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Bemutatkozás 

Vati Eszter vagyok, az ÁNTK harmadéves, nemzetközi szakirányos 

közigazgatás-szervező szakos hallgatója. 22 éves vagyok és Esztergomban 

születtem. Középiskolai tanulmányaimat az esztergomi Dobó Katalin 

Gimnáziumban végeztem, egyetemi tanulmányaimat pedig 2019 

szeptemberében kezdtem meg az NKE-n. 

Már a kezdetektől fogva a Rendezvényszervező Bizottság tagjaként 

tevékenykedem, ezáltal számos rendezvény előkészületébe nyertem 

bepillantást és segíthettem azok megszervezésében. Ilyenek voltak például 

a Szemeszternyitó bulik, vagy az ÁNTKlaus. 2020-ban a Mentorprogram 

keretén belül részt vehettem a Gólyahéten, ahol egy csodálatos csapat 

mentormamija voltam. Az idei évben nagy örömömre szolgált, hogy a 

Gólyatáborban csapatsegítőként vehettem részt és ismét egy újabb 

szerepben próbálhattam ki magam. A 2020-as Mentorprogram alatt kellő 

bátorságot és motivációt gyűjtöttem, így elindultam a HÖK választáson, 

ahol a Ti szavazataitok által bekerültem a 2020/2021-es ÁNTK HÖK 

Választmányába. A Hallgatói Önkormányzatban 1 éven keresztül az 

Irodavezetői pozíciót töltöttem be, illetve részt vettem olyan rendezvények 

koordinálásában, mint az NKE Roadshow, valamint a Kari Tanács tagja 

voltam. 

Motiváció 

Segítőkész és kommunikatív személyiségemből adódóan mindig szerettem 

segíteni másoknak ott és abban, amiben csak tudtam. Könnyen megtalálom 

a hangot az emberekkel, ezért úgy gondolom, hogy HÖK tagként továbbra 



is hatékonyan tudnám előrelendíteni a kommunikációt a hallgatók és a 

szervezet között, illetve a hallgatók és az oktatók között. 

Az elmúlt egy év minden szempontból igazi kihívást jelentett, amire szinte 

azonnal reagálni kellett és keresni az újabbnál újabb és minél kreatívabb 

ötleteket. Úgy gondolom, hogy ebben az időszakban rengeteg olyan 

tapasztalatra tettem szert, amit hasznosítani tudnék a jövőben, ha ismét 

bizalmat szavaztok nekem. Úgy érzem, hogy még eltökéltebb, céltudatosabb 

és precízebb lettem, valamint sokkal jobban odafigyelek arra, hogy mi a 

hallgatók valódi véleménye és igénye. Mindig az visz előre a munkában, 

hogy tudom, hogy értetek dolgozom és színesebbé, könnyebbé tehetem az 

egyetemi éveiteket. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam az elmúlt 

időszakban Tőletek, amik csak még jobban megerősítettek abban, hogy 

érdemes csinálni és ez hatalmas motivációt jelent számomra.  

Ötleteim 

Mióta végzős vagyok, különösen sokszor találkoztam azzal az esettel, hogy 

hallgatótársaim nem tudják pontosan milyen lehetőségeik vannak miután 

végeznek. A mesterszakokat nagyjából ismeri mindenki, bár ezekből is sok 

új van, de a szakirányú továbbképzéseket alig néhányan. Véleményem 

szerint jó ötlet lenne egy Hallgatói Orientációs Nap, ahová minden 

mesterszakról és szakirányú továbbképzésről hívnánk 1-1 végzett hallgatót, 

akik reálisan fel tudnák vázolni azt, hogy mire is számíthatnak az adott 

szakra/képzésre jelentkezők, illetve az Oktatásszervezési Osztály 

munkatársai is a hallgatók segítségére lennének. Továbbá mindenki 

megismerhetné az újonnan indult programokat is, mint például a Magyar 

Diplomáciai Akadémiát, vagy az Új Nemzeti Kiválóság Programot. 



Sok esetben kevés szó esik a Tudományos Diákkörökről, ezért jó ötletnek 

tartom egy tájékoztató füzet kiadását, melyben megtalálható minden fontos 

információ róluk. 

Az elmúlt időszakban a járványhelyzet miatt a rendezvények háttérbe 

szorultak, így a tavalyi programomban említettek sem kerülhettek még 

megvalósításra, de mindannyian tudjuk, hogy ami késik, az nem múlik! 

Éppen ezért szeretném veletek megosztani ismét rendezvényterveimet, 

amiken együtt engedhetnénk ki a gőzt és a felgyülemlett stresszt is. 

Szeretnék tanévenként egy Acoustic Night-ot szervezni, ahol a fellépő egy 

híresebb magyar zenész lenne, például Járai Márk a Halott Pénzből, Lábas 

Viki a Margaret Islandből, vagy Szakács Gergő a Follow The Flow-ból. 

Legalkalmasabb helyszínnek az Orczy-parkot tartom, mert sokan részt 

vehetnének rajta és meglenne az az atmoszféra, ami kell egy akusztikus 

rendezvényhez. 

Többször is felmerült már az az ötlet, illetve sok hallgatói visszajelzés is jött 

azzal kapcsolatban, hogy legyen több tematikus buli, ami nem a retro téma 

körül mozog. Éppen ezért lenne sikeres egy igazi latin buli, a Havanna Party 

megszervezése, ahol végig a latin dallamoké és a táncé lesz a főszerep. 

Továbbá népszerű lenne egy igazi Álarcos Bál megvalósítása is, ahol az 

elegancia és a titokzatosság lenne a fő szempont. 

Mivel a színdarabok nagy népszerűségnek örvendenek, terveim között 

színházlátogatások is szerepelnek. 

A jótékonyságot és mások segítését különösen fontosnak tartom, ezért 

gondoltam arra, hogy valamely karitatív szervezettel együttműködve az 

egyetemi hallgatóknak lehetősége lenne részt venni az ételosztásokban, 



illetve különböző jótékonysági rendezvényeken. A hallgatók a munkájukért 

és segítségükért cserébe közösségi pontot kapnának, ami a kollégiumi 

felvételinél válna előnyükre. 

Záró gondolatok 

Segítőkész, talpraesett és pozitív személynek tartom magam, aki képes 

meglátni minden szituációban a jót és nem engedi, hogy egy kis nehézség az 

útjába álljon vagy letörje. Maximalista és precíz ember vagyok, mindenből 

a lehető legtöbbet próbálom kihozni és problémamegoldó képességem is 

rengeteget fejlődött a HÖK tagságom alatt. Mindig lelkesedéssel és 

kitartással állok neki a feladatoknak, élvezem azt, hogy új kihívásokkal 

nézhetek szembe és ezáltal is tanulhatok. 

Szeretném, ha az eddig megszerzett tapasztalataimat tovább 

gyarapíthatnám, továbbra is kiállhatnék Értetek és a Ti érdekeiteket 

képviselhetném. Továbbra is őszintén és teljes erőbedobással foglalkoznék 

minden rám bízott feladattal.  

Bízom abban, hogy az eddigi munkám, illetve a tapasztalataim és a 

programomban említettek alapján támogatni fogjátok újraválasztásomat, 

hogy folytathassam a munkát és még többet tehessek értetek!  
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