
 

Pályázat az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar 

Hallgatói Önkormányzatába 

-Tóth Krisztina- 

 

Bemutatkozás 

Tóth Krisztina, másodéves nemzetközi igazgatási alapszakos hallgató vagyok, és ezúton 

szeretném benyújtani a jelentkezésemet az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar 

Hallgatói Önkormányzatába. Első szemeszterem óta aktívan részt vállalok a közösségi élet 

szervezésében, ugyanis elsőévesként, elnyerve hallgatótársaim bizalmát, bekerültem a 

Hallgatói Önkormányzatba, majd sikeresen megpályáztam a gazdálkodási- és szociális 

ügyekért felelős alelnöki pozíciót. Elsőéves hallgatóként ez hatalmas felelősséget rótt rám, de 

úgy érzem, sikeresen vettem az akadályokat és munkámat megszeretve szívesen folytatnám az 

idei tanévben is tevékenységemet. Jó kapcsolatot sikerült kiépítenem hallgatótársaimmal, akik 

bátran fordulhattak hozzám bármilyen kérdéssel, jóllehet feladatköreimet tekintve leginkább 

ösztöndíj ügyekben, illetve a kollégiumi felvételi eljárás során nyújtottam az előző tanévben 

segítséget számukra. Motivációmat a jelentkezésre továbbra is ez adja; támogatni a 

hallgatókat problémás ügyeikben, képviselni az érdeküket az egyetem vezetősége előtt, illetve 

színesebbé tenni egyetemi éveiket. 

Program 

- Rendezvények 

Úgy gondolom, hogy nehéz innovatív, egyedi ötletekkel előállni a hallgatói élet szervezésével 

kapcsolatban. A két elődkar tekintetében rengeteg jól működő rendezvénynek lehettünk 

részesei, melyek megmozgatták a hallgatókat, legyen szó akár kulturális programról, akár 

szórakozásról. Ennek ellenére fontosnak tartom, hogy még inkább színesítsük a programok 

tárházát, hogy mindenki megtalálhassa az érdeklődési köréhez leginkább passzoló 

kikapcsolódási lehetőséget. Véleményem szerint kissé hiányos a művészeti paletta, hiszen a 

tavalyi év során az Ady Endre felolvasóest is hatalmas sikert aratott, biztosan állíthatom, hogy 

lenne igény több felolvasó, illetve színházestre. Tekintettel a csoportos kedvezményekre, 

anyagilag finanszírozható lenne, illetve nem igényelne megterhelő szervezői munkát sem. 

Továbbá ezek a rendezvények elősegíthetik a hallgatók közötti integrációt is, amire 

meglátásom szerint a két elődkar egyesülése után rendkívüli mértékben szükség van. 



 

Problémának tartom az egyesülés szempontjából azt, hogy máig tisztázatlanok egyes 

területek, hiszen eltérő gyakorlatok voltak a két karon, amit most nehéz összeegyeztetni. 

Hallgatói képviselőként fontosnak tartom, hogy ezek a szegmensek tisztázva legyenek, ezzel 

elősegítve a hatékonyabb munkát. 

 Rendezvények tekintetében egy „Karrier workshop” megszervezése is hiánypótló lenne az 

egyetemen, ahol különböző minisztériumok, illetve az állami szféra munkahelyei 

mutatkoznának be, ezáltal nem csak munkaalternatívákat kínálva, hanem a szakmai gyakorlati 

hely megtalálásához is segítő kezet nyújtana. Természetesen egy ilyen volumenű esemény 

megszervezéséhez nem elég a HÖK, de az egyetem felső vezetése meglátásom szerint tudná 

ezt támogatni, ezáltal pedig megvalósulhatna egy olyan rendezvény, mely sok hallgatót 

megmozgatna, illetve motivációt nyújtana számukra a tanulás szempontjából. 

 

- Érdekképviselet 

Sokak számára nem világos, illetve vitatott az a kérdéskör, hogy a Hallgatói Önkormányzat 

feladatkörében milyen arányban vesz részt a rendezvényszervezés, illetve a hallgatói 

érdekképviselet. Véleményem szerint mindkét terület nagyon fontos, bár én személyesen 

inkább érdekképviseleti feladatokat láttam el eddigi tevékenységem során. Programomban 

ezért ez a terület is szerepet kap. Legtöbb tapasztalattal az ösztöndíjakkal kapcsolatban 

rendelkezem, így ezen a területen tudok releváns ötletekkel előállni. Úgy gondolom, hogy az 

ösztöndíjak kapcsán még mindig kissé alulinformáltak a hallgatók, amely nem meglepő ilyen 

nagy diáklétszám mellett, hiszen nem mindenkihez tudnak eljutni a fontos tudnivalók. A 

Diákjóléti Bizottság Facebook csoportja egy nagyon jó kezdeményezés ennek 

kiküszöbölésére, amit én kiegészítenék egy anonim kérdezőfelülettel, illetve magát a 

csoportot is szélesebb körben hirdetném, akár plakátokon, vagy Neptun- üzenetben kiküldve a 

többi hallgatói csoporttal együtt. Másik akadálynak leginkább a szabályzatok 

félreértelmezhetőségét tartom, amit hallgatói képviselőként mindenképpen próbálnék 

egyszerűsíteni, esetleg példákon keresztül szemléltetni az egyes bekezdéseket a helytelen 

értelmezés elkerülése érdekében, amellyel rengeteg kellemetlenségtől tudnánk megkímélni a 

hallgatókat.  

 

 

Választmányi tevékenység 



 

A 2019/20-as Hallgatói Önkormányzat leendő Választmányának egy igen sajátos helyzettel 

kell megbirkóznia, ahol meglátásom szerint az a legfontosabb, hogy a tagok ne csak a 

hallgatókkal, hanem egymással is tudjanak együttműködni, kommunikálni, illetve hajlandóak 

legyenek kompromisszumokat kötni. Ez rendszeres beszámolókkal, illetve ülésekkel tud a 

legjobban megvalósulni, mely elengedhetetlen a szervezet működése szempontjából. 

Ezenfelül a Választmánynak már az ÁNTK-t kell képviselni, ahol nem a volt ÁKK és volt 

NETK képviselői ülnek, hanem egységesen kell küzdeni a felmerülő problémákkal és ezt az 

egységességet kell prezentálni a hallgatók felé is. 

Összegzés 
Az előző tanévben a HÖK-ben végzett tevékenységem során megszerzett tapasztalataimat és 

elsajátított kompetenciáimat szeretném kamatoztatni az idei Választmányban is. Remélem, 

hogy hallgatótársaim méltónak találnak arra, hogy képviseljem érdekeiket, és bizalmat 

szavaznak számomra azzal kapcsolatban, hogy problémáikra megtalálom a leghatékonyabb 

megoldást, illetve segítem őket a néha kissé rögös, de annál élvezetesebb egyetemi évek alatt. 

 

Budapest, 2019. 10. 05 

 

 

 


