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Molnár Anna Mária vagyok, elsőéves hallgató az Államtudományi és 

Nemzetközi Tanulmányok Kar államtudományi szakán. A Veszprém megyei Ajka 
városból érkeztem a fővárosba. gimnáziumba, ahol a DÖK tagja voltam négy éven 
keresztül. Részt vettem különböző iskolai program szervezésében, valamint több 
alkalommal segédkeztem a gimnázium jótékonysági bálon a programok 
megszerzésében és a tombola tárgyak beszerzésében. Az évente megrendezett 
sportnapokon is aktívan dolgoztam.  Nagyon kommunikatív vagyok a munkában pedig 
maximalista.  

Kicsit több mint egy hónapja követem soron az egyetemi élet csinját-binját, és már az 
első naptól kezdve tudtam, hogy a későbbiekben Én is folytatni szeretném ezt a 
hagyományt és Hallgatói Önkormányzati tag szeretnék lenni. 

Gólyaként ideérkezve egy barátságos, és vidám környezet fogadott, és HÖK tagként 
lehetőségem lenne ugyanezt a biztonságot megadni mindenki számára, ezért 
döntöttem úgy, hogy jelentkezem a 2020/2021-es HÖK választáson választmányi tagi 
pozícióra. 

Ötleteim: 

-        Az első észrevételem az, hogy államtudományis gólyaként, a szaknyelvi 
németóra után nyilvánult meg, mivel csak egy óra volt meghirdetve a négy angol 
óra mellett, ezért szorgalmaznám, hogy ez az arány egyenlítődjön ki, mindegyik 
szaknyelvet azonos óraszám mellett oktassák. 
 
-       Egyetemünk népszerűsítésére a gólyacsomagokba Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem logójával ellátott ruhákat (pólókat, pulcsikat, pulóvereket, zoknikat) 
kellene elhelyezni. Ezen felül szeretném, hogy legyen lehetősége minden 
hallgatónak megvásárolni is ezeket az Egyetemünk logójával ellátott 
ruhadarabokat megfizethető, korrekt áron. 
 
-        Ha már iskolánkban a sport  kiemelkedő helyet foglal el, és több sportolási 
lehetőség is van,  a foci, a kosár és a röplabda mellett vízilabda és floorball 
csapatot is alapíthatnánk.  A Floorball játékohoz személyes kötődésem van, 
hiszen két évig játszottam aktívan, rendkívül jó stratégiai és stressz levezető 
sport. A floorball, aki nem ismerné másnéven palánklabda, a jégkoronghoz 
hasonló labdajáték. A játékot két csapat játssza, és minden csapat öt 
mezőnyjátékosból áll és egy kapusból áll. 
A vízilabda csapat alakítása egy kiváló ötlet, mert lehet, hogy sokan azzal, hogy 
Budapestre költöztek és új iskolát kezdtek, és egy másfajta életet kezdtek, 
esetlegesen a hobbijukat is feladták, mert fontos nekik az egyetem. Mivel a 
sport és a mozgás nagyon fontos, a tanuláshoz is elengedhetetlen, ezért 
szeretnék számukra alternatívákat felajánlani.  
Ezen ötletekkel szeretnék hozzájárulni egyetemünk sportéletének színesebbé 
tételéhez. 
 



-        Előttem már többen említették a karácsonyi vagy ehhez hasonlóan, a ruha 
vagy kupakgyűjtést. Én úgy szeretnék e nemes célhoz hozzájárulni, hogy 
például tarthatnánk jótékonysági ruhagyűjtést egy félévben több alkalommal is, 
esetlegesen felvenni a kapcsolatot a kerületi járási hivatalokkal és 
önkormányzatokkal, hogy az igazán rászoruló családok kapják meg az 
adományokat. 

 

Szavazzatok Rám, hogy a programomat megvalósíthassam, és tudjak 
segíteni másoknak, ahogy Nekem is segítettek! 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


