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KÖSZÖNTŐ 
 
 
 

Tisztelt ÁNTK-S hallgatók! 

 
 
Még mielőtt pályázatom leírásába, és vázolásába kezdenék, szeretném megköszönni első 

sorban, azt hogy időt és energiát fordítotok pályázatom elolvasására. Remélem találtok olyan 

ötleteket, amelyekben láttok fantázait, érdekeiteket szolgálhatja vagy adott esetben 

figyelmeiteket felkeltette. Bármilyen kérdés esetén keress fel személyesen/online vagy 

találkozzunk a Választás Forum Estéjén, ahol szintén kérdezhetsz anonim formában. 
 

         Szabó Ákos 
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BEMUTATKOZÁS 
  
 

Szabó Ákos vagyok, negyedéves Államtudományi szakos hallgató. 2017 óta a kari Hallgatói 

Önkormányzat tagja, és 2019 óta pedig a rendezvények szervezésért felelős referens. 

Emellett számos más területen igyekeztem helytállni, és fejleszteni tudásomat, készségeimet, 

mint például a Kari Tanácsban, Rendezvényszervező Bizottságban. Az eddig szerzett 

tapasztalatok, és a még mindig kifogyhatatlan motivációm arra sarkalnak, hogy ismételten 

benyújtsam pályázatom. 

 

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 
 
 

 

A tavalyi év legfontosabb feladata az volt, hogy az újultan megalakult szervezetként 

biztosítsuk a karok összevonásának zökkenőmentes folyamatát, és egy erős közösséget 

ígyekezzünk megteremteni hallgatók számára. A következő évek legfőbb feladata pedig az 

lesz, hogy a most kialakult erős közösséget fenntartsuk, és minél több értékkel tudjuk 

felvértezni. 

 

Mindig is azt hangoztattam, hogy hiszek a közösség erejében, értékében. Hiszek egymás 

segítésében. Már első éves hallgatóként is célom, nemcsak az volt, 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 Hallgatói Önkormányzat képzi 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. Járványhelyzet miatt legfőbb fókuszba a kommunikáció és az 

információ átadás került, hogy a hallgatók időben, és valós adatokra tegyenek szert, és ne 

kerüljenek bizonytalanságban. 
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RENDEZVÉNYTERVEK 
 
 

Jelenlegi járványhelyzet miatt nagyon korlátozott módon lehet kivitelzni biztonságos nagy 

tömegbefogadó eseményeket és rendezvényeket. Sajnálatos módón a 2020 tavaszi félévben 

is több rendezvényünket le kellett mondani vagy elhalasztani. Ilyen volt a felező bál a kari 

napok, de rengeteg más tudományos konferencia vagy egyéb esemény maradt el. 

 

Online Talkshow: Egy olyas fajta program, amelyben vendég előadókat hívnánk el 

hallgatók által kiválasztott témában, és azokat online közvetítenénk. Kérdőív formájában 

kutatnánk fel a hallgatói érdekeltségüket, erről akár valamelyik közösségi platformon élő 

videót közvetítenénk, ahol a legjobb kérdéseket kiválasztva a vendég előadónak feltennénk. 

De ha javasolni lehetne egy személyt akkor az a Zsozéatya lenne, aki több mint 500 ezer 

feliratkozóval rendelkezik Youtuben. 

 

Bizakodóan nézek előre, hogy következő fél évben lesz lehetőség a nagyobb rendezvények 

megtartására, és nem maradunk felező bál vagy kari napok vagy gyűrű avató nélkül. 

 

Wine Collage OpenAir: Mindenképp szeretném, ha borkollégium a tavaszi félévben 

megrendezésre kerülne, de nem mint a kollégium falain belül hanem kivül a járványhelyzetre 

tekintetében a távolság tartás könnyebb betartása, és a maszk mellőzzése mellett élvezhető 

legyen a program. 

 

E-sportrendezvémy: Kérdőíven felmérve hallgatóik érdekeltségét online játékok esetén, és 

különböző nyereményekért mérhetik össze tudásukat. Erről akár online közvetítés lehetséges 

kommentátorral együtt. 

 
 

KULTÚRÁLIS OKTATÁSI TERVEK 
 
 

ÁNTK Podcast: egy olyan hallgatói felültetet szolgálna, ahol tényelegesen meghallgatásra 

kerülnek a hallgatói problémák, oktatási építő jellegű kritikák és javaslatok. Cél, hogy 

információármalás legyen és, mint tényleges csatornát teremtsünk meg. 

 

Fedezzd Fel Budapestet: Rengetegen járunk úgy, hogy Budapest nevezetéssegeit 

tanulnivalók, munka mellett elfeledkezünk meglátogatni, de képeken csodálva nézzük. Erre 

szeretnék biztosítani lehetőséget.  
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Lassan az első Államtudományi Osztatlan Mesterképzés szak hallgatói diplomáit szerzik 

meg. Azonban rengeteg ÁTMA-s hallgató tervezi a jövőben másodszakként a jogot elvégezni 

(ki levelezőn, ki nappalin). Ennek okán szeretném azt elérni, hogy év csökkenés lehessen 

Átmá-s hallgatók számára a sok tárgyi egyezősség miatt. 

 

Hogyan tartsunk és prezentáljunk TDK dolgozatot? 

Hogyan kell megfelelően szakdolgozatot megírni: Tavaly 2019-ben jelenlétben voltak 

megtartva ehhez hasonló előadások. Úgy gondolom, ha online tartanánk ehhez hasonló című 

előadásokat. Az érdekeltség szinte biztos nagy lenne rá. 

KOLLÉGIUMI ÜGYEK 
 
 

Elsődleges célként tűztem ki a Kollégium Vezetőségével, hogy valamilyen 

kompromisszumos megoldástra jussunk. Első sorban a kapuzár időpontjának intervallumát 

későbi időpontra toljuk ki 0:00-6:00. 

 

Második tárgyalandó dolog, hogy közösségi teakonyhában étkezés továbbra is enegdélyezve 

legyen, mert nem tartom egészségesnek azt, hogy ott együnk ahol alszunk is. Ételszag járja 

át a kollégium szobákat, illetve morzsáljunk szobánkba, és porszívó, mint takarítási eszköz 

sajnos mint előző években idén sem lesz valószínüleg biztosítva. Ennek okán szeretnék 

szervezni gyűjtést, hogy közösen együtt vásároljunk be, becsület kassza által.  

 

A harmadik fontos dolog, hogy egyetlen egy hallgatót sem szeretnék magára hagyni, ha ne 

adj Isten  korona virus fertőzött, és igyekszem a szervezettel minden telhetőt megtenni, hogy 

a lehető legkisebb mértékű kár, sérelem érje. 

 

Kollégiumi hallgatóink életet megkönnyeníteni szeretném mind ezekkel az javaslatokkal, és 

nem kritizálni vagy kifogásolni korábbi intézkedéseket. 

 
 

KOMMUNIKÁCIÓ 
 

 

Az idei 2020-as őszi félév kulcsfontosságu feladata, a precíz pontos információ 

áramoltatás a hallgatók felé. Legnagyobb hangsúlyt idén erre szeretnék fektetni, hogy 

hallgatóink egyszere se szenvedjenek információ hiányban, és ennek okán valamilyen 

hátrány érje őket, vagy valamilyen sérelem. 

Vezetőségtől érkezett információkat első kézből kell biztosítani hallgatóink felé 

 



6  

 

ÖSSZEGZÉS 
 
 

Pályázatom során igyekeztem, összegyűjteni mind azon ötleteket és terveket, 

amelyekkel a hallgatóink életét jobbá és könnyedebbé tehetjük. 

 

Bízom benne, hogy pályázatom és az elmúlt négy év tapasztalatai alapján sikerült 

bizalmatokat és támogatásotokat elnyernem. 

 

Támogass, hogy támogthassalak! 

 
 
 
 

 
Kelt: Budapest, 2020.09.25. 

 
 
 

Szabó Ákos s.k. 


