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VÁLASZTÁSI PROGRAM 
 
GARAB ANNA 2021 
 

BEMUTATKOZÁS 

Garab Anna vagyok, végzős, államtudományi szakos hallgató. Már 2016 óta a kari HÖK tagjaként 

tevékenykedem és célom, hogy tanulmányaim végéig végezhessem ezt a megtisztelő feladatot.  

Kezdetben tanulmányi ügyekkel foglalkoztam, majd 2019 óta az összevont kar elnökeként 

tevékenykedem és igyekszem a legjobb úton vezetni a szervezetet.  

AKTUALITÁSOK 

Másfél nehéz év van mögöttünk, de most úgy tűnik, kezd helyreállni a rend és újra visszatérhetünk 
a vírus előtti mindennapokhoz. Célunk, hogy minél több közösségi rendezvényt szervezhessünk 
annak érdekében, hogy az ÁNTK közösségét erősíteni tudjuk.  

SZERVEZET 

Úgy gondolom, megfelelő alapokra sikerült az elmúlt évben helyezni a HÖK, a bizottságok és az 

önkéntes csoport struktúráját is. Ezen szervezeti egységekre a jövőben is nagy hangsúlyt szeretnék 

fektetni, hiszen a sikerhez elengedhetetlen a hat bizottság, valamint az önkéntesek munkája. Az 

indulók névsorából azonban kitűnik, hogy az előz választmány több pozíciója is megüresedik. Kiemelt 

hangsúlyt kell fektetnünk most és a jövőben is az utánpótlás nevelésre.  

JÖVŐBELI CÉLOK 

 

§ Kari Közösségépítés 

 

Az elmúlt másfél évben nem volt lehetőség arra, hogy karunk hallgatói megismerhessék egymást. 

Célom, hogy a következő évben a kari HÖK rendezvényei színteret biztosítsanak a közösségépítésre. 

A másik célom a fent említett téma kapcsán az oktatói-hallgatói kapcsolatok erősítése és közös 

rendezvények szervezése a kar vezetőivel és oktatóival. Legyen szó akár egy piknikről, akár egy 

fórumról vagy véradásról, a lényeg, hogy találkozási pontot és lehetőséget biztosítsunk.  
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§ Fogadóórák 

 

     Az online tér felértékelte bennünk a személyes kapcsolatok fontosságát. Úgy gondolom, hogy 

fontos lehetőséget biztosítani arra, hogy problémáitokkal, visszajelzéseitekkel személyesen 

megkeressetek minket vagy akár a kari vezetést. Dékán Úr kezdeményezéséhez társulva erre 

lehetőséget biztosítanak majd a dékáni ebédek, de emellett szeretnénk, ha egy fórum is lehetőséget 

biztosítana a kapcsolattartásra, valamint fenntartanánk a HÖK-ös tisztviselők fogadóóráit is. 

 

§ Sportolási lehetőségek 

 

Egyetemi tanulmányaim kezdetén a fiúk körében nagy népszerűségnek örvendett az ,,ÁFLiga” ami 

egy féléven át tartó foci bajnokság volt. A csapatok hétköznap estéken mérték össze a tudásukat és 

a rendezvény sok szurkolót is megmozgatott. Ezt a szép hagyományt úgy gondolom hasznos lenne 

visszahozni. De ne feledkezzünk meg a lányokról sem. Az ELTE-n nagy hagyománya van a tanórákon 

kívüli sportolási lehetőségeknek és mi is megtapasztaltuk néhány éve, hogy mennyi hallgatót 

érdekelne egy-egy esti sportrendezvény. Célom, hogy az egyetemmel közreműködve hétfőtől szerdáig 

különböző sportolási lehetőséget biztosítsunk a hallgatóknak (foci, jóga, aerobik stb.) igényeik szerint. 

 

§ ,,Szolgáltató HÖK” 

 

A beiratkozás során tartott beszédemben az elsős hallgatóknak is azt mondtam, hogy szeretném, ha 

a Hallgatói Önkormányzat egy ,,szolgálttó” szerepet töltene be az egyetemi éveik során. 

Pályázatomban nem szeretném részletesen kifejteni a sokak által már ismert gyakorlatokat a hozzánk 

beérkezett problémák megoldásával kapcsolatban, inkább csak megerősíteném azt, hogy ahogy eddig 

is, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a hozzánk beérkezett problémákat minél 

gyorsabban és eredményesebben meg tudjuk oldani. Legyen szó akár egy tanulmányi problémáról, 

akár egy levelező munkarendben felmerülő csoportos panaszról vagy egyéni sérelmekről, Erasmussal 

kapcsolatos problémákról vagy kollégiumi ügyekről. Ehhez kérném a ti bizalmatokat is és azt, hogy 

kérdésekkel, problémákkal forduljatok hozzánk bátran. 

 

LEZÁRÁS 

 

5 év tapasztalata, sikerei és kudarcai után nem szeretnék lehetetlen(nek tűnő) ígéreteket tenni. Egy 

nagy célom van, hogy az egyetemet elhagyva 2,3 vagy 5 év után minden hallgatónk elégedetten és 

sok-sok élménnyel távozzon. Ehhez szeretnék én is a szervezettel közösen hozzájárulni. Egy nagy 
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múltú, de mégis fiatal egyetem és kar közössége vagyunk, most kell biztos alapokra helyeznünk 

mindent, ehhez pedig rátok is szükség van.  

 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat. Amennyiben az eddigi munkám és/vagy a fent leírtak 

elnyerték a tetszésed, kérlek támogass egy szavazattal október 5. és 11. között a Neptun 

rendszerben. 

 

Budapest, 2021. szeptember 28.   

 Garab Anna s.k. 

 

 

 

 

 

 

 

 


