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Garab Anna vagyok, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar államtudományi osztatlan 

mesterképzés hallgatója, valamint idén végzett közigazgatás-szervező diplomás egyetemi polgár. Soprontól 

nem messze, egy Fertőszéplak nevű kis településen nőttem fel. Nyolc osztályos gimnázium után, jeles érettségi 

bizonyítványomat a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola Gimnázium és Kollégiumban 

szereztem meg, az első szemeszter óta Budapesten élek. 2016 októbere óta az Államtudományi és 

Közigazgatási Kar Hallgatói Önkormányzatának tagja, 2017 tavasza óta tanulmányi ügyekért felelős alelnöke, 

2019 július óta pedig elnöke voltam. Ezt követően az összevont Államtudományi és Nemzetközi 

Tanulmányok Kar Hallgatói Önkormányzatát is volt szerencsém elnökként képviselni. 

 

 Az elmúlt, közel három évben számos területen igyekeztem segíteni a kari HÖK és esetenként az EHÖK 

munkáját, különböző kari és egyetemi döntéshozó testületek munkájában veszek részt (Kari Tanács, Szenátus, 

HTVSZÜB, EHÖK Küldöttgyűlés stb), több egyetemi és kari rendezvény szervezésében is részt vettem már 

és évről évre igyekeztem újabb kihívásokat keresni a hallgatói érdekképviseletben.  

 

SZERVEZET 
 

Nagy kihívás előtt áll az újonnan alakuló ÁNTK HÖK, ugyanis az új választások után szükséges lesz egy olyan 

szervezet kialakítása, amely által a leghatékonyabban tudjuk kezelni a hallgatói ügyeket és képviselni a több 

mint kétezer fős hallgatói csoportot. Fontosnak tartom, hogy a kari Hallgatói Önkormányzat megítélése 

pozitív legyen mind a régebbi, mind az új hallgatók szemében, melyet leginkább úgy teremthetünk vagy 

erősíthetünk meg, ha egyetemi éveik során valóban segítő kezet tudunk nyújtani számukra minden 

problémában és kérdésben, legyen akár tanulmányi, akár kollégiumi, szociális ügy vagy rendezvényszervezés. 

Az új választmány kialakítása során fontosnak tartom, hogy minden területet lefedő szervezetet tudjunk 

kialakítani és közösen maradandót alkothassunk. 

 

BEMUTATKOZÁS           
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BIZOTTSÁGOK  
 

A kari HÖK munkáját segítik a bizottságok, melyek szintén átalakulás alatt állnak, hiszen az összevonás okán 

szükségessé válik a bizottsági struktúra átalakítása is, mely egyrészt magába foglalja azt a döntést is, hogy 

milyen bizottságokra van szükség, illetve azt is, hogy ezen bizottságok milyen létszámmal működjenek. 

Álláspontom szerint az alelnökök munkáját minden esetben fontos, hogy egy bizottság is segítse, ezen felül a 

megszavazott referensi feladatkörök mellé is meghatározott esetben szükséges lehet egy-egy kisebb-nagyobb 

bizottság megalakítása. A bizottságok létszáma függ a feladatoktól is, azonban véleményem szerint, inkább 

kevesebb tagú, de lelkes csapattal sokkal hatékonyabban lehet dolgozni, mint egy 15-20 fős közösséggel. 

Fontos azonban az új tagok bevonása mellett azon régi tagok megtartása is, akik lelkesen ellátták eddig is a 

feladataikat.  

TANULMÁNYI ÜGYEK 
 

A tanulmányi ügyek terén az évek során megfelelő együttműködést sikerült kialakítani mind Oktatási 

Dékánhelyettes Úrral, mind az Intézetek és a Tanulmányi Osztály munkatársaival, melyek esetében vezetői 

pozíciókban változás nem történt, csupán bővült azon egységek és személyek köre, akikkel kapcsolatot kell 

tartani. A kölcsönös együttműködés folytatása továbbra is kiemelten fontos, hiszen sok olyan tanulmányi ügy 

van, melyek megoldásában szükséges az együttműködés. Emellett fontos, hogy látványosan jelen legyünk a 

hallgatók között és tudatosítsuk bennük, hogy kérdés és probléma esetén számíthatnak a Tanulmányi Bizottság 

és a tanulmányi ügyekért felelős alelnök segítségére, akár a bizottság Facebook csoportjában, akár személyesen 

is.  

Kiemelendő az elektronikus ügyintézés elterjedése és a folyamatos fejlesztés tanulmányi ügyek terén is. A 

Neptun rendszer már kevésbé problémás, mint évekkel ezelőtt és számos kérvény is már ezen keresztül adható 

le. Újdonság a szakmai gyakorlat elektronikus intézése is, mely szintén egyszerűbbé teszi az ügyintézést, így a 

TB feladata már csak a tájékoztatás illetve a speciális esetekben való segítségnyújtás etéren. Azonban fontos, 

hogy a hallgatói visszajelzések alapján javaslatainkkal tovább fejleszthessék, fejleszthessük ezeket a felüelteket. 

A tudományos ügyek szintén a Tanulmányi Bizottság égisze alá tartoznak, mely a valóságban a Kari 

Tudományos Diákköri Tanács hallgatói titkárával való kommunikációt jelenti, illetve fontosnak tartom, hogy 

a TDK rendezvények népszerűségét növelni tudjuk a karon.  
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GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK 
 

A Gazdasági és Szociális ügyeket terén két fontos dolgot emelnék ki. A leglátványosabb a hallgatók körében a 

tájékoztatás, mely mindennek az alapja. Kiemelten fontos, hogy hallgatóink minden pályázatról és fontos 

információról időben értesüljenek a közösségi média felületein (Instagram és Facebook) és hivatalos formában 

(Neptun üzenet) egyaránt. A másik pedig az ösztöndíjak. Véleményem szerint kiemelkedő gyorsasággal és 

precizitással kerülnek elbírálásra a pályázatok a Diákjóléti Bizottság munkájának köszönhetően, ezt a 

jógyakorlatot továbbra is folytatnunk kell, emellett pedig nyitottnak kell maradnunk a hallgatói kérdésekre is 

(Fogadóórák, akár workshop-ok is).  

 

KOLLÉGIUMI ÜGYEK 
 

Kiemelt terület a kollégiumi pályázatok elbírálása, illetve az elhelyezés, mely augusztus során gyors és precíz 

munkavégzést igényel. Meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a hallgatók időben értesüljenek a 

felvételi eljárás eredményéről, hogy szükség esetén alternatívákat tudjanak találni, de ebben is segítségükre kell 

lennünk, hogy minél több hallgatónknak biztosítani tudjunk elhelyezést.  

Szerencsés helyzetben vannak az ÁNTK hallgatói, hogy egy ilyen modern kollégiumban élhetnek, azonban 

egyre gyakrabban visszaélnek ezzel a lehetőséggel. Ennek szabhat gátat a szintfelelős rendszer (abban az 

esetben, ha ez valóban effektíven tud majd működni), épp ezért mindent meg kell tenni ennek bevezetése 

érdekében.  

Végül pedig úgy gondolom, meg kell tartani az eddigi kollégiumi programokat (csocsó, ping-pong, fifa 

bajnokság stb), hiszen ezek is jelentős csapatépítő erővel bírnak.  

LEVELEZŐS HALLGATÓK 
 

Karunk több mint harmadát levelezős hallgatók alkotják, így elengedhetetlen, pár sorban róluk is beszélni. 

Úgy gondolom, egy hatékony érdekképviselet esetén a levelezős hallgatókra is megfelelő hangsúlyt kell 

fektetni, akár egy külön velük foglalkozó referensi pozíció kialakításával is, de célom, hogy minden levelezős 

probléma eljusson hozzánk és azt mielőbb orvosolni tudjuk. 



 

5 

 

RENDEZVÉNYEK 
 

A rendezvényeink szervezése évről-évre rutinszerűen működik, ideálisnak bizonyult a félévente kb 3 

szórakoztató rendezvény megszervezése, melyből egy minden esetben tematikus (retró/mulatós). A 

hosszútávon a rendezvények sikerességét veszélyeztetné mindez.  

A másik pillére a rendezvénynek a kulturális programok, melynek szintén kiemelt jelentőséget tulajdonítok, 

hiszen az egyetemi élet nem csak a bulizásról szól. Célom, hogy továbbra is kirándulásokkal és egyéb kulturális 

rendezvényekkel (színház, gyárlátogatás, előadók meghívása stb.) színesítsük a szemesztereket. 

 

KOMMUNIKÁCIÓ  
 

Minden terület és az egész szervezet sikeres működésének kulcsa a kommunikáció, hiszen sok információ 

csupán általunk jut el a hallgatókhoz. Ezzel kapcsolatban is számos változás zajlik éppen. A jövő kihívása, 

hogy megtaláljuk azt a felületet, ahol a leginkább közel kerülhetünk a hallgatókhoz. Az mára már nem kérdés, 

hogy az online felületeket kell segítségül hívnunk a kommunikációhoz. A Facebook csoportok azonban 

gyakran túl sok posztot tartalmaznak, amit egy idő után megunnak a hallgatók és így akár figyelmen kívül 

hagyhatnak egy-egy fontos üzenetet is. Véleményem szerint komolyabb hangsúlyt kell fektetnünk a kari HÖK 

Instagram oldalára, ahol gyorsan, de hatékonyan tudunk információkat közölni, amik nagyobb eséllyel jutnak 

el hallgatóinkhoz. Mindezek mellett a Facebook tematikus csoportok (Tanulmányi Bizottság, Diákjóléti 

Bizottság, kollégiumi csoport) gondozása is fontos kiemelten a több embert érintő vagy bárki által 

megválaszolható, hivatalos állásfoglalást nem igénylő kérdésekben. Egyedi ügyekben pedig természetesen 

kiemelt figyelmet kell fordítani a bizottságok e-mail címeire. 

NEMZETKÖZI ÜGYEK 
 

Fontos számomra, kiemelten a két kar egyesítése után a nemzetközi nyitás is. Ez magába foglalja egyrészt a 

Nemzetközi Irodával valamint az ESN-el való folyamatos kapcsolattartást, a külföldi hallgatók bevonását a 

kari hallgatói életbe és a nemzetközi színtéren való megjelenést is. 
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ÖNKÉNTES CSOPORT  
 

Mindkét elődkaron működött Önkéntes csoport, melynek célja, hogy egy helyre tereljük azokat a hallgatókat, 

akik szeretnének közösségi tevékenységet végezni. Az eddig látottak alapján a rendszer sikeres, és tudunk lelkes 

hallgatókat szerezni különböző rendezvényekre. A jövőben szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni a csoportra 

és annak tagjaira, hogy a lelkesedés ne múljon el, és lehessen számítani az évek múltával is az önkéntesekre. 

De mi is kell ehhez? A válasz egészen egyszerű. Motiváció és annak fenntartása. Ha több motiváló erő hat a 

csoport tagjaira, még lelkesebbek lesznek. A kollégiumi pont valóban hasznos és lehet, hogy valakit ez segít a 

sikeres kollégiumi pályázathoz, azonban eredményessé válhat a tárgyi díjakkal való honorálás is (utalvány, 

bögre, termosz, póló stb). A rendezvényeken való segítőket pedig online adatbázisban nyilvántartanánk a 

könnyebb átláthatóság érdekében. 

ÖSSZEGZÉS  
 

Pályázatom során igyekeztem a kari Hallgatói Önkormányzat Alapszabályban meghatározott feladataira 

kitérni, mivel valóban ezek fedik le magas százalékban a szervezet működését. Azonban a HÖK-ös 

pályafutásom során igyekeztem azt is bizonyítani, hogy az „ad hoc” jellegű feladatok elvégzése sem okozott 

gondot, ezt pedig továbbra is szeretném, hogy így maradjon. 

Nem mindennapi a most kialakult helyzet, azonban hiszem, hogy közösen le tudjuk küzdeni az előttünk álló 

akadályokat. Célom, hogy a kari HÖK külső megítélése egyre inkább pozitív legyen, a ránk bízott feladatokat 

pedig a lehetőségeinkhez mérten a lehető legprecízebben elláthassuk, csapatként. Hiszen ahogy Széchenyi 

István is mondta: ,,Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”  

Bízom benne, hogy pályázatom és az elmúlt év, illetve évek tapasztalatai alapján sikerült bizalmatokat és 

támogatásotokat elnyernem és a ti közreműködésetekkel sikerül az ÁNTK HÖK alapjait letenni és egy sikeres 

és hatékony szervezetté formálni. 

 

Kelt: Budapest, 2019. szeptember 30. 

 

Garab Anna s.k. 


