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BEMUTATKOZÁS   

 
Szabó Ákos vagyok, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar államtudományi osztatlan 

mesterképzés harmad éves hallgatója. Az előző két esztendőben tölthettem be az Államtudományi és 

Közigazgatási Kar Hallgatói Önkormányzat Választmányi Tagságát. Az új kar és új hallgatói 

önkormányzt megalakulásánál töretlen célom ezt a hivatást tovább folytatni. 

 

 
Az elmúlt, években számos területen igyekeztem segíteni a kari HÖK és esetenként a Rendezvény és 

Kommunikciós Bizottság munkáját, emellett volt szerencsém aktívan részt venni a volt ÁKK Kar Kari Tanács 

ülésein. Több kari rendezvény szervezésében is részt vettem és évről évre töretlen lelkesedéssel igyekeztem  

újabb és újabb  kihívásokat keresni a hallgatói érdekképviseletben. Ezen tapasztalatok alapján, úgy érzem 

továbbra is van bennem olyan eltökéltség és lelkesedés, amelyekre támaszkodva szeretném ismételten 

benyújtani pályázatomat. 

 

 

 

Mit jelent számomra a HÖK ?  

 
Tavalyi évben kimondott mondataimhoz hűen, továbbra is hiszek a közösség értékében, erejében. Hiszek 

egymás segítésében. Az idei évben az újjá alakult ÁNTK Kar hallgatói között egy új és  erős közösségiköteléket 

szeretnék kialakítani. 

 

Harmad éves hallgatóként célom nemcsak az, hogy az egyetem szerves részévé váljak, és sikeresen készüljek 

fel a zárt helyi dolgozatokra, vizsgaidőszakokra, hanem az is, hogy a tanulás mellett tegyek is az ÁNTK minden 

egyes hallgatójáért, megismerjem diáktársaimat, velük együtt terveiket és problémáikat. Szeretnék minél több 

munkát energiát fektetni mindezek megoldásába, kivitelezésébe. Természetesen a most megírt 

programtervemmel azon voltam, hogy azok ne csak újításként hassanak, hanem a hallgatóknak olyan pluszt is 

adjon, amelyek meghatározók lehetnek a továbbiakban egyetemi éveikre nézve. 

 

A HÖK képezi a hallgatók és az egyetemi oktatók közötti hidat. Kapocs, melyen keresztül a felmerülő 

problémákat meg lehet vitatni. Továbbá számomra a szervezet adja azt elhivatottságot, hogy mindennap egyre 

aktívabb és felkészültebb legyek hallgató társaim érdekképviseletében.
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Rendezvény tervek  

 
a) Karaoke Est: A gólyahéten is hatalmas sikerrel tarolt eseményt úgy gondoltam mint rendszeres 

programként is fel kellen vennünk az új ÁNTK program füzetbe. Nem csak jó hangulatteremtő ereje 

van az eseménynek de közösség építő is. Az új kar megalakulásának pedig el kellenek az ilyes fajta 

rendezvények, hogy minél több hallgató ismerkedjen meg. 

 

b) ÁNTK Las Vegas: Már a nevéből is látván egy igen komoly újításnak tűnő ötlet. Ez a program nem 

lenne más mint a szerencsejátékok estéje amelyet az Orczy úti Kollégiumban szeretnék lebonyolítani. 

 

c) Nights of Champions: Mi sem esne jobban haverokkal kis rágcsák, üdítőkkel kísérve nézni a Bajnokok 

ligája meccseit, és helyben fogadni különböző nyereményekért cserébe. A legjobb hír, hogy veszíteni 

nem lehet. Totózás során meg lennének adva mikre, és hogy lehet fogadni, hova kire/ mire lehet tenni 

az x-et. Termeszétesen nem szeretném, hogy csak a fociról legyen szó igény esetén más sportágakat is 

szintén kalapba teszünk. 

 

d) ÁNTK HALLOWEEN: Talán az egyik legismertebb amerikai szokás, amely hazánkat is elérte és 

folyamatos rendezvény sorozatok járják át Budapest városát is az nem más, mint a HALLOWEEN, 

amit egyetemünkön is pár alkalommal rendezvény formájában megszervezetek, de reformtervekkel 

újítanám meg az eseményt, hogy ismét aktualitást kapjon,  

 

Egész pontosan egy teljes napos eseményt kerítenék a Halloween-nek. Az első kisebb játékos 

jelleggel csapatok nevezésével (2 fő) tökfaragó verseny lenne, ahol pontozásra kerülne a tök külalak 

(kreativitás)/ idő (hogy milyen gyorsasággal készült) legszebbekről fotók készülnek természetesen 

kiállítás engedélyezéssel esetleg. 

A győzteseknek pedig ajándékok üthetik a markukkokat. 

 

Következő feladat cukorvadászat lenne, amelyeket egy kvíz alapján lehetne megszerezni. 

Természetesen ismét csoportos tevékenység lenne, ahol szintén megéri küzdeni a győztes csapatnak 

járó díjért. 

 

De ha esetleg akadnak olyan emberek, akik továbbra is éhesek maradnának, és szívesen főznének egy 

ütős vacsorát, akkor ajánlatos nekik a Halloween-i vacsoracsatán részt venni, ahol díjazásra kerül a 

legötletesebb halloween-hez kapcsolódó névvel ellátott ételek, és ajánlatos főzés közben halloweeni 

jelmezt viselni jobb helyezés elérése érdekében. Természetesen komoly zsűri tagok megkóstolásán 

esnének át az ételek. 

 

Végezetül egy eredeti Halloween-i partival zárnánk a napot, ahol erősen ajánlatos lesz a beöltözés, de 

persze nem kötelező jelleggel. 
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Kultúrális tervek  
 

a) Fedezzük fel együtt Budapestet: A sok tanulás, és rendezvényeken való részvétel vagy egyéb más 

egyetemi elfoglaltásgok miatt a hallgatók nagy része elfelejti milyen városba él, milyen 

nevezetességek veszik körül. Úgy gondoltam, hogy egy túristáskodós nap barátokkal, csoporttársakkal 

együtt nagyobb élvezetet adna mint ha egyedül esnénk neki a városnak. Természetesen pontos 

menetrendet alkítanék, és árajánalatot is kérnék az olyan helyekre ahol belépő vásárlása igényeltetik. 

 

b) Wine Tour: Az idei tanévben két nevezetes borvidék látogatást szeretnék megszervezni az ÁNTK Kar 

számár. Első sorban Badacsony, Tokaj, Etyek, Villány vidékei került a kalapba, mint választási 

lehetőségek. Természetesen 1 napos de akkor két napos kirándulás is szóba jöhet, ezt a hallgatók 

igénye szerint lenne megszervezve. 

 

c) Fel a korcsolyákat ÁNTK: Tél megérkeztével egy jó korcsolyázás barátokkal egy forró tea esetleg 

forralt bor kíséretében kihagyhatatlan eseménynek ígérkezhet. Ennek okán szeretnék megszervezni a 

kar hallgatói számár egy ilyes fajta rendezvényt a tél folyamán. Akár vizsgaidőszak előtti utolsó 

kikapcsolódásként vagy után megfelelő programnak tűnik. A helyszín a Városligeti jégkorcsolya pálya 

lenne. 

 

d) ÁNTk Szakest: Mivel volt ÁKK és volt Netk fúziójának köszönhetőan a szakok száma az új kar létre 

jöttével megnövekedett így indokoltnak tartom a program megtartását. Program ÁNTKaKarom néven 

futna. Gondolok itt kvíz esetek megtartására,  
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Végszó  
 

Befejezésképpen szerettem volna megköszönni mindazoknak, akik vették a fáradtságot, és hanem is az egész 

programterv ötlettárat, de néhány példába beleolvasott!  Remélem az itt felsoroltak között volt egy kettő, ami 

megnyerte tetszésetek, és ha esetleg lenne, hajlandóság rá jelezzétek üzenet formájában  vagy tegyétek fel 

személyesen kérdéseiteket a programokkal kapcsolatban állok rendelkezéseitekre. 

 

Támogass, hogy támossalak! 

Kelt: Budapest, 2019. szeptember 29. 

 

 

Szabó Ákos 


