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PÁVKOVICS MÁTÉ vagyok, az Államtudományi és 

Közigazgatási Kar másodéves államtudományi szakos 

hallgatója. Hiszek abban, hogy a sokszínű karunk 3400 aktív 

hallgatójával közösen képesek vagyunk cselekedni, képesek 

vagyunk befogadó, élhető és minden álomnak utat mutató 

hellyé varázsolni mindennapjainkat meghatározó 

környezetünket.  

Hiszek az önkormányzat hallgatóközpontúságában, ahol 

a hallgatók hatékony és felelősségteljes érdekképviseletét, 

rendezvényeinek igényfelmérésen alapuló kialakítását, a 

szolgáltató egységeink bővülő funkcióit, környezetünk 

élhetővé tételét ígérhetem. E változások fókuszában mindig három egymástól 

elkülöníthetetlen cél lebeg a szemem előtt: 

A MI KÖZÖS ÉRDEKÜNK, A TI ELÉGEDETTSÉGETEK, ÉS AZ EGYETEM JÓHÍRE 

Tisztában vagyok azzal, hogy képzésünk, karunk, egyetemünk és a hallgatói 

önkormányzatunk olyan lesz mint amilyenné mi magunk formáljuk. A formai keretek 

adottak, azonban ezeket nekünk kell feltöltenünk tartalommal. Másodéves hallgatóként a 

kezdetek óta igyekeztem már az önkormányzat keretein kívül a hallgatótársaim javát szolgálni. 

Úgy gondolom hogy a Hallgatói Önkormányzat klasszikus érdekképviseleti és 

rendezvényszervezői feladatkörén túl a szakmai, tudományos tevékenységek támogatásában, 

szervezésében is szerepet kell, hogy vállaljon.  

Egy kezdő lépésnek gondolom a vizsgafelkészítő rendszer kialakítását, melyben az 

intézményi demonstrátorok, hallgatók esti/ késő délutáni órákban fakultatív kurzusokat 

tartanának olyan tárgyakból, amelyekre szükség van. pl.: Statisztika, Közigazgatás alapjai. Úgy 

gondolom, hogy sokat segíthet az anyag megértésében, ha azt egy hallgatótársunktól, egy más 

nézőpontból, más stílusban halljuk. 

Szükség van egy esélyegyenlőségi rendszer kialakítására is. Egy olyan a hallgatói 

önkormányzaton belüli szervezet formájában, amelynek tagjai tevékenységükkel, a fogyatékkal 



élő hallgatókat segítik, és az őket érő hátrányokat igyekeznek csökkenteni, együttműködve a 

közvetlenül érintett hallgatótársainkkal. (gépelés, tananyag felolvasás/ írásba foglalás) 

Biztos vagyok benne, hogy karunkon rengeteg olyan hallgatótársunk van, akik csak arra 

várnak, hogy tehetségüket, rejtett képességeiket megmutathassák. Ezért úgy gondolom, hogy 

tehetségkutató és tehetséggondozó programokat és pályázatokat kellene indítanunk, pl. egy  

„Ki mit tud?” –ot. 

A honfoglaló egy sokunk által kedvelt online kvízjáték, amely sokszor az unalmas 

előadásokon is elő szokott kerülni. Jó ötletnek tartom egy Honfoglaló bajnokság rendezését, 

ahol egy-egy hideg sör vagy fröccs mellett küzdhetnek a versenyzők az értékes 

nyereményekért. 

Bővíteni szeretném a Hallgatói Önkormányzat kulturális programját:  Színházi előadások, 

koncertek, sör és pálinka különlegességek kóstolása, különböző borvidékek pincészeteinek a 

meglátogatása. 

Elkeserítőnek tartom, hogy az ország többi egyetemével ellentétben az NKE-n nincs 

lehetőség nyomtatásra, fénymásolásra. Ennek a problémának a megoldását nagyon sürgősnek 

tartom. 

Az egyetemi első évem során szomorúan tapasztaltam hogy a hallgatói önkormányzatot 

negatív sztereotípiák övezik. Így elsődleges feladatomnak tartom, hogy ezeket eloszlassam. 

Célom ennek fényében a hallgatók, a Tanulmányi Osztály, az oktatók és a HÖK között egy 

világosabb félreértésektől mentes kommunikáció kialakítása, ahol nem veszik el az 

információ az éterben. 

Ennek érdekében véleményem szerint, létre kell hozni egy folyamatosan bővülő Gyakran 

Ismételt Kérdések dokumentumát a rendszeresen felmerülő problémákra. Ha a hallgató még 

ebben a dokumentumban sem talál választ a kérdésére, akkor azt feltehetné egy olyan online 

platformon, ahol max. 1 órán belül választ kapna kérdésére. Vagy kérdését személyesen 

feltehetné a HÖK Bizottságok fórumain, fogadóóráin. Ezekkel az ötletekkel nagyban 

megkönnyítenénk a hallgatók problémáinak gyors és hatékony megoldását. A hallgatók 

ötleteinek a befogadására, és igényeik felmérésére is lehetőséget kell adnunk kérdőívek, 

szavazások és egyéb felmérések keretein belül. 

A kollégiumban üresen álló büfét is újra szeretném nyitni. A működtetését a HÖK keretein 

belül képzeltem el. Ahol a hallgatók olcsón vásárolhatnak, akár sört vagy fröccsöt egy-egy 



bulira alapozás alkalmával, ahol ihatnak egy kávét vagy haraphatnak valamit. A bevételt a 

hallgatói önkormányzat az egyéb programokra használná fel. 

 

Fontosnak tartom, hogy tegyek azért a közösségért, amely nap mint nap körbe vesz. 

Szeretnék a  jövőben aktívan részt venni a Hallgatói Önkormányzat mindennapi 

tevékenységében, melynek során fentebb leírt és további, még meg nem született ötleteimet, 

javaslataimat valósítanám meg.  

De ahhoz, hogy mindez megvalósuljon, rátok van szükség, hiszen: 

A VÁLTOZÁS VELETEK KEZDŐDIK! 


