és adminisztratív feladaton túl az egyetem polgárainak 

mindenkori érdekképviselete. Így számomra is ez lenne az elsődleges prioritás a munkám 

elvégzése során, amit nem csak a hallgatókkal történő személyes beszélgetések, fogadóórák és 

aktív kapcsolattartás jelentené, hanem az ezt a célt szolgáló különböző események biztosítanák, 

ami a mindennapok barátságos és összetartozást erősítő légkörén túl, a szakmai fejlődés 

lehetőségét is elősegítené.  

 Számos sztereotípia él a különböző Hallgatói Önkormányzatokkal kapcsolatban az 

ország köztudatában. Az ÁNTK Hallgatói Önkormányzatának jóhírnevét védve és a 

közvélemény igényeinek eleget téve, szükséges lenne az átláthatóság növelése, a döntési 

folyamatok nyitottságának biztosítása és a bürokrácia drasztikus, de szakmai lapokon nyugvó 

csökkentése.  

 A hallgatókkal történő személyes beszélgetéseim során, számos olyan terület került 

kijelölésre, ami számukra jelentős problémát okoz a mindennapok során. Természetesen 

vannak olyan témák, ami az egyetem felsővezetéséhez tartozik, azonban ezeknek a 

problémáknak a felvetése véleményem szerint, ugyanúgy a HÖK feladatai közzé tartozik. A 

beszélgetésekben leggyakrabban visszatérő elem, a közös modullal kapcsolatban merültek fel. 

Gyakorta felmerült az a nehézség is, hogy a hallgatók túl későn kapják meg a hivatalos 

tájékoztatást az egyetem különböző fórumai felől. Nem csak az elsőéves gólyák részéről merült 

fel az a probléma is, hogy a kimeneteli követelmények között szereplő nyelvvizsgák vagy a 

szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos információk nem egyértelműek vagy sok esetben ellent 

mondanak egymásnak. Több egyetemi polgár említette meg javaslat szintjén azt is, hogy a 

tárgyleadási időszak vége az első hetet kövesse. Az Orczy úti kollégium lakói elsősorban a 
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jelentkezés bonyolultságát és bürokratikusságát emelték ki. A teljesség igényét nélkülöző 

felsorolást mutatja azt a sokrétű feladatkört, amit a Hallgatói Önkormányzat szervezetének 

felügyelnie kell.  

 Számomra a fentebb felsorolt kérdések, problémák és javaslatok kommunikálása jelenti 

a legfontosabb feladatot, hiszen a hallgatók képviseletét mindenekelőtt véghez kell vinni, mert 

a küldöttek értük végzik a feladataikat, amihez a mandátumukat tőlük kapták, amit alázattal és 

elhivatottsággal kell teljesíteni.  


