
 

 

VÁLASZTÁSI PROGRAM 
 
GARAB ANNA 2020 
 

BEMUTATKOZÁS 

Garab Anna vagyok, harmadéves államtudományi szakos hallgató. 2016 óta látok el 
érdekképviseleti feladatokat a kari Hallgatói Önkormányzat tagjaként, egy éve pedig az 
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Hallgatói Önkormányzatának elnökeként 
tevékenykedem. Egy éve célként tűztem ki azt, hogy a HÖK-öt közelebb hozzuk a hallgatókhoz. 
Úgy érzem, jó úton haladunk, azonban még vannak céljaim, így ötödik alkalommal is szeretném 
kérni a támogatásotokat. 

AKTUALITÁSOK 

A járványhelyzet váratlan szituációk elé állított és állít még most is mindenkit. Célom, hogy 
október végére, mindenki megfelelő információkkal rendelkezzen arról, milyen lehetőségei és 
kötelezettségei vannak a jelenlegi helyzetben. Célom, hogy lehetőséget biztosítsunk arra, hogy 
ne csak a kollégista hallgatók választhassák a távoktatást, ha veszélyeztetettek vagy 
veszélyeztetettel élnek együtt, hanem minden hallgató élhessen a távoktatás lehetőségével az 
említett esetekben. Mindkét helyzetben fontosnak tartom, hogy azonos bánásmódban 
részesüljenek a hallgatók, tehát ne érje hátrány sem a távoktatásban, sem a jelenléti oktatásban 
részesülőket. Emellett az információáramlásra is hatalmas hangsúlyt kell fektetni. Bízom abban, 
hogy a jelenleg még bizonytalan helyzeten együtt hamarosan úrrá tudunk lenni. 

SZERVEZET 

Úgy gondolom, megfelelő alapokra sikerült az elmúlt évben helyezni a HÖK, a bizottságok és 
az önkéntes csoport struktúráját is. Ezen szervezeti egységekre a jövőben is nagy hangsúlyt 
szeretnék fektetni, hiszen a sikerhez elengedhetetlen a hat bizottság, valamint az önkéntesek 
munkája. Mivel ezévben is szeretném a szervezet munkáját koordinálni elnökként, engedjétek 
meg, hogy pályázatomat többesszámban fogalmazzam meg a továbbiakban, mivel a következő 
választmánnyal közösen szeretném saját, és az ő céljaikat megvalósítani.  
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JÖVŐBELI CÉLOK 

 

§ Tanulmányi ügyek  

 

Fontosnak tartom, hogy a hallgatói panaszok továbbra is mihamarabb beérkezzenek hozzánk 
és azokat mielőbb orvosolni tudjuk. Úgy vélem, az elmúlt évben megfelelő kapcsolatot sikerült 
kialakítani a Tanulmányi Osztály munkatársaival, valamint Oktatási Dékánhelyettes Úrral 
egyaránt, ami elengedhetetlen az eredményes problémamegoldáshoz. Meglátásom szerint 
szerencsére ezen a területen inkább eseti problémák vannak, ezekre pedig igyekszünk hamar 
reagálni.  

 

§ Szociális ügyek 

 

E téren a legfontosabb véleményem szerint, hogy az ösztöndíjak hamar elbírálásra kerüljenek. 
Az előző év tapasztalata alapján ebben is jó eredményeket tudunk felmutatni. Jelen 
helyzetben a határidők kialakításakor elengedhetetlen a vírushelyzetet is figyelembe venni, 
amely az egyes dokumentumok beszerzésénél jelenthet problémát. Emellett fontos célunk, 
hogy a legtöbb kérvényt át tudjuk vinni a Neptun felületére, ezzel könnyítve az ügyintézést. 

 

§ Kollégiumi ügyek 

 

Az elmúlt fél évben a kollégista hallgatóknak nagyon gyorsan kellett reagálniuk az egyetem által 
meghozott döntésekre. Ezen döntésekre nincs nagyon rálátásunk, azonban célunk, hogy 
minden segítséget és információt megadjunk, ha ilyen helyezt alakulna ki. De nem szabad, hogy 
csak ez lengje be a kollégiumi mindennapokat. A kollégiumi kijárási korlátozás kapcsán fontos 
lenne a kompromisszum és egyes helyzetek (pl.: munkavállalás, váratlan ok stb.) méltánylása. 
A tavaszi félévtől pedig bízunk abban, hogy újra visszatérhet az élet a kollégiumokban és újra 
elindulhatnak a csocsóbajnokságok és egyéb kollégiumi rendezvények. Emellett terveim között 
szerepel, hogy ahogy több budapesti kollégiumban, itt is lehetőség legyen esténként csoportos 
közösségi sportórákon (pl.: pilatesz, köredzés stb.) részt venni az NKE SE bevonásával. 
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§ Rendezvények 

 

Tartva a már-már megszokott optimizmusom, nagyon bízom abban, hogy 2021-ben már újra 
együtt szórakozhatunk. Célunk az RSZB-vel, hogy a megszokott helyen, az egyetemista bulikra 
jellemző fellépő kínálattal térhessünk vissza. De természetesen nem szabad elfeledkezni a 
kulturális rendezvényekről sem, melyben szeretném megtartani a vendégelőadók meghívását 
és az intézménylátogatásokat egyaránt. 

 

§ Nemzetközi ügyek 

 

Bár meglehetősen kiszámíthatatlan minden e területen is, szeretném, hogy a nemzetközi 
irodával hidat képezve továbbra is kapcsolatban maradnánk a kiutazó, valamint a beérkező 
hallgatókkal egyaránt és minden segítséget megadjunk nekik továbbra is ebben a bizonytalan 
helyzetben. Kiutazó hallgatóink esetében a félév teljesítésében és egy-egy esetleges 
megbetegedés esetén kell kiemelten mellettük állnunk, a beutazó hallgatók esetében pedig 
fontosnak tarjuk azt, hogy a kialakult helyzetek ellenére is élményeket tudjanak szerezni és sok 
szép dolgot megláthassanak kishazánkból és a fővárosból. 

 

§ Levelezős hallgatók 

 

Hallgatóink nagy százalékát a levelezős hallgatók teszik ki. Úgy vélem, a levelezős referensen 
keresztül folyamatosan kapcsolatban tudunk lenni velük is. Bízom abban, hogy ez a jó kapcsolat 
és a gyors információáramlás továbbra is megmarad, hiszen ugyan olyan fontos számomra a 
levelezős hallgatók képviselete, mint a nappali munkarendben tanulóké. Kaotikusan indult a 
félév e munkarend hallgatóinak, de bízom benne, hogy hamarosan minden kérdés rendeződik 
és biztossá válik, mely órák milyen formában lesznek megtartva. Amennyiben valahol még 
hiányosságok vannak az információk kapcsán, igyekszünk a hallgatók rendelkezésére állni 
továbbra is. 
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LEZÁRÁS 

 

4 év után már ahogy láthattátok, a realitás talajára helyeztem a pályázatom. Az élet minden 
területén jellemző rám az eltökéltség, hogy mindig jobb és jobb legyek. Igaz ez a HÖK-ös 
tevékenységemre is. Szeretném, ha az általam jelenleg is meglehetősen jónak megítélt 
működés még jobb és jobb lenne. Ehhez azonban rátok is szükség van. Továbbra is keressetek 
bizalommal akár kérdésekkel, akár építő kritikákkal. Én igyekszem a tevékenységem továbbra 
is a megszokott lelkesedéssel végezni, amennyiben bizalmat szavaztok nekem. Az elmúlt tanév 
eléggé csonkára sikeredett, így tehát úgy érzem, van még jó néhány befejezetlen projekt, ami 
nélkül nem érezném teljesnek a HÖK-ös pályafutásomat, így ezért is kérném bizalmat a 
folytatáshoz. Találkozzunk a fórumon, beszélgessünk, kérdezz! Köszönöm, ha elolvastad ezt a 
néhány oldalt. Bízom benne, hogy elnyerte a tetszésed. Amennyiben elégedett vagy az elmúlt 
években végzett munkámmal és/vagy a programommal, kérlek támogass egy szavazattal, hogy 
folytathassam a munkát tovább, tovább, tovább!  

 

 

Budapest, 2020. szeptember 30.   

 Garab Anna s.k. 

 

 

 

 

 

 

 

 


