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Bemutatkozás 

Vati Eszter vagyok, az ÁNTK másodéves, nemzetközi szakirányos 

közigazgatás-szervező szakos hallgatója. 21 éves vagyok és Esztergomban 

születtem. Középiskolai tanulmányaimat az esztergomi Dobó Katalin 

Gimnáziumban végeztem, egyetemi tanulmányaimat pedig 2019 

szeptemberében kezdtem meg az NKE-n. 

Már gimnáziumi éveim alatt is igyekeztem aktív lenni az iskola közösségi 

életében. Részt vettem a diákkirály-választási kampányunk plakátjainak 

készítésében, a különböző játékok megvalósításában és tervezésében, 

valamint a kampánynyitó buli megrendezésében is. Végzős évemben a 

szalagavató buli egyik főszervezője voltam. Mindig előszeretettel vállaltam 

el ezeket a feladatokat, mert úgy éreztem, hogy tényleg tehetek valami 

hasznosat társaimért és olyan élményeket, boldog pillanatokat okozhatok 

nekik, melyekre nagyon sokáig emlékezni fognak. 

Az NKE-n 2019 októbere óta a Rendezvényszervező Bizottság tagjaként 

tevékenykedem, így számos rendezvény előkészületébe nyertem 

bepillantást és vehettem részt azok megszervezésében, mint például a 

Szemeszternyitó bulik vagy a decemberi ÁNTKlaus. 2020 márciusában 

jelentkeztem a Mentorprogramba és felvételt nyertem. Az augusztusi 

Gólyahéten így mentormamiként vehettem részt és minden tőlem telhető 

megtettem a csapatomért, igyekeztem megadni nekik mindazt, amit én is 

kaptam korábban. 

Motiváció 

Segítőkész és kommunikatív személyiségemből adódóan mindig szerettem 

segíteni másoknak ott és abban, amiben csak tudtam. Könnyen megtalálom 



a hangot az emberekkel ezért úgy gondolom, hogy HÖK tagként hatékonyan 

tudnám előrelendíteni a kommunikációt a hallgatók és a szervezet között, 

valamint megoldást találhatnék a hallgatók problémáira. 

A bizottsági munkám és a Mentorprogram által kellő bátorságot és 

motivációt kaptam ahhoz, hogy jelentkezzek a Hallgatói Önkormányzatba. 

A szervezeten belül hatványozhatnám a közösség érdekében végzett munkát 

és még többet tehetnék hallgatótársaim mindennapjainak szebbé tételéért. 

Szeretném a bennem megszületett ötleteket megvalósítani és a megszerzett 

tapasztalataimat hasznosítani egy jó cél érdekében. 

Ötleteim 

Az elmúlt egy év folyamán nagyon sokszor találkoztam azzal az esettel, 

hogy hallgatók nem tudják pontosan milyen lehetőségeik vannak miután 

végeznek. A mesterszakokat nagyjából ismeri mindenki, bár ezekből is sok 

új indult idén, de a szakirányú továbbképzéseket alig néhányan. 

Véleményem szerint jó ötlet lenne egy Hallgatói Orientációs Nap, ahová 

minden mesterszakról és szakirányú továbbképzésről hívnánk 1-1 végzett 

hallgatót, akik reálisan fel tudnák vázolni azt, hogy mire is számíthatnak az 

adott szakra/képzésre jelentkezők. Továbbá mindenki megismerhetné az 

újonnan indult programokat is, mint például a Magyar Diplomáciai 

Akadémiát, vagy az Új Nemzeti Kiválóság Programot. 

A jelenlegi helyzet ellenére is hasznos lenne a Tudományos Diákköri Börze 

megtartása, ahol a hallgatókkal megismertethetnénk a tudományos diákkör 

nyújtotta előnyöket, lehetőségeket. Sokszor az a baj, hogy a hallgatónak 

megvan a téma, amiből szívesen írna TDK-t, de nem tudja, hogy kihez 

fordulhatna. A börze kiváló alkalmat teremtene a hallgatók és az általuk 



választott témában jártas oktatók összekapcsolására, emellett növelné a 

Tudományos Diákkörök népszerűségét is. Továbbá jó ötletnek tartom egy 

tájékoztató füzet kiadását, melyben megtalálható minden fontos információ 

a Tudományos Diákkörökről. 

Habár a jelenlegi helyzet miatt a rendezvények háttérbe szorulnak, több 

ötletet is szeretnék bemutatni és bízom abban, hogy minél hamarabb 

lehetőség nyílik megvalósításukra. 

Terveim közt szerepel tanévenként egy Acoustic Night megszervezése, ahol 

a fellépő egy híresebb magyar zenész lenne, például Járai Márk a Halott 

Pénzből, vagy Lábas Viki a Margaret Islandből. Legalkalmasabb 

helyszínnek az Orczy-parkot tartom, mert sokan részt vehetnének rajta és 

meglenne az az atmoszféra, ami kell egy akusztikus rendezvényhez. 

Többször is felmerült már az az ötlet, illetve sok hallgatói visszajelzés is jött 

azzal kapcsolatban, hogy legyen több tematikus buli, ami nem a retro téma 

körül mozog. Éppen ezért lenne sikeres egy igazi latin buli, a Havana Party 

megszervezése, ahol végig a latin dallamoké és a táncé lesz a főszerep. 

Továbbá szerintem népszerű lenne egy igazi Álarcos Bál megvalósítása is, 

ahol az elegancia és a titokzatosság lenne a fő szempont. 

A bulikon kívül a kulturális részre is gondoltam. Jelenleg kevésbé ismert 

még a Borbonbon fogalma, pedig nagyon különleges. Rengeteg ízben 

létezik, mindegyik más és más borhoz illik. Van édes ízvilágú, van sós, 

kolbászostól a borsos ízűig találkozhatunk mindenfélével.  

A minden hallgató által ismert és kedvelt Borkollégiummal a Borbonbon 

kóstolót is össze lehetne kötni. Így azon kívül, hogy megismerkedünk a 

borkóstolás szabályaival megtudhatnánk azt is, hogy melyik ízű borbonbon 



melyik borhoz illik, mivel ajánlott kínálni. Egy igazán különleges kulináris 

élménnyel gazdagodhatna az, aki ezen az eseményen részt vesz. 

Mivel a színdarabok nagy népszerűségnek örvendenek, terveim között 

színházlátogatások is szerepelnek. 

A jótékonyságot és mások segítését különösen fontosnak tartom, ezért 

gondoltam arra, hogy valamely karitatív szervezettel együttműködve az 

egyetemi hallgatóknak lehetősége lenne részt venni az ételosztásokban, 

illetve különböző jótékonysági rendezvényeken. A hallgatók a munkájukért 

és segítségükért cserébe közösségi pontot kapnának, ami a kollégiumi 

felvételihez eléggé jól jön. 

A kollégiumi felvételt emlegetve szerintem mindenkinek eszébe jut a 

megpályázáshoz szükséges 8 eseményen való részvétel, mint kritérium. A 

jelenlegi helyzetre való tekintettel nem tartom ezt a feltételt jogosnak, hiszen 

ezeken az eseményeken is sokan tartózkodnak egy légtérben, továbbá 

kevesebb is az esemény, amire lehet jelentkezni és több csak limitált 

létszámú férőhelyet biztosít. Úgy gondolom, hogy ebben az évben ezt a 

kikötést fenttartani nem túl jó döntés. 

Záró gondolatok 

Segítőkész, talpraesett és pozitív személynek tartom magam, aki képes 

meglátni minden szituációban a jót és nem engedi, hogy egy kis nehézség az 

útjába álljon vagy letörje. Maximalista és precíz ember vagyok, mindenből 

a lehető legtöbbet próbálom kihozni és problémamegoldó képességem is 

rengeteget fejlődött mentorként. Mindig lelkesedéssel és kitartással állok 

neki a feladatoknak, élvezem azt, hogy új kihívásokkal nézhetek szembe és 

ezáltal is tanulhatok. 



Szeretném, ha az eddig megszerzett tapasztalataimat hasznosítani tudnám, 

kiállhatnék Értetek és a Ti érdekeiteket képviselhetném. Őszintén és teljes 

erőbedobással foglalkoznék minden rám bízott feladattal, bármikor és 

bármiben számíthatnátok rám. 

Bízom abban, hogy a programomban említett tulajdonságaim, 

tapasztalataim és terveim meggyőztek Titeket arról, hogy van helyem a 

Hallgatói Önkormányzat választmányában és szavazataitokkal támogatni 

fogtok! 
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