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Köszöntő 

Tisztelt ÁNTK-S hallgatók! 

 
Még mielőtt pályázatom leírásába kezdenék, szeretném megköszönni első sorban, azt, hogy időt 

és energiát fordítotok pályázatom elolvasására. Továbbá szeretnék gratulálni és tiszteletem 

kifejezni minden kedves hallgatótársamnak, hogy az eddigi járvány okozta kihívásokkal 

megküzdöttetek, és az online oktatást sikeresen teljesítettétek. Bízom benne, hogy 

pályázatomban találtok olyan ötleteket, amelyekben láttok fantázait, érdekeiteket szolgálhatja 

vagy adott esetben figyelmeiteket felkeltette. Bármilyen kérdés esetén keressetek 

személyesen/online vagy találkozzunk a Választás Forum Estéjén, ahol szintén kérdezhetttek 

anonim formában. 
          Szabó Ákos 
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BEMUTATKOZÁS 
 

Szabó Ákos vagyok, ötödéves Államtudományi szakos hallgató. 2017 óta a 

kari Hallgatói Önkormányzat tagja, és 2019 óta pedig a rendezvények 

szervezésért felelős referens. Emellett számos más területen igyekeztem 

helytállni, és fejleszteni tudásomat, készségeimet, mint például a Kari 

Tanácsban, Rendezvényszervező Bizottságban. Az eddig szerzett 

tapasztalatok, és a még mindig kifogyhatatlan motivációm arra sarkalnak, 

hogy ismételten benyújtsam pályázatom. 

 

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 
 

Az Államtudományi és Nemzteközi Tanulmányok Kar megalakulása óta a 

legfontosabb egy erős közösséget ígyekezzünk megteremteni hallgatók 

számára. Ezt a feladatot a még frissen megalakult szervezet teljesítette, és 

ezt jól bizonyította a járvány időszak alatt tapasztalható és kézzel fogható 

az összetartó hallagtaói közösség. A következő évek legfőbb feladata pedig 

az lesz, hogy ezt az erős közösséget fenntartsuk, és minél több értékkel 

felvértezzük. 

 

Mindig is azt hangoztattam, hogy hiszek a közösség erejében, értékében. 

Hiszek egymás segítésében. Már első éves hallgatóként is célom, nemcsak 

az volt, hogy az egyetem szerves részévé váljak, és sikeresen készüljek fel 

a zárt helyi dolgozatokra, vizsgaidőszakokra, hanem az is, hogy a tanulás 

mellett tegyek is az ÁNTK minden egyes hallgatójáért, megismerjem 

diáktársaimat, velük együtt terveiket és problémáikat. Szeretnék minél 

több munkát energiát fektetni mindezek megoldásába, kivitelezésébe. 

Természetesen a most megírt programtervemmel azon voltam, hogy azok 

ne csak újításként hassanak, hanem a hallgatóknak olyan pluszt is adjon, 

amelyek meghatározók lehetnek a továbbiakban egyetemi éveikre nézve. 
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A Hallgatói Önkormányzat képzi a hallgatók és az egyetemi oktatók közötti 

hidat. Kapocs, melyen keresztül a felmerülő problémákat meg lehet vitatni. 

Továbbá számomra a szervezet adja azt elhivatottságot, hogy mindennap 

egyre aktívabb és felkészültebb legyek hallgató társaim 

érdekképviseletében. Járványhelyzet miatt legfőbb fókuszba a 

kommunikáció és az információ átadás került, hogy a hallgatók időben, és 

valós adatokra tegyenek szert, és ne kerüljenek bizonytalanságban. 

 

RENDEZVÉNYTERVEK 

Szerencsére az idei tanév a rég megszokott módon kezdődhetett el. Bízunk 

benne ez így is tud majd folytatódni, hogy minél több jelenléti rendezvényt 

tudjunk megvalósítani. Bízok abban, hogy 2022 tavaszán az ÁNTK Kar 

tradiciónális rendezvényeit, ha korlátozottan is de megtarthatjuk. Gondolok 

itt a Felezőbálra, Kari Napokra, ÁNTKedd, Végzős bálra. Illetve, amiben a 

legjobban. De a tematikus rendezvényektől eltérően természetesen 

szeretnék pár újítást is. 

 

ÁNTK on the ice:  

Hallgatói körökben igen nagy népszerűségnek örvendett a jégkorcsolyázás, 

az pedig még inkább ösztönzi a hallgatókat a mozgásra, ha azt megszokott 

társaságával és közösségben teheti meg. 

Természtesen, ha az igény nagyobb akár összegyetemi rendezvényként is 

megvalósulhat. 

 

Egészséghét: 

Egy olyan több napos programsorozatot szeretnék megvalósítani, amin 

hallgatókat az aktívabb és egészséges életmódra tudjuk buzdítani. Több 

labdás játékkal, igényfelmérés alapján más sportokkal még. Emellett 

szeretnénk előadást megszervezni táplálék tanácsadó, pszichológus és 

aktív sportoló közös beszélgetés keretein belül. Főként az egyetemisták 

egészséges élet módjáról, alvás hiány káros hatásairól, szervezetlen 
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életvitel hatásairól. De természetesen a kevésbé aktív hallgatók számára és 

a kocsmasportok szerelmeseinek is szerveznénk aktivitást. 

 

Bor Jazz nap:  

Mindenképp szeretném, ha borkollégiumhoz hasonlóan a tavaszi félévben 

megrendezésre kerülne egy hasonló esemény, ami a hallgatóink kulturális 

értékeit emeli. A BOOM Party céggel hosszú éves együttműködésnek 

köszönhetően, erről már egyeztetéseket folytattunk. A helyszínt a Zsiráf 

lenne, ahol jazz muzsikusok kíséretében borász hozna különleges tételeket 

hallgatók számára. 

Kulturális és Tanulmányi Tervek 

 
Hogyan tartsunk és prezentáljunk TDK dolgozatot? 

Hogyan kell megfelelően szakdolgozatot megírni: 2021-ban online 

voltak megtartva ehhez hasonló előadások. Úgy gondolom, erre fajta 

előadásra nem csak érdekeltség de igény is van. Ennek okán is szükséges 

ezt a fajta előadásokat megtartani, támogatni és akár tanszékkel együtt 

működve is, és ha még van lehetőség jelenlétben megvalósítani ezt az 

eseményt. 

 

ÁNTKULTÚR: 

Tavaly elmaradásra került „Milyen hatással volt a járvány helyzet a 

rendezvény szervezés különböző szereplőire”. Úgy gondolom ez a 

szektor eléggé érintett és kitett volt az utóbbi időszaknak, így ezen a 

munkaterületen dolgozó és foglalkoztatottak tudnának bőven arról mesélni 

milyen újító tervekkel kellett elő állni. Mennyire változott a rendezvényeken 

való részvétel és még ehhez hasonló kérdésekre kapnánk választ az előadás 

keretein belül. 

 

Ahogy megszokott tanéveink alatt, mindig biztosításra került, hogy az ÁNTK 

hallgatói színházba eljussanak, úgy az idénre is szeretnénk biztosítani 

lehetőséget ÁNTK at theater névvel ellátott program elnevezéssel.  
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Azt láthattuk online oktatás ideje alatt, hogy a kulturális programokra 

ugyan úgy igény van, mint a szórakoztató rendezvényekre. A korlátozások 

miatt egyes előadótermek befogadó képessége korlátozott, ezért ennek 

érdekében, hogy minél több hallgató láthassa az előadást esetleg online 

formában történő közvetítésre lenne a megoldás. 

 

Szakmai gyakorlat kis okos célja az lenne, hogy egyfajta javaslat és 

ajánlás csomagot készítsünk hallgatók számára, hogy ténylegesen szakmai 

készségei bővüljenek, és ne csak kávé főzés vagy csak nyomtatást tanulják 

meg. 

 

Kollégiumi ügyek 

Az egyetemi közösségi élet szerves részét adja a kollégiumi közösség, mely 

folyamatos ápolásra és irányításra szorul. Külön tekintettel a járvány 

időszak miatt is, hiszen részese voltam a számos kiköltözés beköltözés 

menetének, és igen sok hallgatót megviselt az elmúlt időszak. Ennek okán 

gondolom úgy minden hagyományos és újító kollégium rendezvény 

megtartása szükséges és kiemelt szerepű, mint például Kvízestek, Csocsó 

bajnokság, Kollégiumi napok. 

 

Illetve az extra igények kielégítése miatt is megérdemelné a kollégium 

közössége egy új pingpongasztal beszerzését. Csocsók időszakos 

használatát egyéb társas és kártyajátékokat.  

 

Kommunikáció 

 
Elképesztően felgyorsult az információk áramlása, ez tapasztalható a Kari-

HÖK facebook és instagram oldalán is. Felelősnek érzem magam, hogy 

hallgatókhoz minél gyorsabban és precízen juttassunk el minden hasznos 
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információt. Állandó egyeztetéseknek köszönhetően a szervezeten belül 

elkerültünk minden félre csúszásokat. Illetve a tavalyi mutatók alapján 

kézzel fogható az az eredmény, hogy évről évre több hallgatóhoz érünk kell 

gyorsabban. 

Összegzés: 

 

Pályázatom megírása alatt igyekeztem, összegyűjteni mind azon ötleteket 

és terveket, amelyekkel a hallgatóink életét jobbá és könnyedebbé 

tehetjük. 

 

Bízom benne, hogy pályázatom és az elmúlt négy év tapasztalatai alapján 

sikerült bizalmatokat és támogatásotokat elnyernem. 

 

Támogass, hogy támogthassalak! 

 

 

 

 

 
 

 
Kelt.: Budapest, 2021.09.28. 

 
 
          Szabó Ákos s. k. 
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