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1. Bemutatkozás
Pálffy Dorottya vagyok. Debrecenben születtem 1988. június 9-én, idén töltöm be a
21. életévemet. A debreceni Svetits Katolikus Iskolanővérek Általános Iskola és Óvodában
kezdtem általános iskolai tanulmányaimat, majd az első öt évet követően olasz tagozatos
osztályba jártam, az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskolájába.
Középiskolás tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló
Gimnáziumában végeztem. Humán tagozatos osztályba jártam, ahol francia és angol
nyelvekből kaptam emelt szintű képzést, mindkettőből sikeresen nyelvvizsgát szereztem.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Társadalmi
Tanulmányok szakára 2006-ban nyertem felvételt, jelenleg a hatodik félévemet végzem, az
elmúlt öt félévben tanulmányaimat „jó” átlaggal teljesítettem.
2006 őszén kerültem kapcsolatba a hallgatói érdekképviselettel, amikor
megválasztottak a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium Pedagógia és Pszichológiai Kar és
Társadalomtudományi Kar Diákbizottsága (PPK-TáTK DB) gazdaságisának, mely posztot
idén - immár harmadjára - is én töltök be. Kollégiumi érdekképviselettel más téren is
foglalkoztam. 2007 novemberében Ribling Tamás KolHÖK Elnök felkérésére vállaltam az
ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Gazdasági-és Rendezvényszervező Referensi
posztját, így hosszabb ideig két elnökség tagjaként tevékenykedhettem.
2007 és 2008 nyarán, valamint idén, 2009 tavaszán indultam a Társadalomtudományi
Kar Hallgatói Önkormányzatának Küldöttgyűlési Választásain, melyen mindhárom
alkalommal mandátumot szereztem.
2007 nyarán Bartók Dániel HÖK Elnök felkérésére vállaltam el elnökségi tagként a
Kollégiumi referensi posztot, melyet decemberig töltöttem be. 2009 januárjában Bartók
Dániel újabb kérésére elvállaltam az Általános Alelnöki posztot, mely által kari tanácsivalamint EHÖK küldöttgyűlési tagságot is szereztem. Továbbá ebben a ciklusban én lettem a
Társadalmi Tanulmányok- és Szociális Munka (BA) Szakos Hallgatói Érdekképviseletének
Elnöke.
A 2008-as Küldöttgyűlési Választások során HÖK elnöki posztért indultam, melyet
tavaly június 13-án, egy ellenjelölt visszalépése után, a másik ellenjelölt ellenében 11:10
arányban megnyertem. Azóta a Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának
Elnökeként tagja vagyok a Kari Tanácsnak, az Egyetem Szenátusának, az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat Elnökségének és Küldöttgyűlésének, továbbá egyéb szakmai testületeknek.
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2. Motiváció
Harmadik éve foglalkozom érdekképviselettel. Elnöki teendőim előtt sokféle poszton
dolgoztam, amelyek mind segítettek abban, hogy később ezt a legnagyobb felelősséggel járó,
funkcióját tekintve legsokrétűbb vezetői pozíciót elláthassam. Az elmúlt egy évben mint
vezető, úgy érzem, bizonyítottam. Személyem megválasztásával a TáTK történetében újra egy
személyi kontinuitás is megtörténhet, amelyre a Hallgatói Önkormányzatunknak nagy
szüksége van.
Tavaly azért indultam el, mert úgy éreztem, hogy a Társadalomtudományi Kar
Hallgatói Önkormányzatnak nagymértékű és radikális változásokra van szüksége ahhoz, hogy
szakmailag felkészült, hallgatóbarát „szakszervezet” lehessen. Akkor azt ígértem, hogy egy
biztos szakmai alapokon álló, döntéshozatalban egységes és erős, működésében pedig
hatékony és szabályos „HÖK-öt” építünk, ez, úgy érzem, teljességgel sikerült. Kiszámítható
és következetes döntéseket hoztunk, e szerint működtünk, s ezen a továbbiakban sem
kívánunk változtatni.
Idén az elmúlt egy év tapasztalataival a hátam mögött adtam újra be az elnöki
pályázatot, hogy azokból tanulva, az újonnan felmerülő problémákra reagálva tovább
fejleszthessük szervezetünket. Szakmailag biztos alapokon állunk, a stabilitást már
megteremtettünk, ám idén szakmai innovációkra van szükség, és nem csak hatékony
döntésekre, hanem dinamizmusra is szükségünk lesz.
Csapatom tagjai közül sokan már tavaly is HÖK-ösök voltak, s most is úgy
nyilatkozom róluk, ahogy a múlt évben tettem. Ők mind emberileg, mind pedig szakmailag
alkalmasak a feladataik ellátására, ezt bizonyították nekem, és a hallgatóknak is. Az új
csapattagoknál ugyanezen szempontok alapján választottam, úgy érzem, hogy jó döntéseket
hoztam velük kapcsolatban is. Mindannyian felkészültek és kellőképpen motiváltak a jövő év
feladatainak elvégzésére.
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3. Érdekképviselet
Hallgatói Önkormányzatok munkája három alappilléren fekszik, az egyik a
tudományos vonal, a másik a közélet, ide tartoznak a kulturális-, sport-, és szórakoztató
rendezvények, valamint a legfontosabb feladata az érdekképviselet, a hallgatói érdekvédelem.
A valóban hallgatói igényekre épülő önkormányzat kiépítése megkezdődött, hisz mi, akik
magunk is hallgatók vagyunk, ennek szellemében végeztük érdekvédelmi munkánkat. Az
érdekképviseletnek több színtere is van, több fórumon is történhet, én jelen fejezetben a
szakos-, a tanulmányi-, a szociális, és a külügyi érdekképviseletről kívánok bővebben
beszélni. Mind a négy irányban komoly előrelépéseket tettünk, a hallgatói képviseletet
majdnem minden fórumon megteremtettük, idén az a cél, hogy új, komolyabb „vonalakon”
induljunk el, tökéletesítsük a képviseletünket és kapcsolatainkat, valamint reagáljunk az új
problémákra úgy, hogy az eddigi stabil értékeket megtartsuk.

1. Szakos érdekképviselet
A szakos képviselet tekintetében nemcsak szakonként, hanem képzési területenként is
eltérő hallgatói igények merülhetnek fel.
A s z e p t e m b e r t ő l i n d u l ó új BA-s, valamint MA-s szakok hallgatói
önkormányzatunkban való integrálása, valamint számukra a Küldöttgyűlésben megfelelő
képviselet biztosítása a cél. Mindehhez szükség van az Alapszabályunk majdani módosítására
is, tehát a mesterképzéses szakok belépésével egy választási reform végbevitelére.
A z alapszakos, Bologna képzésben résztvevő hallgatók érdekei tavaly nagyrészt
megvalósultak, hisz a Kar - sokszor a HÖK kérését is figyelembe véve - sok és többféle
mesterképzési szakot indított. Azonban a Szociális Munka BA szakon jövő félévben végzőket
speciális, három és féléves képzésük miatt hátrány érheti, ezért ezt a problémát a Szakos
Képviseletükkel karöltve meg kell oldanunk.
Továbbra is közös érdeke az Egyetemnek, a Karnak, és a Hallgatóknak is, hogy a régi
típusú, osztatlan képzésben résztvevő hallgatók tanulmányi előremenetelét megkönnyítsük.
A kifutó képzésűek tanegység-felvételi lehetőséget továbbra is szorgalmaznunk kell, hogy
minden sérelem nélkül, minél hamarabb végezhessenek szakjaikon, kiemelten kezelve a
Szociológia osztatlan képzésben résztvevők problematikáját is, akik a szakirányos órák
kapcsán is sokszor ütköznek tanulmányi problémákba.
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A doktorandusz képviselet integrálása a hallgatói önkormányzati működésbe nagyon
nehéz, hisz státuszukat tekintve nem tisztázott a magyar felsőoktatásban, hogy a képzésük a
hallgatói létük utolsó lépcsőfoka, vagy tudományos tevékenységünk első szintje. Emellett
sokszor abba az akadályba ütközünk, ahogy tavaly is, hogy egyetemi és egyéb feladataik
mellett kevés időt tudnak fordítani az érdekképviseleti munkára. Remélhetőleg ez idén
másképp lesz, és a megválasztott doktoranduszhallgató által képviselt kari tanácsi és EHÖK
küldöttgyűlési posztokon is aktív munkát végez majd.
Ezen problémákat a HÖK adott szaktestületei nem minden esetben tudják tökéletesen
megoldani, ezért is van hatalmas szükség a Szakos Hallgatói Érdekképviseletek (SzHÉKek) munkájára. A hallgatók sokszor nem ismerik ezeket a szervezeteket, tehát elsődleges
célunk, hogy a SzHÉK-ek kommunikációja a hallgatók felé minél hatékonyabb lehessen. Azt
azonban nem lehet kétségbe vonni, hogy szükség van rájuk, hisz immár harmadik éve ők a
szakos élet mozgatói, a szakos érdekek megjelenítői.
A SzHÉK-ek alapvető érdekvédelmi feladatát az elmúlt évben sikerült elérnünk,
hiszen a Tanszéki-, valamint Intézeti Ülésekre ők delegálták a megfelelő szakos hallgatókat.
Célunk, hogy ezt a döntéshozatali részvételt fenntartsuk és tovább erősítsük.
A SzHÉK-ek komoly emberi erőforrást és utánpótlást jelenthetnek a Hallgatói
Önkormányzatnak. Jövőre is a Belügyi Bizottság fogja az új SzHÉK-ek megalakulását
segíteni, s a jelenlegiek működését ellenőrizni, valamint programjaikat összehangolni. Ezekre
jó alkalom a havonta összehívásra kerülő Belügyi Bizottsági ülés, melyek gyakoribbá és
szigorúbbá tételével - a szakos érdekképviseletek viszonylagos önállóságát megtartva - jobban
a Hallgatói Önkormányzat részeivé válhatnak, s a közös csatornákat használva elismertebbek
és megbecsültebbek lehetnek hallgatóik körében.
Mint azt már a fejezet elején is említettem, a szakos érdekvédelem továbbépülésének
alapvető feltétele, hogy az Alapszabályban tisztázzuk az új, jelenlegi, és kimenő szakok
képviseletét. Szükség van választási reformra, a Szakos Hallgatói Érdekképviselet
munkájának hatékonyabb szabályozottságára, valamint az EHÖK Alapszabállyal való
koherencia megteremtésére.
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2. Tanulmányi
A Tanulmányi és Tudományos Bizottság munkája az elmúlt egy évben az általam
kitűzött céloknak és elvárásoknak megfelelően működött. A Bizottság kilépett a virtuális
térből, személyesen intézte a problémás tanulmányi ügyeket, gyorsan és hatékonyan válaszolt
a felmerülő kérdésekre, eredményes és aktív kapcsolatot alakított ki a Tanulmányi Hivatallal
és az adott szakbizottságokkal.
A z elmúlt egy évben megtörtént a Hallgatói Követelményrendszer felülvizsgálata, a
Bizottság megfelelően tájékoztatta a hallgatókat az átsorolás rendjéről (az előzetes
várakozásainknak megfelelően kevés hallgató került az átsoroltak közé), valamint az új
szakokról; illetve az esetleges mintatantervi változtatások alkalmával segítettük
hallgatóinknak a kérdéseikben és döntéseikben (ilyen volt például a Társadalmi Tanulmányok
(BA) mintatantervének változtatásakor a harmadéveseknél felmerülő egyéni problémák
megoldása az orientációs tárgyak kapcsán).
A Tanulmányi Ösztöndíjjal kapcsolatos változások, melyek z 51/2007-e
Kormányrendelet után közvetlenül érintették a hallgatókat, idén megfelelően lettek
kommunikálva a tanulók felé, az ösztöndíjra jogosultak köre és a számítási módszer már
minden tudatos hallgató felé eljutott.
Hatalmas eredménynek tartom, hogy idén először, az őszi félévben, a
Társadalomtudományi Kar hallgatóinak 41,88%-a véleményezte oktatóink teljesítményét, így
az Egyetemen nálunk lett a legmagasabb az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének
kitöltöttségi aránya. Feladatunk, hogy ezt a jövőben is ilyen magas szinten tartsuk, valamint
szorgalmazzuk az eredmények nyilvánossá tételét.
Szeptembertől új kihívást jelent majd a Tanulmányi és Tudományos Bizottságnak,
hogy a harmadéves alapképzésesek diplomázásával ténylegesen beindulnak Karunkon a
mesterképzések. Számukra biztosítanunk kell a megfelelő segítséget és információ
mennyiséget ahhoz, hogy mesterfokú tanulmányaikkal is minél probléma mentesebben
haladhassanak.
A Bizottság új feladatát a tudományos vonal erősítésében látom, jó irányba haladunk,
hiszen az EHÖK Tudományos referensével, és további érintettekkel - mint például a
Társadalomtudományi Szakkollégium, vagy a kari TDK titkár - a Bizottság már megkezdte a
folyamatos párbeszédet. Idén a tényleges változtatások, feladatok elérése a cél. A
Tudományos Diákköri munkákat az alapképzésesek körében növelni kell, az éves
Tanulmánykötetet hallgatóbaráttá és jobban elérhetővé kell tenni, s a Társadalomtudományi
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Piknik struktúráján változtatva „divatba kell hoznunk a tudományt”. Megválasztásom esetén
a tehetséggondozást tovább segítve, a tutorálás és honorácior képzés kialakítását kívánom
véghezvinni Karunkon. A tankör-rendszer felélesztésével a Bizottság szintén ebbe az irányba
indulna el, s egy stabil rendszer kialakításával, az alapvető feltételek tisztázásával
létrehozhatunk egy olyan tankör-rendszert, amely segíti hallgatóink tanulmányi
előremenetelét, valamint fórumot nyit szakmai diskurzusoknak.

3. Szociális
A hallgatói juttatások és támogatások intézése továbbra is elsődleges feladatunk
marad, hiszen a pénzbeli juttatások közvetlenül érintik hallgatóink pénztárcáját.
A z elmúlt évben a Diákjóléti Bizottság átalakítása után - mely során a szociális
területeket egy Bizottságba központosítottuk - az előző éves elnöki program, valamint a
féléves munkatervek céljait, feladatait a Bizottság maradéktalanul elérte, és erősítette a
hallgatókkal való kommunikációt. Egy újdonságra azonban mindenképpen szükség lesz, hogy
a honlapon létrehozzunk egy hallgatóknak elérhető részt, amelyen értesülhetnek a különböző
juttatásaikról.
Idén is több alkalommal felmerült az egységes és közös elektronikus szociális
támogatás bevezetése - természetesen a kari autonómiák megtartásával -, mely ősztől
aktuálissá válhat, így könnyebben kezelhetőbbé, pontosabbá válhat a szociális támogatások
bírálása. Ez esetben a Bizottságnak kiemelten fontos lesz, hogy a hallgatókat az új rendszerről
a lehető legtöbb információval ellássa, útmutatást adjon a rendszer használatához, és
segítséget nyújtson az igazolások feltöltése során.
A Diákjóléti Bizottságban az Esélyegyenlőségi referensi poszt létrehozásával a
Hallgatói Önkormányzat egy teljesen új, de nagyon aktuális irányba mozdult el, hisz az
egyenlő esélyek és bánásmód biztosítása ma időszerűbb, mint bármikor. Az Esélyegyenlőségi
Fórum, valamint a „Mire látsz esélyt 2009-ben?” esélyegyenlőségi fotópályázat is rendkívül
jó kezdeményezéseknek bizonyult, a programok szervezése terén ezeken az alapokon kell
tovább indulnunk. Valamint szükséges, hogy a témában rendkívül szoros és partneri
kapcsolatot tartsunk fent az EHÖK újonnan kinevezett Esélyegyenlőségi referensével, az
EHSZÖB-bel, a Kari Bizottsággal, valamint a Kari Koordinátorral.
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Idén emellett felmerülhetnek majd a Hallgatói Követelményrendszer szociális részeit
érintő további módosítások is, amelyben az ideihez hasonlóan kidolgozóként kívánunk részt
venni, hisz az EHSZÖB által javasolt HKR módosítás ősszel a költségtérítés befizetéséről fog
javaslatot tartalmazni.
A kollégiumi ügyek terén, a kollégiumi felújítás évek óta folyamatosan fennálló
kérdés, amely az általános kollégiumi érdekképviseleten túlmutat. Az esetleges kollégiumi
felújításokkal és elhelyezéssel biztosan akadnak majd orvosolandó hallgatói sérelmek, melyek
intézésében továbbra is szorgalmazom az aktív kapcsolattartást a Kollégiumi Hallgatói
Önkormányzattal, a KCSSK Kollégiumi Diákbizottságával, és annak TáTK-os képviselőivel.

4. Külügyi
A Külügyi Bizottság munkája sok tekintetben összetettebb, mint más „HÖK-ös”
bizottságé, hiszen a hazai és külföldi hallgatók érdekeit is védi, képviseli, új külföldi
pályázatokat kutat fel, ugyanakkor sokszínű és változatos programokat is szervez.
A TáTK HÖK Külügyi Bizottságának munkája évek óta kiegyensúlyozottan és magas
színvonalon működik a személyi változások ellenére is, s mint pályázó elnöknek feladatom,
hogy keretet teremtsek ezen nívó megtartására.
Mindenképp orvosolandó probléma az új, osztott képzések bevezetésével, hogy az
Erasmus rendszert ennek megfelelően átalakítsuk. A Mesterképzésben való pályázás
feltételeit a jövőbeli Külügyi Bizottságunknak maradéktalanul tisztáznia kell.
Az Erasmus kapcsán egy másik probléma, hogy nincs meg minden futó szakunkon
megoldva az Erasmus koordinátor helyzete, ezt a Karral együttműködve mihamarabb fontos
lesz rendeznünk. Továbbá szükséges azt a hiányt is pótolni, hogy minden egyes Szakos
Hallgatói Érdekképviseletünknek legyen egy külügyi érdekképviselettel foglalkozó tagja,
ezzel is megkönnyítve a Bizottság, a SzHÉK-ek és hallgatók közötti kommunikációt.
A Külügyi Bizottság által működtetett mentorrendszer továbbfejlesztése, Hallgatói
Önkormányzathoz való közelítése nem új elképzelés részemről, melyet a leendő bizottsággal
egyeztetve szeretnék tisztázni.
Az elmúlt években kialakult egy rendkívül szoros és hatékony együttműködés
(emellett közös szakmai programok szervezése is) a Lágymányosi Külügyi Bizottságokkal,
valamint az EHKB-val. Ezt a rendszert az információs napok, és a kirándulások tekintetében
még szorosabbá fűzném. Ezeket a programokat az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság
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felügyeli, azonban a kari külügyesek szervezik. Az elmúlt évben is a miénk volt az egyik
legaktívabb bizottság, így szeretném majd arra ösztönözni a következőket is, hogy minél több
programot szervezzenek.
Az új ösztöndíj-lehetőségek keresése, illetve a meglévők bírálata és fejlesztése is
nagyon fontos feladat. Ebben a munkában is támogatni fogom a Bizottságot. Számos
dologban szükség van arra, hogy a Kari Tanácsban és a Kar vezetésével is képviseltessük a
külügyeket. Ezekben a kérdésekben szintén a külügyesekkel egyeztetve képviselem majd a
hallgatók érdekeit.

4. Kapcsolatok
A Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának életében a más kari,
egyetemi, hallgatói önkormányzati szervezetekkel való kapcsolattartás elsődleges, hiszen a
velük való együttműködés több területesen is elengedhetetlen, főleg, ha az adott szervezetek
részeit képezzük, szavazati joggal rendelkezünk a fórumaikon. Az elkövetkezendő
hónapokban a Kar és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat életében is fontos változások
mennek végbe, hiszen Dékánt és EHÖK elnököt is választunk.
Az elmúlt évben a Kari Tanácsokon, a Kari Vezetéssel, és egyéb kari fórumokon
folytatott hallgatói érdekképviseleti munkánk következetes, és kiszámítható volt, igyekeztünk
a kompromisszumok teremtésére, a partneri viszony fenntartására. A Kari Tanácsban a
Felsőoktatási Törvény által és az Egyetemen bevált szokás alapján egyharmados részvétellel
rendelkezünk. A Kari Tanács hallgatói frakcióját az Alapszabályuk a következőképpen
szabályozza: a Kari Tanács Hallgatói Frakciójának összeállításánál figyelembe kell venni a
delegáltak szakos megoszlását, a Frakció vezetését hivatalból az Elnök látja el, amennyiben a
kérdésről küldöttgyűlési határozat létezik, a Kari Tanács Hallgatói Frakciója – mint magasabb
rendű határozatot – azt köteles képviselni. Véleményezési és szavazati jogunkkal
természetesen a dékánválasztás során is élni fogunk, hiszen azt gondolom, hogy
mindannyiunk közös érdeke egy olyan Dékán megválasztása, aki lehetővé teszi a hallgatók
törvény által előírt képviseletét és az oktatókkal való szoros együttműködést a Tanszéki- és
Intézeti Üléseken. Továbbá támogatja azon törekvésünket, hogy a Kar számára közösen
létrehozzunk egy olyan közösségi teret (megtöltve programokkal), ahol az oktatóink és
hallgatóink közösen kikapcsolódhatnak, megteremtve ezzel egy kari közösségi teret és életet.
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A Kar Vezetésének és a Kar Hallgatói Önkormányzatának vannak közös stratégiai céljai,
amelyek szoros együttműködésre ösztönözhetnek minket, akár egy Kari Vezetőin, vagy egy
közös kötetlen program alkalmával megvitatva.
A z Egyetemi Hallgatói Önkormányzatban is választás elé nézünk, hisz
szeptemberben új EHÖK elnököt választunk. Az EHÖK-ben való elmúlt egyéves munkánkat
nagyon jónak ítélem, hiszen a különböző szakbizottságokban képviselőink rendkívül hasznos
szakmai munkát végeztek, a szakbizottságok vezetőitől sok esetben komoly dicséretet kaptak.
A különböző közéleti, oktatási rendezvényeken minden alkalommal komoly felelősséget
vállaltunk a közös munkában. A TáTK HÖK és az EHÖK célja tehát közös, a
megvalósításukban sokszor eltérő a véleményünk. A konszenzusos döntések megszületése
elsődleges, azonban nem kell tartanunk a vitáktól, főként akkor, ha az egységre való igény
nagyobb, mint máskor. Megválasztásom esetén egy olyan jelöltet támogatok, aki ezt a közös
célt képviselni tudja, s kinek személye garanciát jelenthet számunkra.
Az Egyetem többi kari Hallgatói Önkormányzatával jó, de nem intenzív kapcsolatot
tartunk fent, azonban helyzetünknél fogva hagyományosan szoros kapcsolatot ápolunk a
lágymányosi Hallgatói Önkormányzatokkal, amelyet továbbra is fent kívánok tartani, mind
szakmai, mind rendezvényi szinten.
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának munkájában fontos az
ELTE-s részvétel, még ha véleményünket sokszor figyelmen kívül is hagyják. Azt azonban
nem engedhetjük meg magunknak, hogy a felsőoktatás életének bármely fontos mozzanatáról
lemaradjunk. Az egyetemi szintű képviseletben aktív részvételt fogok fenntartani, mert a
HÖOK megújulásához csak ezen keresztül vezethet út.
A hasonlóan társadalomtudományi képzést folytató egyetemekkel és főiskolákkal,
és kifejezetten azok Hallgatói Önkormányzataival fontos kialakítanunk szoros kooperációt és
kapcsolatot, itt külön kiemelném a másik pesti egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem
Társadalomtudományi Karával felélesztett kapcsolatot.
A Társadalomtudományi Szakkollégium olyan szakmai műhely, ahol a
tanulmányaikban elmélyülni kívánó hallgatók becsatlakozhatnak, ezért is tartom
szükségesnek működésüket. Az idei év során is részt vettünk a Szakkollégium Éjszakája
rendezvényen, amelyet természetszerűleg fent kívánok tartani. A HÖK valamint a
Szakkollégium közötti kommunikáció azonban idén sem volt túlzottan hatékony és szoros,
ezen változtatni kívánok abban az esetben, ha azt a másik fél is igényli.
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5. Szolgáltatások
A hallgatói önkormányzatoknak az utóbbi években át kellett állniuk arra, hogy minél
több szolgáltatást nyújtsanak a hallgatóknak, legyen szó „buliról”, vagy kulturális
rendezvények kedvezményes látogatásáról. A változás nem minden tekintetben jó, de a hozzá
való alkalmazkodás feltétlen szükséges, ha lépést akarunk tartani hallgatóinkkal. Mint azt már
említettem, a hallgatói önkormányzatiság egyik alappillére a közélet szervezése. A
megsokszorozódott, megnövekedett hallgatói igényekről érdemesnek tartom egy külön
gólyák, és külön a már itt tanuló hallgatóink körében végzett kérdőíves vizsgálatot.

1. Kommunikáció
A HÖK által folytatott kommunikációs tevékenységet is át kell alakítanunk, hisz a
már meglévő csatornáink tökéletesítése nem elég, új, alternatív formákat, fórumokat kell
keresnünk, hogy eljuthassunk saját hallgatóinkhoz. Ennek okán fogom ösztönözni a leendő
hallgatói önkormányzatot, hogy hozza létre saját, önálló „Marketing Stratégiáját”. Ezt
alkalmazhatnánk szeptembertől saját rendezvényeik, tevékenységeink népszerűsítésére.

2. Rendezvények
A rendezvények terén is szükség van változtatásokra. Az alapvetően jól működő
három Gólyarendezvényt, a Gólyatábort, Gólyatábor After Partyt, valamint a Gólyabált idén
is a lehető legtudatosabban és legfelkészültebben kell megszerveznünk, hisz az új BA-s és
MA-s gólyák kari identitásának kialakítása e rendezvények alkalmával kezdődik el. A
Gólyatábor kapcsán ki kell hangsúlyoznunk, hogy a HÖK által szervezett tábor után is van
hallgatói élet, ezért a csoportvezetőket arra fogjuk ösztönözni, hogy csoportjaikkal a tábor
vége után is szoros kapcsolat maradjon fent, s segítséget nyújtsanak nekik a beilleszkedésben.
A havonta megrendezésre kerülő Kari Bulik felépítését és hangulatát azonban át kell
gondolnunk, mivel az eddig jól bevált módszer kezd „kihunyni”. Ezeket a bulikat különböző
extra programokkal, változatos zenei fellépőkkel tehetnénk élvezhetőbbé.
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Nem szabad elfeledkeznünk a tudományos rendezvények felélesztéséről sem, mint azt
már említettem, „divatba kívánom hozni a tudományt”, erre az egyik kiváló alkalom a
Társadalomtudományi Piknik lesz. A Pikniket a jövő év során kimozdítjuk
középszerűségéből, s látványosabb szakmai programot ötvözünk majd a fesztiválokra oly
jellemző sokszínűséggel.
A sport- és kulturális terén keresni kell az új lehetőségeket, valószínű, hogy megfelelő
kommunikációs szinten meghirdetve nagyobb hallgatói érdeklődést érhetünk el. A TáTK-os
sportcsapatok felkarolásával saját kari identitásunkat erősíthetjük.

3. Kiadványok
A kiadványok készítését mindig is fontos feladatnak tartottam egy Hallgatói
Önkormányzat részéről, s a hallgatótársak megfelelő tájékoztatása külügyi, vagy közéleti
témákban, valamint a publikációs lehetőségek biztosítása évek óta nálunk is kiemelten kezelt
feladat.
Ezen kiadványok közé tartozik a TáTK HÖK saját kari lapja, a TáTKontúr, melyet
idén indítottunk útjára. Az újság nemcsak tájékoztató-, valamint szórakoztató jellegű, hanem
lehetőség is nyújt hallgatóinknak, hogy részt vegyenek egy újság szerkesztésében, és cikkeket
írhassanak.
A gólyák tájékoztatására készült el tavaly az alapvető hallgatói információkat
tartalmazó Gólyakiadvány, melyet apró változtatásokkal idén is eljuttatunk majd a
gólyáknak. A Kar által készített Gólya CD-t tavaly rejtélyes okoknál fogva hiába
aktualizáltuk, nem abban a formában kerültek kiküldésre, s emellett idén nem mehetünk el.
A Külügyi Iránytűről, valamint a Társadalmi Tanulmánykötetről már tettem
említést a programon belül, hiszen a külügyi információk elérhetővé tételénél, és a
tudományos vonal erősítésénél ezek fontos eszközeink.

4. Hallgatói tér
Régóta probléma a Karon, nem csak a hallgatók körében, hogy nincs olyan közösségi
tér, amely az épületen belül tartaná a hallgatóinkat. A Könyvtár előtti tér sajnos nem tesz
eleget ezen igényeknek. Ennek a résznek az átrendezése és fejlesztése után nekiállnánk egy
újabb hallgatói tér kiépítéséhez, amely a két HÖK iroda, az Informatikai Kar és a mi irodánk
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közötti „foyer” lehet. Természetesen ehhez szükséges, hogy az érintett kar Hallgatói
Önkormányzatával, az épület üzemeletetőjével és az épületgazdával e szándékomról mielőbb
egyeztessek. Pozitív válaszuk esetén a mostani bútorok rendbehozatalával és átrendezésével,
új bútorok vásárlásával, egy újabb csocsóasztal beszerzésével, valamint egyéb apró
változtatásokkal könnyen kialakítható egy igazi, hallgatói közösségi tér, mely remek helyszínt
adhat baráti beszélgetéseknek, órák közötti pihenésnek, vagy akár mélyebb szakmai
diskurzusoknak.

5. Iroda
A Hallgatói Önkormányzat két irodával rendelkezik, a 1-68-cal és a HAT-irodával.
Mivel az épületben szinte lehetetlen további helységeket szerezni, ezért ezen irodák
hatékonyabb felhasználása a cél, főleg mivel a Szakos Hallgatói Érdekképviseletek
megnövekedett száma, a saját kari lapunk, a TáTKontúr, valamint a Hallgatói Önkormányzat
és a hozzá kötődő Alapítvány komoly helyigényekkel rendelkezik. Szükséges lesz rögtön
megválasztásom után kiírni az Irodavezetői pályázatot, melyet a most még „hivatalban lévő”
Gazdasági alelnökkel és Irodavezetővel, valamint az újonnan kinevezett Gazdasági alelnökkel
kívánok elbírálni.
Az irodai szolgáltatások körét egy esetleges kérdőíves vizsgálat, vagy közös célkitűzés
után bővíthetjük, ha az szükségszerűnek mutatkozik.

6. Gazdálkodás és alapítvány
Az ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzatához köthető alapítvány a
Társadalomtudományok Hallgatói Alapítványa, mely jelenleg bejegyzés alatt áll, s amelyben
elnöki tisztségemnél fogva vállaltam el az alapító szerepét. Célunk, hogy az Alapítvánnyal
együttműködve sokkal egyszerűbbé és átláthatóbbá tegyük gazdálkodásunkat.
Önkormányzatunk költségvetése idén is jelentősen növekedett, amely szükségszerű
volt, hogy a megnövekedett igényeknek megfelelően, magasabb színvonalon tudjuk végezni
munkánkat, valamint képesek legyünk jobb szolgáltatásokat nyújtani. Ez azonban fokozottan
megköveteli, hogy a gazdálkodásunk a lehető legszabályosabban, a takarékosság elve mentén
történjen.
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Az Alapítvány továbbá új utat nyit a pályázati lehetőségek terén, a hallgatói
munkavégzés intézményesülését jelentheti, és nagy segítséget nyújt majd a rendezvények
anyagi hátterének rendezésében is.

7. A Hallgatói Önkormányzat
A Hallgatói Önkormányzatot csak szakmailag felkészült emberek alkothatják,
olyanok, akik kellőképpen motiváltak arra, hogy hallgatótársaik érdekeit képviseljék, és
személyileg alkalmasak legyenek a rájuk bízott posztra. A szervezet felépítésén nem kívánok
változtatni, a szükséges strukturális átszervezéseket már véghezvittük, idén az a cél, hogy a
feladatokat jobban koncentráljuk, a már meglévő alapokra tovább építkezzünk, s innovációt
vigyünk bele a munkába.
Megválasztásom esetén minden Bizottsággal, és az Alelnökkel közösen elkészítenénk
a féléves munkaterveket, amelyeket az EHÖK júliusi Vezetőképzője után az augusztusi
Vezetőképzőnkön a Bizottságok prezentálnák egymásnak, valamint ugyanitt készítenénk el a
közös „HÖK Stratégiát”. Az elnök személyét abban is felelősnek tartom, hogy csapatát
összetartsa, szervezetét építse, így nem csak a Vezetőképzőkön (nyári, tavaszi), valamint
Elnökségi Hétvégéken (őszi, téli), hanem az egynapos, informális programok keretei közt is
megteremtse csapata egységét. Ezért tartom szükségesnek bevezetni a havi szintű
rendezvényeket, és alkalomszerűen a csapatépítő tréningeket.
A Belügyi Bizottsággal külön kívántam foglalkozni a programon belül, ugyanis a
jelenlegiek mellett új tartalommal kívánom megtölteni a Bizottságot. Megválasztásom esetén
a Belügyi Bizottság hatáskörébe a következő feladatokat kívánom delegálni: utánpótlásképzés
szervezése, vezetőképzők-és elnökségi hétvégék megszervezése, rendezvényszintű segítség,
jegyzetek honlapon való összegyűjtése, aktív hallgatói képviselet könyvtári szinten, hallgatói
munkavégzés koordinálása, segítségnyújtás a jövőben létrehozandó tankörök kapcsán, valamit
a SzHÉK-ek intenzívebb felügyelete és koordinálása.
Idén beindult az Utánpótlásképzés, a hallgatói élet szervezése iránt érdeklődők
számára, mely komoly erőforrást jelenthet hosszútávon a HÖK-nek, megoldva ezzel a
Bologna-képzés során elmélyülő utánpótlás problémáját. Az idei tapasztalatokból kiindulva
egy - már a Gólyatábor után induló - egész éves szakmai-, és közösségfejlesztő elemeket
tartalmazó képzést indítanánk el.
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8. Zárszó
Idén azért indultam el az elnöki posztért, mert hiszem, hogy a már megteremtett
alapokon egy egységes és szakmailag felkészült Hallgatói Önkormányzatot tudunk
továbbfejleszteni. Az eddigi értékeinket megtartva, a következetes, kiszámítható és hatékony
működés mellett még több innovációt és dinamizmust vihetünk bele a hallgatókért végzett
munkánkba.
Remélhetőleg ezzel megszerezzük a hallgatók bizalmát, kielégítjük igényeiket!

Mindezen munkához kérem a Tisztelt küldöttgyűlés támogatását!

Tisztelettel:
Pálffy Dorottya
HÖK elnökjelölt

Budapest, 2009. május 11.
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