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BEMUTATKOZÁS 

 

Szabó Zsanett vagyok, az ÁNTK elsőéves, államtudományi szakos hallgatója. 21 éves 

vagyok és egy Debrecen melletti kisvárosban, Kabán élek. Gimnáziumi éveim is ehhez a 

térséghez kötődnek, ugyanis középiskolai tanulmányaimat a debreceni Tóth Árpád 

Gimnáziumban végeztem el. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen párhuzamos képzést 

végzek. 2020 nyarán felvételt nyertem a nemzetközi igazgatási szakra, idén szeptembertől pedig 

nagy lendülettel vágtam bele az államtudományi képzésbe is. 

Az életemben nagyon fontos szerepet tölt be a másoknak nyújtott segítség. Ahogyan az 

idézet is tartja: „A legnagyobb sikereket akkor fogjuk elérni, amikor képessé válunk arra, hogy 

másoknak segítsünk.” Nyitott és segítőkész személyiségként többször tapasztaltam, hogy 

hallgatótársaim bizalommal fordulnak hozzám egy-egy kérdés megoldásában, s én is szívesen 

beszélgettem velük, könnyen tudtam azonosulni problémáikkal. Úgy gondolom ez a nyitottság 

segítheti az esetleges későbbi tevékenységem a Hallgatói Önkormányzatban.  

Többek között ezért is éreztem testhez állónak a 2021-es Mentorprogramot, ahová 

benyújtottam a jelentkezésem és sikeresen felvételt nyertem. Ez a program rengeteget adott a 

személyiségem fejlődéséhez. A felkészülés alatt ráláttam, hogy mekkora szervezést igényel 

egy-egy rendezvény lebonyolítása. Megtanultam, hogy mennyire fontos a kommunikáció és 

hogy milyen egy csapatban dolgozni. A sok új ember megismerése mellett, sok olyan 

szituációval találkoztam, ahol szakmailag naprakésznek kellett lennem és a megfelelő 

megoldást megtalálva segíteni a gólyák egyetemi évkezdését. 

MOTIVÁCIÓ 

 

A Mentorprogramban való részvétel kellő bátorságot adott ahhoz, hogy a HÖK 

tagjaként is kipróbáljam magam. Célom, hogy a hallgatók életét megkönnyítsük az egyetemi 

éveik során, és hogy tudják, áll mögöttük egy megbízható szervezet, ami az ő érdekeiket 

képviseli. Kitartó és elkötelezett embernek vallom magam, aki nem áll meg addig, míg el nem 

éri azt, amit szeretne. Maximalizmusomból adódóan a rám bízott feladatokat kellő 



precizitással és odafigyeléssel oldom meg. Sok ötlet és terv rejlik bennem, melyeket 

mindenképpen szeretnék megvalósítani.  

 

TERVEK 

 

Ahogy korábban is említettem, mindennek az alapja a kommunikáció. Talán az első, és 

legfontosabb számotokra a tanulmányi ügyek. Ez az egész hallgatóságra kiterjed, mindenkit 

érint. Ezen ügyek területén célszerű lenne, hogy a hallgatók naprakész információkat kapjanak 

a határidőktől kezdve az alap dokumentumok ügyintézésig. Szeretném elérni, hogy akár a 

HÖK, akár a Tanulmányi Bizottság platformjain erre lehetőséget biztosítsunk. Továbbá egy 

olyan fórum létrehozását kezdeményezném, ahol a hallgatók bátran kérdezhetnek a 

vizsgaidőszakról, zárthelyi dolgozatokról vagy egyéb tanulmányi „nehézségekről.” 

Visszatérő probléma a nyelvi kurzusok kérdése is. Ezen tárgyak létszáma rendkívül 

alacsony, ezért a hallgatóknak kevés esélye nyílik arra, hogy az általuk kedvelt nyelvet 

elsajátítsák. Tapasztaltam azt is, hogy az államtudományi képzésen szaknyelvből szintén 

nagyon gyorsan betelnek a helyek, valamint az is nehézséget jelent néhány hallgató számára, 

hogy csak angol és német szaknyelv közül választhatnak, ugyanakkor néhányuk a 

középiskolában más nyelveket tanult, például franciát. A kar nemzetköziségéből kiindulva azt 

gondolom, jó élmény lehetne olyan nyelvi estéket tartani, ahol az adott nyelv kultúrájáról, az 

országról és egyéb érdekességekről lenne szó. 

Oktatóink rendszeresen ösztönöznek minket a Tudományos Diákköri dolgozat 

megírására, viszont kevés információt kapunk arról, hogy hogyan is kellene egy ilyen 

dolgozatot elkezdeni, illetve hogyan is kellene kinéznie. Jó ötlet lenne olyan előadásokat 

tartani, ahol a hallgatók átfogóbb képet kaphatnának. Sokat segítene az olyan hallgatók 

tapasztalata, akik korábban ITDK-n vagy OTDK-n vettek részt.  

De, hogy ne csak a tanulásról legyen szó, van pár rendezvény terv, ami csak azt várja, 

hogy megvalósítsuk őket! Immár újra kollégistának érezhetjük magunkat, hiszen a pandémia 

okozta időszakban erre nem volt lehetőségünk. Azt hiszem, mindenki számára fontos a 

közösség, így a kollégiumi napok mellett egy-egy kollégiumi estét feldobhatnánk 



főzőversennyel. A 3-4 fős csapatoknak időre kellene elkészíteniük az ételt, melyet szépen 

tálalva a zsűri elé vihetnek. 

A gólya- és felezőbál mellett, szerintem igény lenne tematikus bálok megrendezésére 

is. Például, a halloween-i időszak erre egy jó alkalom lehet, de szórakoztató lenne egy „white 

party” is. Jó lenne folytatni az ÁNTKultúr hagyományát, ahol színészek és előadók egyaránt 

megjelennének. Biztosan van olyan rendezvény, amely szerintetek jó ötlet lehet, ezért kellene 

egy online felület is, ahol el tudnátok juttatni felénk az ötleteiteket, amelyeket mi 

megvalósítunk számotokra. 

 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

 

Elszánt és kitartó személyként munkámat teljes erőbedobással végezném. Szeretném a 

Ti érdekeiteket képviselni és Számotokra színessé tenni az egyetemi éveket. Közvetlen ember 

vagyok, így bármikor fordulhattok hozzám bizalommal, ígérem, minden problémát 

megoldunk. Bízom abban, hogy pályázatom és eddigi elért eredményeim alapján támogatni 

fogjátok a Hallgatói Önkormányzatba való bekerülésem. Most nekem van szükségem Rátok, 

hogy segítsetek abban, hogy közelebb jussak terveim megvalósításához. 

Segítsetek, hogy segíthessek! 

 

Kelt: Budapest, 2021. 10. 01. 

Szabó Zsanett s.k 

 

 

 

 

 


