
 



Bemutatkozás 

Szabó Renáta vagyok, harmadéves hallgató az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok 

Kar Közigazgatás-szervező szakán. Budapesten születtem, mind az általános és középiskolai 

tanulmányaimat is itt a fővárosban végeztem el. Gimnáziumban a diákönkormányzat tagjaként, 

vettem részt az iskolai programok szervezésében és a diáktársaim érdekeinek képviselésében. 

Az évek során igyekeztem minél hatékonyabban, segíteni és megoldást találni minden 

felmerülő problémára. A legfőbb célom az volt, hogy sikerüljön egy diákbarát, jó́ kedélyű 

közösséget kialakítani és olyan baráti kapcsolatok létrejöttéhez hozzájárulni, amelyek akár egy 

egész életen át is kitarthatnak.  

A 2020/2021-es tanév óta vagyok a Hallgatói Önkormányzat tagja. Ezidő alatt betekintést 

nyertem és átláthattam, hogyan működik egy ilyen szervezet. A választmány tagjaként ott 

segítettem a közös munkát, ahol csak tudtam, a nekem szánt feladatokat a legjobb tudásom 

szerint végeztem el. Választmányi tagként az a megtisztelő feladat ért, hogy részt vehettem a 

mentroprogramban, gólyatáborban, mint mentorsegítő. A mentorprogram ideje alatt nem csak 

szakmailag fejlődtem sokat, az új barátok és a megszámlálhatatlan élmény emberileg is sokat 

tett hozzá a személyiségemhez. Hatalmas lelkesedéssel és odaadással kezdtem neki a 

feladataimnak, célom volt, hogy mindent a legjobb tudásom szerint végezzek el és minden 

segítséget megadjak a csapatomnak.  

A 2022-es tanév óta abban a megtisztelő helyzetben vagyok, hogy én felelhetek az ÁNTK HÖK 

kommunikációs ügyeiért, mint kommunikációs referens. Ez magába foglalja az Instagram és 

Facebook oldalak kezelését, a kreatív anyagok elkészítését, megszerkesztését, valamint 

számtalan szerteágazó feladattal is szembesültem, mint például a választmányi fotózás 

megszervezése vagy éppen a kérdőívek létrehozása. Ahogyan fentebb említettem a 

mentorprogram egy igazán különös helyet foglal el a szívemben, így az idei évben, kedves 

barátommal, Nagy Máté Gergellyel ketten szerveztük meg a mentorprogramot. Szemünk előtt 

végig a gólyák érdekei lebegtek és az, hogy egy feledhetetlen gólyahetet és gólyatábort tudjuk 

nekik létrehozni a mentorokkal és szervezőkkel együtt és visszaadni mind azt a jót és segítséget, 

amit mi is kaptunk tanulmányaink első évében. A mentorok alapos felkészítést kaptak, ugyanis 

egészen március óta részt vettek tréningeken és szakmai felkészítéseken, valamit a nyár 

folyamán kettő összerázó alatt fejleszthették magukat. Büszkén mondhatom, hogy minden jel 

arra utal, hogy a felkészítésük megfelelő volt, valamint csodálatosan megtettek mindent, amit 

egy mentornak meg kell tennie. Így egy igazán sikeres mentorprogramot tudhatunk magunk 

mögött. 

Motivációm 

Az egyik fő motivációm, hogy az egyetemi éveink emlékezetesen teljenek és igazi összetartó 

közösségként tudjunk működni. Ez egy olyan dolog, amit mindig szem előtt fogok tartani. 

Szeretnék a részese maradni a Hallgatói Önkormányzatnak, teljes mértékben kibontakozni és 

megvalósítani a terveimet. Úgy érzem, hogy az eltelt kettő év után sem csüggedt a lelkesedésem 

és az odaadásom. Látom a lehetőséget a folyamatos fejlődésre és arra, hogy közösen bármit 

elérhetünk.  

 



Terveim 

Kommunikációs tervek 

Véleményem szerint, a kari kommunikációt az elmúlt egy évben sokkal mutatósabbá és szebbé 

sikerült tennem. Úgy gondolom, hogy ez a Facebook és az instagram oldalaink kinézetén, 

megjelenésén is látszik. A jövőben még jobbá és mutatósabbá szeretném tenni a kari 

kommunikációt, annak érdekében, hogy minden információ megfelelő módon eljusson 

hozzátok, a hallgatókhoz.  

Kommunikációval kapcsolatos ötleteim egyike volt, azoknak a közösségi oldalakon játszható 

játékoknak a visszahozása, megvalósítása, amelyek megmozgatják a hallgatókat. Egyes jeles 

napokon a Kommunikációs és Média Bizottsággal készültünk instagramon játszható kvízekkel, 

amelyeknek hatalmas sikere volt. A világnapokra mindig apró ismertetőkkel és szintén 

kvízekkel készültünk, amelyek megtekintése és a hallgatók aktivitása kiemelkedő számoknak 

örvendett. Így nem kérdés számomra, hogy az ilyesfajta posztokat a jövőben is szeretném 

rendszeresíteni. A kérdezz-felelek instagram storykat szintén megtartanám, hiszen ez is 

rengeteget segített a tájékozódásban a hallgatóknak például a vizsgaidőszak előtt.  

Anonim visszajelző doboz  

Ezt a dobozt, az Orczy Úti Kollégiumban helyezném ki. Ebbe a dobozba a hallgatók anonim 

módon tudnának visszajelzéseket küldeni, vagy olyan észrevételeket leírni, amelyek esetleg a 

HÖK figyelmét elkerülték, de érdemes lenne vele törődni, foglalkozni.  

Kvíz estek 

A kommunikáció mellett természetes szeretnék más területekkel is foglalkozni. Régen 

dédelgetett álmaim közé tartoznak a különböző tematikájú kvíz estek, ilyen lenne például egy 

Harry Potter kvízest, vagy egy Magyar Trash Night est, ahol a hallgatók 4-5 fős csapatokban 

tudnának együtt játszani, akár az egyetem területén, akár egy külsős helyszínen. 

Jótékonyság  

Amellett, hogy a hallgatók mindennapjait igyekszem segíteni, szeretnék segíteni olyan 

rászoruló gyermekeknek és családosoknak, amelyek hatalmas nehézségekkel küzdenek így egy 

karácsony előtti adománygyűjtést mindenképpen szeretnék megszervezni.  

Záró gondolatok 

Bízom benne, hogy az eddig megszerzett tapasztalataimat a jövőben is fogom tudni 

hasznosítani, és hogy a továbbiakban is aktívan képviselhetlek Benneteket. Határozott, 

segítőkész és gondoskodó́ személyiségnek tartom magam. Remélem, hogy tapasztalataim és 

tulajdonságaim alapján továbbra is úgy gondoljátok, hogy van helyem a Hallgatói 

Önkormányzatban. Hiszem, hogy terveim megvalósításra kerülhetnek, de ahhoz Rátok is 

szükségem lesz! Kérlek támogassatok szavazataitokkal, hogy ez mind válóra válhasson. 

 

 



Kelt.: Budapest, 2022. szeptember 28.                                                                                  

 

 Szabó Renáta  

 

s.k 


