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Bemutatkozás 
Szabó Renáta vagyok, másodéves hallgató az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok 
Kar Közigazgatás-szervező szakán. Budapesten születtem, mind az általános és középiskolai 
tanulmányaimat is itt a fővárosban végeztem el. Gimnáziumban a diákönkormányzat tagjaként, 
majd fél évig alelnökként vettem részt az iskolai programok szervezésében és a diáktársaim 
érdekeinek képviselésében. Az évek során igyekeztem minél hatékonyabban, segíteni és 
megoldást találni minden felmerülő̋ problémára. A legfőbb célom az volt, hogy sikerüljön egy 
diákbarát, jó́ kedélyű̋ közösséget kialakítani és olyan baráti kapcsolatok létrejöttéhez 
hozzájárulni, amelyek akár egy egész életen át is kitarthatnak.  

A 2020/2021-es tanév óta vagyok a Hallgatói Önkormányzat Választmányi tagja. Ez idő alatt 
betekintést nyertem és átláthattam, hogyan működik egy ilyen szervezet. Ennek köszönhetően 
már érzem, hogy pontosan mivel szeretnék foglalkozni a jövőben. A szerteágazó feladatok és 
tevékenységek közül leginkább a kommunikációval kapcsolatos feladatokat éreztem közel 
magamhoz, a jövőben ezért is foglalkoznék szívesen kommunikációra épülő feladatokkal. A 
választmány tagjaként ott segítettem a közös munkát, ahol csak tudtam, a nekem szánt 
feladatokat a legjobb tudásom szerint végeztem el. Tudom, hogy a megfelelő segítség és a kellő 
mennyiségű információ milyen jelentős segítséget és nyugalmat tud nyújtani a bizonytalan vagy 
problémákkal telt, nehéz időszakokban. A jövőben is szeretném azt elérni, hogy Ti, a 
hallgatótársaim merjetek bizalommal fordulni hozzám bármilyen kérdés vagy probléma esetén.  

A járványügyi veszélyhelyzet okozta nehézségek során az egyik célom az volt, hogy ne csak az 
esetleges problémák megoldásában segítsem a hallgatótársaim hanem szükség esetén lelki 
támogatást is nyújtsak nekik. Választmányi tagként az a megtisztelő feladat ért, hogy részt 
vehettem a mentorprogramban, gólyatáborban, mint csapatsegítő. A mentorprogram ideje alatt 
nem csak szakmailag fejlődtem sokat, az új barátok és a megszámlálhatatlan élmény emberileg 
is sokat tett hozzá a személyiségemhez. Hatalmas lelkesedéssel és odaadással kezdtem neki a 
feladataimnak, célom volt, hogy mindent a legjobb tudásom szerint végezzek el és minden 
segítséget megadjak a csapatomnak.  

Motivációm 
Mindig történik valami, de néha mégis olyan, mintha nem történne semmi. Ezt az utóbbi 1,5 
évben sajnos még jobban megtapasztaltuk. Az egyik fő motivációm, hogy az egyetemi éveink 
emlékezetesen teljenek és igazi összetartó közösségként tudjunk működni. Ez egy olyan dolog, 
amit mindig szem előtt fogok tartani, az olyan barátságok, amelyek nevetéssel kezdődnek, 
erősek szoktak lenni, mondta Stephen King. Ismerkedjünk, találjunk közös célokat, támogassuk 
egymást és, ha szükségünk van valamire merjünk segítséget kérni.  

Szeretnék a részese maradni a Hallgatói Önkormányzatnak és az idei éveben az adott 
lehetőségekhez képest teljes mértékben kibontakozni és megvalósítani a terveimet. A tavalyi 
év nehézségei után úgy érzem, hogy még nagyobb lelkesedéssel és odaadással állok a rám váró 
feladatok elé. Látom a lehetőséget a folyamatos fejlődésre és arra, hogy közösen bármit 
elérhetünk. Szeretném kiaknázni azokat a lehetőségeket, amelyek az egyetemi életben rejlenek 
és a maximumot kihozni belőlük.  

 



Terveim 
Bízom benne, hogy az idei évben már nem kell semmiféle korlátozással, lezárással számolnunk 
így a tavalyi ötleteimet, terveimet az idei évben az új ötleteimmel összefogva lesz lehetőségem 
megvalósítani.  

Úgy gondolom, hogy hatalmas szükség és igény lenne az egyetem területén belül egy olyan 
helyiségre, ahol a hallgatók kedvező áron vehetnek igénybe nyomdai szolgáltatásokat, például 
a nyomtatást, fénymásolást, kis vagy akár nagy példányszámban. Ezzel megkönnyítve a 
hallgatók mindennapjait, így nem lesz szükséges elhagyniuk a Campus területét, ha ilyesfajta 
szolgáltatást szeretnének igénybe venni. 

Terveim között szerepelnek, olyan estek, programok megszervezései, amelyek, közelebb 
hozzák a hallgatókat egymáshoz és közösségépítő hatásaik vannak. Ilyen estek egyike lenne 
például egy vitaest, amely már a tavalyi programomban is szerepelt. Minden eshetőségre 
felkészülve ezt a programot mind személyesen, és mind online térben is lehetséges 
megvalósítani. Ezeken az esteken olyan témák kerülnének terítékre, amelyek mindenki számára 
gondolatba ejtőek lehetnek. Egy másik est témája, célja pedig szeretném, ha mindenképpen a 
jótékonyságra irányulna. Ezt az estet havi rendszerességgel lehetne megvalósítani. Rengeteg 
megrázó és elgondolkodtató történetet lehet olvasni a közösségi oldalakon is, továbbá számos 
szervezet működik, ahol szívesen fogadnak bárminemű támogatást.  

Tanulmányi ügyekhez kapcsolódóan a kötelező testnevelés kiváltását vetném fel. Sok nappali 
és levelezős hallgatót érint az a probléma, hogy nem tudják beilleszteni az órarendbe, 
óraütközés, munka vagy bármilyen más kötelezettség miatt. Így olyan lehetőségek, opciók 
kidolgozását kezdeményezném, amelyekkel kiváltható, igazoltnak tekinthető lenne, ez 
hatalmas segítséget nyújtana a hallgatóknak.  

Ahogy ezt már többször is említettem, a tavalyi év mindenkit nagy megpróbáltatások elé 
helyezett. A folyamatos bezártság és monotonitás megnehezítette mindennapjainkat és nagy 
kihatással volt a mentális egészségükre is. Ahhoz, hogy egy ember igazán jól érezze magát, 
fontos, hogy lelkileg is rendben legyen, hiszen a lelki egészségünk teljes egészségünk része. 
Így a jövőben mindenképpen indítványoznám, a kapcsolatteremtést egy mentálhigiénés 
szakemberrel, hogy szükség esetén az egyetemen elérhető legyen mindenki számára.  

Kommunikációval kapcsolatos ötleteim egyike lenne, azoknak a közösségi oldalakon játszható 
játékoknak a visszahozása, megvalósítása, amik a hallgatók emlékeire és élményeire helyezik 
a hangsúlyt. Szeretnék olyan interaktív játékokat, kihívásokat megvalósítani, amelyek a 
hallgatókat arra ösztönzi, hogy részt vegyenek ezekben a játékokban és szívesen megosszák 
emlékeiket. A kihívásokat nyereményjátékokkal egybekötve szeretném megvalósítani. Ahhoz, 
hogy a továbbiakban is fent maradjon a gördülékeny és hatékony kommunikáció, ahogyan 
jelenleg is működik a bármikor írt üzenetekre történő válaszok mellett biztosítanám a kötetlen 
kérdések feltételére is a lehetőséget, például kérdezz-felelek formájában.  

A jövőben mindenképpen szeretném felvenni a kapcsolatot az illetékes személyekkel, hogy 
engedélyt kapjak több terv alapján, közösen megszavazott NKE-ÁNTK-s pulóverek és pólók 
megtervezésére és gyártására.  



Záró gondolatok 

Bízom benne, hogy az eddig megszerzett tapasztalataimat a jövőben is fogom tudni 
hasznosítani, és hogy a továbbiakban is aktívan képviselhetlek Benneteket. Határozott, 
segítőkész és gondoskodó́ személyiségnek tartom magam. Remélem, hogy tapasztalataim és 
tulajdonságaim alapján továbbra is úgy gondoljátok, hogy van helyem a Hallgatói 
Önkormányzatban. Hiszem, hogy terveim megvalósításra kerülhetnek, de ahhoz Rátok is 
szükségem lesz! Kérlek támogassatok szavazataitokkal, hogy ez mind válóra válhasson. 
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