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Bemutatkozás 

Schmidt Martin vagyok másodéves osztatlan államtudományi mesterszakos hallgató, 2015 

őszétől az Államtudományi és Közigazgatási Kar Hallgatói Önkormányzat választmányának a 

tagja. A mögöttem hagyott három esztendőben volt szerencsém a szervezet által elvégzett 

feladatok jelentős részében szerepet játszani. Kiemelendő ezek közül, hogy 2016 őszétől közel 

másfél évig, mint kollégiumi ügyekért felelős alelnök, 2017-ben, mint a mentorok 

felkészítéséért felelős személy, majd pedig 2018 májusától, mint a szervezet elnöke 

tevékenykedtem. Azt hiszem nyugodtan kijelenthető, hogy az általam a szervezetben 

tapasztaltak okán kellő rálátással rendelkezem a Hallgatói Önkormányzat működésének 

pozitív, illetve esetleges negatív területeire. A pályázatom részeként mindenekelőtt egy rövid 

áttekintést szeretnék nektek nyújtani az elmúlt néhány hónapban végzett elnöki munkámról, 

majd pedig vázolni azokat a terveket a szervezet részterületeit illetően, amelyeket bejutásom 

esetén megvalósítani kívánok. 

Áttekintés 

Ahogy már azt fentebb említettem egy jelentős változás történt a feladatkörömet illetően 

tavasszal, ugyanis májustól a választmány bizalmának köszönhetően a szervezet elnöki posztját 

töltöm be. Azt gondolom, hogy minden ilyen váltás esetén rendkívül fontos az első pár hónap, 

hogy miként vagyunk képesek megszokni a megváltozott körülményeket.  

Tekintettel arra, hogy a megválasztásom a tanév végére esett a legfontosabb feladatomnak a 

szervezet egységességének növelését, a meglévő személyi konfliktusok kezelését, illetve az 

aktuális kötelezettségeink (kollégiumi jelentkezés, gólyatábor) ellátásának koordinálását 

tartottam. Ami a szervezeti konfliktusokat illeti, azt hiszem nyugodtan kijelenthető, hogy 

sikerült egy jelentős javulást elérnünk, amely azt gondolom elengedhetetlen ahhoz, hogy a 

megfelelő minősgében tudjuk képviselni az érdekeiteket.  

A nyári esedékességű programokat, feladatokat vizsgálva már egy kicsit vegyesebb képet 

találunk. A gólyatáborral kapcsolatosan ugyanis azt gondolom, hogy nem lehet panasz az ÁKK-

s segítők tevékenységére, a korábbi években megszokottakhoz hasonlóan egységes csapatként 

működve, szervezetten dolgoztak az esemény szervezésében résztvevők. A kollégiumi 

jelentkezés tekintetében a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: HTJSZ) 

kései módosításának okán azonban felmerültek olyan problémák, amelyeken a jövőben 

mindenképpen változtatni kell. Itt leginkább az esetleges jövőbeni módosítások még 



hatékonyabb, még több fórumon történő kommunikálására gondolok, hogy mindenkihez 

eljussanak a pályázat szabályos leadásához szükséges információk.  

Tanulmányi ügyek 

A szervezet részterületeinek vizsgálatát, a mindenkit leginkább érintő tanulmányi ügyekkel 

kezdeném. Örömmel mondhatom, hogy az elmúlt években a Hallgatói Önkormányzat, illetve 

az aktuálisan hivatalban lévő oktatási dékánhelyettesek kapcsolata előremutató volt, ezt a 

jövőben is szeretném megtartani. Az utóbbi időszakban a legnagyobb nehézséget a tanulmányi 

ügyek terén a kreditátviteli kérelmekkel kapcsolatosan tapasztaltam, itt mindenképpen 

szükséges a fejlesztés. Ennek okán ismételten javasolni fogjuk az osztatlan államtudományi 

mesterképzésre közigazgatás-szervező alapszakról jelentkezők számára egy mintatanterv 

elkészítését. Ez nagyban meggyorsítaná a folyamatot és betarthatóvá tenné a jelenleg 

gyakorlatilag betarthatatlan kreditátviteli kérelmekkel kapcsolatos határidőt. Emellett pedig 

természetesen továbbra is a korábbi évekhez hasonló minőséget kívánom biztosítani a hozzánk 

befutó tanulmányi problémák kezelése tekintetében. Az utóbbi esztendőkben láthattuk, hogy a 

nekünk jelzett nehézségek esetén lényegi és fontos változásokat is képesek vagyunk elérni, 

amelyre jó példa volt a közigazgatás-szervező szakon a szakosodáshoz szükséges 

kreditmennyiség méltányossági alapon történő csökkentése. 

Kollégiumi ügyek 

Figyelembe véve, hogy az elnöki tisztség betöltése előtt kollégiumi ügyekkel foglalkoztam, 

fontos szeletét ölelte fel ez a részterület az elmúlt évemnek. Sajnos ezen a téren folyamatosan 

küzdünk olyan nehézségekkel, amit egyéb körülmények okán nehezen tudunk kezelni. Ilyen a 

kollégiumi internet állapota, vagy a kollégium közösségi tereiben található eszközök rossz 

minősége, állapotuk gyors romlása. Én azt hiszem e téren leginkább a kitartás, ami kifizetődő 

lehet, ugyanis ha nincs is látványos és gyors megoldás, de ha napirenden tudjuk tartani ezeket 

a problémákat, azok kezelése is hatékonyabb lehet. 

Ami a területet illetően folyamatosan viták kereszttüzében áll, hogy miként lenne igazságos a 

kollégiumi felvételi pályázat során a szempontrendszer meghatározása. Én azt hiszem, hogy az 

utóbbi évek gyakori változtatásai után, a leginkább azzal szolgálhatjuk az érdekeiteket, ha a 

kialakult szempontrendszeren csak nagyon szükséges esetben változtatunk. Így mindenki 

számára érthetővé, és megszokhatóvá válhat, hogy mi alapján nyerhet férőhelyet a 

kollégiumban. 



Végezetül pedig, a kollégiumi ügyek tárgyalása esetén elkerülhetetlenül szót kell ejtenünk a 

kollégiumi díjak összegéről. A kollégiumi díjak újbóli és azt gondolom méltatlan eljárás során 

történő megemelése intő példaként kell, hogy szolgáljon a jövőre nézve. Én személy szerint 

remélem, és mindenképpen javasolni is fogom az új rektori vezetés számára, hogy vizsgáljuk 

felül a nyáron meghatározott összeget, ugyanis az ösztöndíjak alacsony értékének, és az órai 

részvételi követelmények szigorításának köszönhetően, komoly nehézséget jelenthet az emelt 

összeg kigazdálkodása. 

Szociális ügyek 

A gazdásági területen sem nevezhetjük unalmasnak az elmúlt félévet, hiszen a HTJSZ 

módosítása nehéz feladat elé állított minket. Igencsak komplikált ugyanis a kollégiumi 

jelentkezésnél, szociális ösztöndíjak elbírálásánál oly módon csökkenteni a lehetséges csalások 

számát, hogy ne bonyolítsuk túl a folyamatot. Sajnos a nyári HTJSZ módosítással át is estünk 

azon a ponton, amivel hatékonyan szabályozhattuk volna a kérdést. Így a jövőben az 

adminisztrációs terhek indokolatlan szigorítását elkerülve próbálunk olyan rendszert 

kialakítani, amit reálisabbá teheti a folyamatot. Hozzá kell tennem azonban rögtön, hogy ezzel 

nemcsak mi itt az ÁKK-n, hanem országosan is küzdenek az érintettek. 

A másik jelentős előrelépés a szociális ösztöndíjak emelkedése lehet, ugyanis a HÖOK által 

elért országos ösztöndíjemelések elérhetik egyetemünket is. Erről azonban még nincs döntés, 

de természetesen minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni annak érdekében, hogy gyorsítani 

tudjuk a pluszforrások beérkezését. 

Rendezvények és kommunikáció  

A Hallgatói Önkormányzat által végzett tevékenységek körében talán ez a terület a leghálásabb, 

hiszen szerencsére nagy népszerűségnek örvendenek rendezvényeink a köreitekben. Azonban 

az elmúlt években több olyan változás is megfigyelhető, amelynek köszönhetően részben át kell 

strukturálnunk a kialakított rendszert. Az Orczy-park átadásával, az RTK átköltözésével, a 

NETK-el közös kollégiummal ugyanis erősödésnek indult a hosszú időn át csak álomnak 

gondolt integráció. Ennek hála nagyon mobilissá váltak az egyes karok hallgatói és nagy 

kedvvel látogatják egymás rendezvényeit. Ennek köszönhetően viszont rendkívül sűrű lett a 

rendezvénynaptár, amely így átalakításra szorult. Mennyiségben ugyanis kevesebb programra, 

rendezvényre nyílik lehetőség, azokat azonban így nagyobb költségvetéssel, 

energiabefektetéssel kell megszerveznünk. Ennek az elvnek a mentén alakítottuk át a 

programkínálatot úgy, hogy a nagyobb, „bejáratott” rendezvényeink (Kollégiumi Napok, Kari 



Napok stb.) fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt a kínálat szélesítése helyett. Ez nem azt jelenti, 

hogy nem vagyunk vevők az új ötletekre, gondolatokra, azonban valóban nagy nehézséget 

jelent ezek időbeli elhelyezése.  

Ami a kommunikációt illeti, itt mind a rendezvények mind az egyéb közérdekű információk 

esetében folytatni kívánom a bevált gyakorlatokat és minél gyorsabban, és hatékonyabban 

eljuttatni felétek a szükséges tudnivalókat. Azt gondolom, hogy a rendezvények promóciójának 

kreativitása tekintetében nincs okunk a szégyenkezésre, minőségi, kulturált kreatív anyagok 

állnak rendelkezésre az esetek túlnyomó többségében. Amin azonban fejleszteni szeretnék, 

hogy gyakrabban kerüljön megalkotásra olyan átfogó tájékoztató füzet, mint amit idén a 

Kisokos keretén belül átadhattunk az elsőéves hallgatóknak. 

Szervezet 

Ahogy arra a pályázatom korábbi részében már kitértem, az elnöki tisztségre történő 

megválasztásom idején, sok és viszonylag mély konfliktusok nehezítették a szervezet 

mindennapjait. Fontos célnak tartottam azt, hogy olyan hangulatot tudjak kialakítani a 

szervezeten belül, amelynek köszönhetően a választmány tagjai nem csak kellemetlen 

munkatársakként tekintenek egymásra. Én azt hiszem, hogy az elmúlt félévben komoly 

előrelépés történt ezen a területen, és szépen lassan sikerül egy csapattá formálni a testületet. 

Az elmúlt esztendőkben ugyanis rendkívül károsan hatott, hogy a Hallgatói Önkormányzattal 

kapcsolatos hírek elsősorban az ott meglévő ellentétekről, háborúskodásokról szóltak. 

Természetesen konfliktusok előfordulnak, és a jövőben is lesznek, azonban ezt igyekezni fogok 

a megfelelő időpontban, a megfelelő módon kezelni. Azt hiszem ugyanis, hogy ez 

elengedhetetlen ahhoz, hogy jó szívvel tudjatok hozzánk fordulni akármilyen problémátok is 

akadna. 

Összegezve tehát a leírtakat remélem, hogy az általam a pályázatban részletezett tervek, illetve 

a korábbiakban elvégzett munkám predesztinálnak arra, hogy bizalmat szavazzatok nekem, 

lehetőséget teremtve ezzel, hogy képviselhessem az érdekeiteket a következő évben is! 

Budapest, 2018.10.14. 

Schmidt Martin 


