
 

 

Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Hallgatói 
Önkormányzat 

2022. éves beszámoló 

 

1. Választmányi változások 

2022 a változások éve volt az ÁNTK Hallgatói Önkormányzatban. 13 fővel kezdte 
meg a működését januárban a választmány, majd március 1-jén 2-en 
tanulmányaik végéhez közeledve lemondtak tisztségükről, helyükre időközi HÖK 
választást írtunk ki. Nemes Lídia Kamilla és Veress Balázs Attila ekkor került a 
választmányba. Március végén Garab Anna lemondott elnöki tisztségéről, helyét 
Kamrás István vette át. A tavaszi félév végén Garab Anna és Gorosics Dóra 
diplomát szereztek, így az ÁNTK HÖK 11 fővel folytatta működését szeptember 
végéig. Az őszi választások új alapra helyezték a választmányt, hiszen 7 korábbi 
képviselő jutott be, míg 6 friss és lelkes taggal bővültünk.  

2. Szakterületek 

Tanulmányi ügyek 

A tanulmányi ügyek terén a fokozatosságra és az egyenlő bánásmód kialakítására 
helyeztük a hangsúlyt. Felismertük, hogy a sikeres tanulmányi érdekképviselet 
kulcsa az információk folyamatos és egyértelmű kommunikációjából származik. A 
Tanulmányi Bizottság Facebook csoport immáron 1271 taggal üzemel, ahol 
naprakészen tájékoztatjuk a hallgatókat az őket érintő kérdésekről.  

Elkészült a végzős kisokos, amely valamennyi végzős hallgatónknak nyújt 
segítséget és ebben az évben is folytattuk a gólyák számára készített ÁNTKisokos 
kiadását, amivel az egyetemi tanulmányok integrációját támogattuk. 

A felvételiző hallgatókra is nagy figyelmet fordítunk, állandó résztvevői vagyunk a 
felvételi bizottságoknak, már a beszélgetések során megpróbáljuk orientálni a HÖK 
tagjai felé, hiszen minden információról elsőkézből értesülhet tőlünk. 

A különböző tanulmányi kérdések okán állandó felszólalók vagyunk a Kari 
Tanácson, részt veszünk a HTVSZÜB és a KÁVB mindennapos munkájában, míg 
Szabó Zsanett Tanulmányi ügyekért felelős alelnök útján tartjuk a kapcsolatot 



 

 

Oktatási Dékánhelyettes Úrral, a Tanulmányi Osztállyal és az Oktatásszervezési 
Osztály munkatársaival is. 

A vizsgalátogatás módszertana is újításként jelent meg az ÁNTK-s tanulmányi 
ügyek területén, melynek célja a minőségbiztosítás fenntartása. Mindez az oktatói 
és hallgatói légkört felügyelve ment végbe. Ennek kidolgozásában Szabó Zsanett 
Tanulmányi ügyekért felelős alelnök vett részt. 

Diákjóléti és gazdálkodási ügyek 

A gazdasági helyzet szokatlan változásai a mi hallgatóinkat is érintette. Egész 
évben arra törekedtünk, hogy a legszakszerűbb módon, minél gyorsabban tudjuk 
elbírálni a hallgatói kérelmeket és ösztöndíjakat, hogy ezzel valamennyien szociális 
helyzetüknek megfelelő ellátásban részesüljenek. Nagy változás volt a HTJSZ 
módosítása, melyben Nagy Máté Gergely a HÖOK Szociális Akadémián szerzett 
tudását beépítve aktív szerepet vállalt.  

A szociális támogatások juttatása kissé nehézkes volt, azonosítanunk kell, hogy 
milyen módon tudnánk a jövőben gördülékenyebben intézni a kiutalást. 

Új HTJSZ szabályzathoz, új bizottságra volt szükség, így Ficzere Norman János 
Gazdálkodási- és szociális ügyekért felelős alelnök megkezdte a felkészülést a 
bírálási időszakra és tervben van egy hallgatói előny bevezetése is, mely szerint, 
aki időben feltölti pályázatát, lehetősége nyílik hiánypótlásra is. 

Kollégiumi ügyek 

Hallgatóink az Orczy Úti Kollégium és a Diószegi Utcai Kollégiumban kerülnek 
elszállásolásra. Közel 550 férőhely áll rendelkezésre az ÁNTK-s hallgatók számára, 
ám ez sem minden esetben elegendő. Létrehoztunk egy Alternatív Szállások 
csoportot, ahol a segítségre szorult hallgatók kérhetik az NKE-s társaik segítségét 
és különböző alternatívákat is biztosítunk. 

A kollégiumi közösségi rendezvények terén törekszünk minél többeket bevonni. 
Így például sörpong, közös meccsnézés, promóteri lehetőségek és Kollégiumi 
Napok is megszervezésre kerültek. 

Vadász Dávid Kollégiumi ügyekért felelős alelnök célként tűzte ki a kollégiumi 
mosási rendszer megoldását, és a rendelkezésre álló lehetőségeink előnyösebb 
kihasználását. 



 

 

Rendezvényszervezés 

Új hallgatói igényekhez szükség volt a rendezvényeink minőségének javítására is. 
Veress Balázs Attila Rendezvényszervező referens óriási lendületet hozott a 
területnek. Sokat javult a dokumentációk és a tervezési mechanizmusok 
működése, a Rendezvényszervező Bizottság pedig operatív közreműködője lett az 
ÁNTK HÖK valamennyi rendezvényének.  

A legnagyobb sikerű rendezvényeink közül csak néhányat említenék: Kari Napok, 
Gólyahét Afterparty, ÁNTK Szemeszternyitó, ÁNTK-RTK Akusztik, Kollégiumi 
Napok, ÁNTKedd és ÁNTKlaus. 

Nem sajnáltunk sem időt, sem energiát, azon voltunk, hogy a legjobb élményt 
nyújtsuk a hallgatóinknak a rendelkezésre álló erőforrásokból. 

Nemzetközi ügyek 

Nemzetközi kar lévén elvitathatatlan feladatunk mobilitásokkal és külföldi 
hallgatókkal való együttműködés. Az ÁNTK Nemzetközi Osztály és a Nemzetközi 
Iroda stratégiai partnereinkké váltak, akik a mindennapokban is kerestek minket. 

Segítséget nyújtottunk a kitört háború okán hozzánk érkező menekült 
egyetemistáknak, önkénteskedtünk több budapesti helyszínen, részt vettünk az 
International Welcome Day és Erasmus Days eseményeken, mindemellett 
Diversity Day és International Christmas rendezvényeket szerveztünk. 

A magyar hallgatók számára továbbra is biztosítottuk a nemzetközi pezsgést, így 
a Fotelból a világ körül! eseménysorozaton, a Nemzetközi Vitaesten vagy éppen 
Erasmus Fogadóórán is találkozhattak velünk. 

Nemes Lídia Kamilla Nemzetközi referens biztosítja a kapcsolatot az Erasmus 
Student Network, valamint a Nemzetközi és Európai Szakkollégium között, akikkel 
továbbra is készülünk közös tervekkel. 

Kommunikáció 

Hiába teszünk bármit, ha arról hallgatóink nem tudnak. Így ezen mondás 
szellemében Szabó Renáta Kommunikációs referens a záloga, hogy a 
leghitelesebben, naprakészen tudjuk tájékoztatni hallgatóinkat. 



 

 

Hozzá tartozik minden esemény hirdetése, előkészítése majd a felhívások, 
regisztráció és képek közzététele is. A kreatívitás a bizottságának alapértéke, 
mivel csak figyelemfelhívó tartalmakkal tudjuk megfogni a hallgatóinkat. 

Jelen vagyunk a Facebook, Instagramon és a hozzánk érkező megkeresésekre is, 
néhány órán belül válaszolunk. Csak így tudunk érdeket képviselni, ha 
kapcsolatban vagyunk hallgatótársainkkal. 

Levelezős hallgatók ügyei 

Korábban a Levelezős hallgatók ügyei Kamrás Istvánhoz, majd Nemes Lídiához 
tartoztak. Fel kellett ismernünk, hogy a legtöbb megkeresés tanulmányi ügyekkel 
kapcsolatban érkezik hozzánk, így a Tanulmányi Bizottság egy tagja, Szabó 
Zsanett irányításával segíti a levelezősök mindennapjait.  

Sikerként könyvelem el, hogy a parkolási problémákat meg tudtuk oldani és olyan 
átfogó koncepció alakult ki, amelyet szívesen használnak. Üzemeltetjük továbbá 
az ÁNTK Levelezős parkolás csoportot, ahol bátran feltehetik az erre vonatkozó 
kérdeseiket. 

3. Mentorprogram 

Az év legélménydúsabb projektje, hiszen márciustól egészen októberig behálózza 
a HÖK mindennapjait. Idén Szabó Renáta és Nagy Máté Gergely Mentorprogramért 
felelős személyek vezetésével 45 hallgatói segítővel dolgoztunk együtt és közel 
800 gólyát integráltunk be az egyetemre.  

A programunk bevált módszereit alkalmaztuk. 2 db 3 napos összerázó, sok 
szakmai felkészítés, 12 mentorpáros, 12 segítő. Új elemként került kialakításra a 
programos csapat, melyben 6 fő Veress Balázs vezetésével hozta létre és 
működtette a Gólyatábor és a Gólyahét eseményeit. Vannak még fejlesztendő 
pontok, de készülünk gőzerővel a jövő évre.  

4. Önkéntesség 

Az ÁNTK HÖK Önkéntes csoportot működtet, melyben 460 hallgató kapcsolódhat 
be a különböző feladatokba. Legyen szó Nyílt Napról, Educatio Kiállításról vagy 
éppenséggel egy konferencia lebonyolításáról. Jól működő kezdeményezés, melyet 
a jövőben is működtetni kívánunk. 



 

 

Kiemelt szerepet kapott ebben a tanévben is az egyetemünk és karunk 
népszerűsítése. A Roadshow segítségével 155 NKE-s hallgató tudott bekapcsolódni 
a promótálási folyamatokba. 

5. Jövőbeli célkitűzések 

Az új, stabil alapokra helyezett ÁNTK HÖK célja, hogy eredményesek legyünk a 
hallgatói érdekképviseletben és ezt valamennyi szakterületen meg tudjuk 
valósítani. Fontos figyelmet kell fordítanunk a belső kommunikáció fejlesztésére, 
a kari vezetőkkel történő kapcsolattartásra és az utánpótlás nevelésére is. 

 

Budapest, 2022.12.09. 

 

Készítette: Kamrás István s.k. 


