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„Mindenki azt kapja meg az életben, amit elég bátor kérni.” 

 

 

 



1. Bemutatkozás 

Horváth Virág vagyok, 1997. március 25-én születtem Ajkán, Veszprém megyében. Általános 

iskolai és középiskolai tanulmányait szülővárosomban végeztem.  

Az Államtudományi- és Közigazgatási Karon 2015-ben kezdtem meg tanulmányaimat, ahol 

idén nyáron végeztem közigazgatás-szervezőként kitűnő diplomával. Mivel nem szeretek 

tétlenkedni, és fontos számomra, hogy minél képzettebb legyek, ezért a továbbtanulás mellett 

döntöttem. Jelenleg az államtudományi osztatlan mesterképzés első évfolyamos hallgatója 

vagyok. 2015. októberétől vagyok a tagja az ÁKK HÖK Rendezvény és Kommunikációs 

Bizottságának, és 2016. októberétől karunk Hallgatói Önkormányzatának is, ahol 

kommunikációért felelős referensi feladatokat láttam el az elmúlt két év során. 

A bizottságban és a Hallgatói Önkormányzatban betöltött pozícióm során megtanultam hogyan 

kell egy feladatot precízen, felelősségteljesen elvégezni a határidők pontos betartása mellett, 

hiszen az társaim munkáját is nagymértékben befolyásolta. Úgy gondolom az eddig megszerzett 

tapasztalataimmal, kitartásommal képes lennék a Hallgatói Önkormányzat tagjaként méltóan 

képviselni hallgatótársaimat. 

 

 

2. Motiváció 

Életem egyik meghatározó része a csapatmunka. Fontosnak tartom, hiszen ez nélkülözhetetlen 

a mindennapi munkavégzés területén. Másrészt szeretnék jó kapcsolatot kialakítani a 

hallgatótársaimmal, hogy bátran és bizalommal forduljanak hozzám bármilyen kérdéssel 

kapcsolatban. Felkészültségemmel, rátermettségemmel, tapasztalataimmal és kitartásommal 

úgy érzem, hogy rendelkezem azokkal a motivációkkal, ami szükséges ahhoz, hogy a Hallgatói 

Önkormányzat választmányi tagja lehessek.  

Úgy gondolom, hogy aki egyszer elkezdett a Hallgatói Önkormányzatban dolgozni, annak az 

egyik legfontosabb célja, hogy minél szélesebb körben tudja képviselni hallgatótársait. 

Számomra fontos, hogy helyes elveket képviseljek. A legfontosabb elv a hallgatóközpontúság. 

Ezzel párhuzamosan saját magammal szembeni elvárásom, hogy a lehető legjobb tudásom 

alapján végezzem el feladataimat. 

 



3. Ötleteim, terveim 

Társadalmi szerepvállalásommal a Hallgató Önkormányzatban arra törekednék, hogy a napi 

felmerülő problémákat gyorsan és eredményesen meg tudjam oldani, valamint a tanulmányi és 

az egyetemi élet alatt szóba kerülő nehézségeket hatékonyan tudjam kezelni. Sokat jelentene 

havonta egy Hallgatói Fórum meghirdetése, ahol a hallgatók véleményeikkel, ötleteikkel 

támogathatnák a Hallgatói Önkormányzat munkáját. Fontosnak tartom a könnyebb, gyorsabb 

és céltudatosabb információáramlást, legyen szó pályázatokról, szakmai gyakorlatról, szakirány 

választási lehetőségről, így ezen a havi „fogadóórán” közvetlenül tudnánk tájékoztatni a 

hallgatókat. Mindezeken túl a kar hallgatói elmondhatják bármilyen üggyel kapcsolatban a 

problémáikat (a kurzusokkal, követelményekkel, (elő)vizsgákkal kapcsolatban), illetve 

javaslataikat, ezáltal még közelebb kerülhetnének a hallgatók a szervezettel.  

A Hallgatói Önkormányzat számára már létezik egy jól kialakított információs csatorna, amely 

kellőképpen tájékoztatja a hallgatókat az aktuális programokról, tanulmányi ügyekről, 

pénzügyekről. Úgy gondolom, ezen felül szükség lenne egy olyan információs rendszer 

létrehozására, mint például egy Instagram fiók, amely egy direkt kommunikációs csatorna lenne 

a hallgatók felé. Minél több felületen hirdetjük az adott eseményt, annál sikeresebb lehet a 

lebonyolítása, hiszen több csatornán több emberhez eljut a Hallgatói Önkormányzat, vagy 

annak bizottságainak programajánlata. 

Észrevételeim alapján számos hallgató nincs tisztában azzal, hogy kikhez is fordulhat problémái 

esetén, hiszen nem tudja, hogy kik képviselik az érdekeit. Ennek megoldásaként a Hallgatói 

Önkormányzat Facebook oldalán egy könnyen elérhető helyen (jegyzetek fül) felsorolnám a 

választmány tagjait, ahol azok bemutatkozását, fényképét, és elérhetőségét lehetne elérni.  

A Hallgatói Önkormányzat Facebook oldalán belül létrehoznék egy eseménynaptárt is, 

amelyben egy hónappal előre lehetne rögzíteni a soron következő eseményeket (mind buli, 

mind tudományos konferenciák), ezáltal a hallgatók időben tájékoztatva lennének, és előre 

tudják tervezni időbeosztásukat, így növelve a programokon való részvételi arányt. 

Elképzeléseim között szerepel, hogy ezen a felületen a hallgatók egy helyen megtalálhatnának 

minden elérhetőséget (oktatók, dolgozók és a választmány tagjainak elérhetőségét), így nem 

csak a közösségi életet, hanem a tanulmányokat is elősegítené a HÖK oldala. 

Tavalyi tanév elején kialakításra került egy beszámoló, amely a Hallgatói Önkormányzat 

tagjainak havi tevékenységét tartalmazza az áltáthatóság céljából. Az összefoglaló tartalmazza, 



hogy a szervezet pontosan mivel is foglalatoskodott az adott hónapban és hány nehéz esetet 

oldott meg. Ezt a rövid kivonatot havonta megosztottuk a Hallgatói Önkormányzat Facebook 

oldalán is, hiszen az a legfőbb tájékoztatási felület. Ennek a beszámolónak az elkészítését a 

jövőben is folytatnám. 

A Hallgatói Önkormányzat, illetve a Rendezvény és Kommunikációs Bizottság programjait 

továbbra is interaktív nyereményjátékokkal (Boomerang készítés, kreatív képek készítése) és 

rövid videókkal színesíteném, ezzel is lehetőségem lenne minél szélesebb hallgatói körhöz 

eljuttatni a programajánlatokat. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy a hallgatók minél műveltebbek legyenek. Ebből következik, 

hogy támogatnám a kulturális élet felélesztését célzó programokat, mellyel lehetőséget 

teremtenénk a hallgatók számára, hogy kedvezményesebb áron tudjanak részt venni színházi 

előadásokon, koncerteken, múzeumlátogatásokon.  

Elszánt vagyok a Hallgatói Önkormányzaton belül a hallgatók életét megkönnyítő reformok 

kidolgozására, és megvalósítására. Úgy gondolom, hogy egy közös célért kell dolgoznunk. 

Nyitott szemmel kell járnunk, hogy észre vegyük a problémákat. Nyitott vagyok új 

elképzelésekre, valamint korrekt kapcsolatok kiépítésre a tapasztalat, a kreativitás és a kitartás 

jegyében. 

 

4. Záró gondolatok 

A Hallgatói Önkormányzaton belüli munka felelősségteljes pozíció, mivel minden ügyben a 

legnagyobb körültekintéssel kell eljárni.  Ezért a Hallgatói Önkormányzaton belüli munkát nem 

is munkának nevezném, hanem elhivatottságnak. Nyitott vagyok minden jobbító kritikára, a 

hallgatók véleményeire, mellyel jobbá tehetem a Hallgatói Önkormányzat munkáját. 

Véleményem szerint az eddigi munkáim alatt rengeteg sok tapasztalatot szereztem, így 

ismételten hasznos tagja lehetnék a Hallgatói Önkormányzatnak. 

Budapest, 2018. október 13. 

Horváth Virág sk. 

pályázó 

 


