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1. BEMUTATKOZÁS
Kovács Anna Sára vagyok, 1989. november 24-én születtem Kaposváron.
Zalaegerszegen nőttem fel, tanulmányaimat a Liszt Ferenc Általános Iskola ének-zene –
mozgásművészet tagozatos osztályában kezdtem, majd 2008-ban a Kölcsey Ferenc
Gimnáziumban érettségiztem. Tizenhat évesen szereztem német nyelvből felsőfokú
nyelvvizsgát, a gimnázium harmadik osztályában előrehozottan tettem le az angol középszintű
érettségit, májusban pedig irodalomból érettségiztem emelt szinten. 2008 szeptembere óta az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának szociológia BA szakos
hallgatója vagyok.
Már 2008 októberében csatlakoztam az akkor induló TátKontúr csapatához, az
Interkultúra rovat rovatvezetőjeként. 2009 januárjában jelentkeztem a TáTK HÖK pályázati
felhívására, amelyben Kommunikációs Bizottsági tagot kerestek. A közel harminc pályázó
körül rám esett a választás, így 2009 februárjában csatlakoztam a TáTK HÖK csapatához.
Munkakörömbe tartozott a kari levelezőlisták kezelése, az akkor még iWiW-profil
szerkesztése, illetve részben a honlappal kapcsolatos munkálatok.
2009 májusában elindultam a Küldöttgyűlési választásokon, ahol a második helyet
megszerezve a Szakos Hallgatói Érdekképviselet tagjává váltam. 2009 szeptemberétől
segítettük a SzHÉK-kel a szociológia szakos gólyák beilleszkedését, kirándulásokat és
tudományos programokat szerveztünk.
2009 októberében Fodor Juditot választották meg az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat elnökének, akinek a csapatában kulturális referensként kaptam helyet. Így
ezt a posztot vettem át attól a hónaptól kezdve a TáTK HÖK-ben is.
2010 októberében Kalina Gergely ismét felkért az EHÖK Kulturális referensi
pozíciójára, amit örömmel vállaltam, viszont HÖK elnöki indulásom miatt november 30-ával
lemondok erről a posztról.
Az EHÖK-ben betöltött tisztségem révén több mint egy éve veszek részt rendszeresen
az EHÖK elnökségi ülésein, a 2010 júniusában megtartott Küldöttgyűlés óta pedig tagja
vagyok a Kari Tanácsnak és az EHÖK Küldöttgyűlésének is.

3

2. MOTIVÁCIÓ
Már középiskolásként is foglalkoztatott a közélet. Öt éven keresztül egy olyan
fiatalokkal foglalkozó alapítványnál dolgoztam kezdetben önkéntesként, később
gyakornokként, ami a közösségi tanulást, a működő helyi közösségek létrehozását tűzte ki
céljául. Ez az alapítványi kötődésem az egyetemre kerüléssel megszűnt, viszont szinte
azonnal kapcsolatba kerültem a Hallgatói Önkormányzattal. Így elmondhatom magamról azt,
hogy tizennégy éves korom óta szinte folyamatosan csapatban dolgozom.
A csapatmunka sosem könnyű. A csapatban működőknek meg kell tanulniuk leküzdeni
az „egyedül tudom a legjobban megcsinálni” érzést, és feltételek nélkül kell megbízni a
többiekben. Én feltétel nélkül bízom csapatom leendő tagjaiban. Mindnyájan tapasztalt
hallgatói képviselők, jó szakemberek, elkötelezettek a munkájuk iránt, és emellett kiváló
emberek is.
A leköszönő HÖK elnök, Pálffy Dorottya stabil szakmai alapokra építette a Hallgatói
Önkormányzatot, döntéseiben kiszámítható, szilárd értékrendű csapatot épített. Én
feladatomnak látom, hogy megválasztásom esetén kezdő HÖK-elnökként nyissak olyan
szervezetek és területek felé, akikkel eddig nem volt harmonikus a kapcsolat, illetve amiket
eddig elhanyagoltunk.
Nyitott, befogadó, ugyanakkor erős és határozott Hallgatói Önkormányzatot szeretnék
létrehozni, akik a statikus kérdésekben és a mindennapi teendőikben magabiztosan mozognak,
ugyanakkor innovatívak, és nem állnak ellen semmilyen újító szándéknak, amely a még
magasabb minőség felé vezet.

3. ÉRDEKKÉPVISELET
A készülő felsőoktatási törvény, és a hozzá tartozó jogszabályok várhatóan sok olyan
kérdést vetnek majd fel a jövőben, amire gyorsan és határozottan kell reagálni a hallgatói
érdekképviselet minden fórumán. Természetesen teljes mértékben támogatom az
egyharmados hallgatói képviseleti arányt az Egyetem döntéshozó testületeiben, illetve
fontosnak tartom, hogy a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban történő esetleges változások az
ésszerűség keretein belül maradjanak. E céljaim megvalósíthatóságát azonban erősen
befolyásolja az országos politika, amelybe kevés beleszólásom van, kari és egyetemi szinten
azonban mindent megteszek majd azért, hogy a hallgatói érdekek ne csorbulhassanak.
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I. Tanulmányi és Tudományos Bizottság
A háromtagú bizottság gyorsan és pontosan végzi a munkáját, hatékonyan képviselik a
hallgatókat a különböző testületekben – legyen szó a kari Tanulmányi Bizottságról, vagy a
Kari Tanácsról akár. Gördülékenyen zajlik a kommunikáció is, mind a hallgatók, mind a
Tanulmányi Hivatal felé.
Kiemelt fontosságúnak tartom az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének
kérdéskörét. A 2009/2010-es őszi félévben karunk 41,67%-os, a tavaszi félévben 32,67%-os
kitöltési aránnyal foglalta el a második helyet az ELTE többi kara között. A tíz százalékos
csökkenés ellenére is jó példaként emlegetik a Társadalomtudományi Kart, azonban a kitöltési
aránynak mindenképpen emelkednie kell az idei tanévben. Amint lehetséges, utánajárok
annak, hogy az OMHV kérdések valóban bővíthetőek-e szakos kérdésekkel, és ha igen,
milyen módon. A létrejövő bővítés segíthet abban, hogy a hallgatók ne csak a
sablonkérdésekre adhassanak választ, hanem saját képzésük kapcsán még inkább
szívügyüknek tekintsék a kérdőívet. Hiszen minél magasabb a kitöltési arány, annál nagyobb
teret kapunk arra, hogy az eredményeket az oktatóink publikussá tegyék, a még minőségibb
oktatás érdekében.
Egy tudományegyetemen sosem lehet elég nagy hangsúlyt fektetni a tudományra,
főként úgy, hogy az ELTE elnyerte a kutatóegyetemi tisztséget. Továbbra is támogatandó
kezdeményezésnek tartom a Szakkollégium Éjszakáját, és komoly változtatásokat szeretnék
létrehozni a Társadalomtudományi Piknik szerkezetén, működésén. Fontosnak tartom, hogy a
Szakos Hallgatói Érdekképviseletek részt vállaljanak a karon működő tudományos életben.
Erre már most akadnak példák, célom, hogy ezek a kezdeményezések egyre többen legyenek,
és egyre hatékonyabban jussanak el a hallgatókhoz. A SzHÉK-ek munkája azért is kiemelten
fontos ebben a témakörben, mert ők jutnak el legkönnyebben a szaktársaikhoz, így ők fedezik
fel leghamarabb a kínálkozó lehetőségeket.
Idén év végén is kiadjuk a Társadalmi Tanulmányok tanulmánykötetet, ezzel segítve a
hallgatók publikációs lehetőségeit.
Támogatni fogom az EHÖK által kidolgozott honorácior-képzés beindítását a karon,
melynek segítségével a hallgatók a kredittúlfutás veszélye nélkül vehetnek fel más területhez
tartozó tantárgyakat.
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II. Diákjóléti Bizottság
Évek óta kiemelt cél, hogy a szociális támogatást a hallgatók elektronikusan adhassák
le a papíros forma helyett. Jelenleg az elektronikus rendszer tesztelése zajlik, az EHSZÖB
folyamatosan dolgozik a felmerülő problémák megoldásán. A leglényegesebb az, hogy az
elektronikus leadás hiba nélkül működjön, ezt csak úgy lehet elérni, ha minél többen
teszteljük a rendszert, és a problémákat azonnal jelezzük.
A z esélyegyenlőség terén nem csak az a fontos, hogy a fogyatékossággal élő
hallgatótársaink életét megkönnyítsük a Lágymányosi Campuson, hanem az is, hogy
felébresszük a Kar hallgatóiban a toleranciát és az empátiát, amely mai világunkból egyre
inkább hiányzik. Több pályázatot, több rendezvényt kell létrehozni az ügynek, és emellett
végre kell hajtani a régóta húzódó infrastrukturális fejlesztéseket; elhelyezni minél több
Braille-írásos táblát az épületekben, vezető burkolati jeleket ragasztani a lépcsőkre, illetve
folyamatosan ellenőrizni ezek állapotát.
Elkezdődött a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium A épületének felújítása, így a
Kollégiumi referens munkaköre várhatóan tovább bővül majd. Feladata lesz a felújítással
kapcsolatos problémák megoldása, és az épület elkészülte után az elhelyezések kialakítása.
III. Külügyi Bizottság
A külföldi ösztöndíjak után sokan érdeklődnek a karon, a cél az, hogy ezeket a
lehetőségeket még közelebb vigyük a hallgatókhoz. Erre kiváló kezdeményezés a Külügyi
Fórum és a Külügyi Majális, ezeket a rendezvényeket kell miniatürizálni és megsokszorozni.
Október közepén a TáTK HÖK szervezett egy tájékoztató jellegű eseményt, ahol tanulmányi,
szociális, külügyi és rendezvényes témák voltak terítéken. Feltűnő volt, hogy a rendezvények
után a második legtöbb kérdés a külügyekkel kapcsolatban érkezett. Ebből látszik, hogy a
hallgatók szeretnének külföldön tanulni, nekünk pedig az a feladatunk, hogy ebben minden
erőnkkel segítsük őket.
A z Erasmus a legnépszerűbb csereprogram, de korántsem hibátlan. A felmerülő
problémákat (kreditelfogadás, túlfutás, pályázati időszak) folyamatosan orvosolnunk kell. A
honorácior képzés bevezetése például lehetőséget nyújtana a kredittúlfutás problémakörének
rendezésére is, így azt gondolom, hogy a tanulmányi kérdések jelentős részét minden esetben
érdemes a külügyi oldalról is megvizsgálni.
Karunkra minden félévben nagyon sok külföldi hallgató érkezik, és pozitív
élményekkel távoznak az országból a szemeszter végén. Ez nagyrészt köszönhető a
mentorprogramnak, aminek folyamatos fejlesztése elengedhetetlen. Minden olyan
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rendezvényt támogatni kell a jövőben is, ami külföldi hallgatókat érint, hiszen ezzel is
öregbítjük karunk hírnevét.

4. KOMMUNIKÁCIÓ
Az, hogy kommunikáljunk, hogy hallassuk a hangunkat, mára elemi szükségletté vált
minden Hallgatói Önkormányzat számára. Feladataink annyira sokrétűek és szerteágazóak,
hogy nagyon nehéz teljes képet adni még a napi rutinmunkákról is. A hatékony, gyors
kommunikáció több pilléren áll, melynek jelentős része komoly fejlesztésre szorul.
I. Kari kommunikáció
Nem élünk a XXI. század internetes lehetőségeivel, holott újabb és újabb
lehetőségeket kínálnak. Ilyen tekintetben példát kell vennünk a Társadalomtudományi Kar
honlapjairól, Facebookos megjelenéséről is. A Twitter, a Facebook és a YouTube is kiválóan
alkalmas arra, hogy eredményeinket, programjainkat eljuttassuk a hallgatókhoz.
A kari honlap még számtalan kiaknázatlan területet rejt. Újra állandó fotóst kell
alkalmazni a kari rendezvényekre, és a képeket minél gyorsabban elérhetővé tenni, ismét
munkába kell állítani az eseménynaptárt, folyamatosan feltölteni a jegyzőkönyveket és
határozatokat. Ehhez új struktúra szükséges, ami a honlap teljes átalakítását magával hozza
majd, az első intézkedések azonban a tervezés fázisaiban sem várhatnak.
Szükséges a három lágymányosi kar együttműködése a kommunikációs felületek
kezelésének kérdésében. Egymás programjainak tiszteletben tartása mellett teret kell kapnunk
arra, hogy a saját plakátjaink is érvényesüljenek, és ne kelljen naponta megtisztítani, vagy
éppen újraragasztani őket.
II. TátKontúr
A kari újság immár harmadik évébe lépett, színvonalas, szórakoztató folyóirattá nőtte
ki magát, pontosan jelenik meg, és a szerkesztőség roppant lelkesen dolgozik. Nem szabad
azonban elfeledkezni arról, hogy az újságot a TáTK HÖK adja ki, a HÖK lapja. Így pedig
elfogadhatatlan az, hogy a legutóbbi lapszám HÖKéletes rovat nélkül jelent meg. Ez a rovat
nem a saját tömjénezésünkre szolgál, hanem arra, hogy direktebb formában is eljuttassuk
munkánk eredményeit az érdeklődő hallgatókhoz. Így mindenképpen szükségesnek tartom,
hogy az újságnak legyen olyan munkatársa, aki azért felel, hogy minden hónapban
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összegyűjtse az eredményeket – legyen szó Küldöttgyűlésről, Kari Tanácsról, EHÖK
elnökségi ülésről, vagy akár Szenátusról – és a Kar életére vonatkozó hírekről megfelelően
informálja az olvasókat.
III. Kiadványok
Hagyományos kiadványaink számán nem szeretnék csökkenteni. A Külügyi Iránytű, a
Társadalmi Tanulmányok tanulmánykötet és a Gólyakiadvány népszerűsége is indokolja ezek
tovább üzemeltetését. Legfontosabb, tájékoztató kiadványaink mellett sor kerülhet speciális
kiadványok elkészítésére is, esélyegyenlőségi, szociális, tanulmányi témákban, vagy akár a
jövő évi Gólyabálra egy rendhagyó báli magazinnal.
IV. Hallgatói bolt
A Társadalomtudományok Hallgatói Alapítványának létrejöttével új platform nyílt
számunkra a kari identitás növelésére. Az ELTE több karához hasonlóan a
Társadalomtudományi Karnak is szüksége van olyan ajándéktárgyakra, amit a TáTK-os
hallgató boldogan és büszkén visel. Ezeket az apróbb tárgyakat először kísérleti jelleggel
szeretném bevezetni, felmérni, hogy mekkora rá az igény, majd ennek szellemében tovább
bővíteni a kínálatot, ugyanakkor a Kar vezetésével is egyeztetni további termékekről.
V. A TáTK HÖK-ön túl
Mottómban is utaltam arra, hogy a nyílt beszédet tartom az egyik legfontosabb,
legsürgetőbb kérdésnek. A hallgatók felé való kommunikáció mellett számos más területen is
hallatnunk kell a hangunkat. A két másik lágymányosi Hallgatói Önkormányzattal továbbra is
törekszem a partneri viszonyra, akár egy közös, három kari vezetőképző megrendezése is
szóba kerülhet akkor, ha a tervezés fázisában úgy tűnik, hogy érdemi munkát tudunk ott
végezni.
A Társadalomtudományi Szakkollégiummal az elmúlt években nem volt túl szoros
kapcsolata a HÖK-nek. Nyitni szeretnék feléjük, azzal a reménnyel, hogy kölcsönös
segítséget nyújthatunk egymásnak a tudományszervezés, a tudományos élet terén.
A Tanulmányi Hivatallal, a tanszékekkel, intézetekkel és a Kar vezetésével egyaránt
törekszem a jó kapcsolatra. Biztos vagyok abban, hogy sok közös érdekünk van, a minőség
fejlesztése, a tudományos élet fellendítése, a Kar vonzóvá tétele, és ezeket alapelvekként kell
követnünk a közös munka során. Itt szeretném kiemelni a Kar végzett hallgatóival való
kapcsolattartást. Bár mi elsősorban a még diploma előtt álló hallgatókkal foglalkozunk,
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erőnkhöz mérten azonban minden segítséget megadunk majd ahhoz, hogy az alumni-program
sikeres legyen.
A z E H Ö K jelenlegi elnökével 2009 októberétől dolgozom együtt, ő akkor
tudományos referensként tevékenykedett a szervezetben. Így remélem, hogy megválasztásom
esetén az ő bizalmát is elnyerem, és együttműködésünk során még a nehéz kérdésekben is
megtaláljuk majd a megfelelő, közös álláspontot. A bizottsági elnökök az elmúlt években is
jól teljesítettek az egyetemi bizottságaikban, nincs okom azt gondolni, hogy ez megváltozna.
Bízom abban, hogy az EHÖK elismeri a szakterületi felelőseink munkáját az EHÖK
Tanulmányi Bizottságában, az EHSZÖB-ben, az EHKB-ban, a Gazdasági, a Sport, a
Kommunikációs, az Esélyegyenlőségi, a Tudományos és a Rendezvényszervező Bizottságban
is.
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájához szoros szálak fűznek
minket, hiszen leköszönő HÖK elnökünk, Pálffy Dorottya, 2011. január 1-jétől HÖOK
elnökségi tagként folytatja munkáját. Úgy gondolom, ilyen módon a HÖOK munkájának nem
csak szakmai, hanem emberi dimenzióit is megismerhetjük, ami biztosan hasznára válik a mi
munkánknak is.

5. SZOLGÁLTATÁSOK
Szűken vett értelemben minden olyan általunk végzett munka szolgáltatásnak minősül,
ami nem kapcsolódik szorosan az érdekvédelemhez, érdekképviselethez. A legtöbb általunk
nyújtott szolgáltatást azonban egyszersmind kötelességünknek is érezzük, így csak a három
leglényegesebb pontot szeretném kiemelni sokrétű tevékenységünkből.
I. Rendezvények
Az első félévvel lezárul a „gólya-szezon”, véget ér a Gólyatábor és a Gólyabál is.
Tapasztalatom szerint az első vizsgaidőszak súlya leginkább az elsőéveseket viseli meg, így a
második félév elején fontosnak tartom, hogy segítsük őket visszarázódni a szorgalmi
időszakba, természetesen ebből a felsőbb éveseket sem kihagyva.
Megválasztásom esetén még élni fog a mandátumom a Gólyatábor ideje alatt. Az
elmúlt három évben minden Gólyatáboron részt vettem, először gólyaként, másodszorra
csoportvezetőként, harmadik alkalommal pedig szervezőként. Így pontosan látom, hogy hol
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vannak még erősítésre szoruló pontok – ámbár azt gondolom, hogy a TáTK Gólyatábor
kiemelkedő, színvonalas, és óriási élményt nyújt azoknak, akik velünk tartanak.
Erősíteni és támogatni kell a karon működő sportszervezeteket, valamint a kulturális
kezdeményezéseket, legyen szó a Kar focicsapatáról, vagy egy alakuló színtársulatról.
II. Közösségi tér
Az utóbbi időszakban elindult egy hallgatói kezdeményezés, amely a Lágymányosi
Campus még élhetőbbé tételét támogatja, új közösségi terek kialakításával. Ezzel az
indítvánnyal maximálisan egyetértek, amellett, hogy HÖK-ösként számtalanszor
szembesültem már azzal, amikor egy nagyon innovatív ötlet útjába sokkal racionálisabb érvek
(például a Tűzvédelmi Szabályzat) álltak. Ennek ellenére nem szabad feladni az ilyen irányú
kreatív gondolkodást, mert ezek az elképzelések összetalálkozva komoly eredményt
hozhatnak. A két HÖK iroda közötti tér átalakítása már régóta központi kérdésként szerepel,
ha ezt sikerül megoldani, mindenképpen tovább kell keresni a kínálkozó lehetőségeket.
III. Iroda
Irodavezetőnk még az idei tanév végéig segíti a hallgatókat, a 2011-es tanévtől
azonban tanulmányaira szeretne koncentrálni. Megválasztásom esetén tehát márciusban
szükség lesz egy új irodavezetői pályázat kiírására.
A -1.64-es irodában van lehetőség a hallgatókkal való személyes kapcsolattartásra,
illetve itt dolgoznak a hallgatói képviselők. Az új irodánk az első emeleten még kiforratlan és
kihasználatlan, eddig csupán a TátKontúr szerkesztősége használja szerkesztőségi ülésekre.
Biztos vagyok abban, hogy annak az irodának is meg lehet találni a lehető legjobb funkciót a
jövőre nézve.

6. GAZDASÁGI ÜGYEK
A Társadalomtudományi Kar az ELTE legdinamikusabban fejlődő kara, alap- és
mesterképzéseink száma is folyamatosan nőtt az elmúlt években, és ugyanez elmondható a
hallgatói létszámról is. Azért, hogy az egyre több hallgató igényeit minél jobban
kielégíthessük a rendezvények, kiadványok, segítségnyújtás terén, itt az ideje, hogy a TáTK
elfoglalja a megérdemelt helyét a karok közötti költségvetési táblázatban.
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I. Társadalomtudományok Hallgatói Alapítványa
Az Alapítvány létrejöttével sok régi gond megoldódott, könnyebbé vált. Ennek
ellenére úgy érzem, hogy még nem sikerült teljesen kihasználni a THA nyújtotta
lehetőségeket. A jövőben mindenképpen szükségesnek tartom, hogy a majdani Gazdasági
alelnökkel és az Alapítvány elnökével együtt beleássuk magunkat az Alapítvány működésének
részleteibe, és megkeressük azokat a lehetőségeket, amik még sikeresebbé, átláthatóbbá teszik
a működésünket.

7. UTÁNPÓTLÁS-KÉPZÉS
A Bologna-képzés miatt szűkültek azok az időkeretek, amíg valakiből hallgatói
képviselő vált. Míg a régebbi rendszerben gyakran harmad-, negyedévesen kerültek
kapcsolatba a hallgatók a közélettel, ma már az elsőévesekre is számítanunk és építenünk kell.
Ezért roppant fontos az utánpótlás megfelelő képzése, mely már hagyomány a Karon. Idén
megújítjuk a struktúrát, érdekesebbé, interaktívabbá tesszük a képzést, és remélhetőleg a
jelentkezőkből a legjobbat fogjuk kihozni. Az utánpótlás-képzés másik fontos feladata a HÖK
utánpótlása mellett a gólyatábori csoportvezetők részleges képzése. Az emberi tulajdonságok
mellett ugyanis szakmai tudással is fel kell vértezni őket, hogy ne jöjjenek zavarba a gólyák
tanulmányi, szociális tárgyú kérdéseitől.

8. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
Külön szeretném kiemelni a minőségbiztosítás fontosságát. Noha programomban
eddig már többször említettem, lényeges, hogy újra összefoglaljam. A minőségbiztosításnak
karunkon három fő pillérre kell épülnie. Az oktatói minőségbiztosításában az OMHV segít
minket, ennek kitöltése és népszerűsítése elemi kötelességünk. A hallgatói minőségbiztosítás
magával hoz esetleges indokolt változtatásokat a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban, de
semmiképpen sem eszeveszett, teljesíthetetlen követelményeket. A hallgatói minőséget
kívánom erősíteni a színesedő szakmai, tudományos programokkal is. A harmadik pillér a
Hallgatói Önkormányzat minőségbiztosítása. Az utánpótlás-képzés sikere és a
Vezetőképzők eddig is meghozták munkájuk gyümölcsét, felkészült szakemberek dolgoznak a
Hallgatói Önkormányzatban. Célom e szakértelem, hozzáértés, elkötelezettség fenntartása.
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9. A TÁTK HÖK
A TáTK HÖK csapat. Így is dolgozik, és így is kell dolgoznia, hiszen a munka jelentős
részét nem lehet egyedül elvégezni, szükség van arra, hogy más szakterületen dolgozó
társainkkal együttműködjünk. Megválasztásom esetén a féléves munkatervek megalkotásával
kezdjük a közös munkát, amelyben kiemelt szerepet kap majd az is, hogy melyik eseménynél
milyen más szakterületi segítségre van esetleg szükség. Ezt követően az elkészült
munkatervek alapján dolgozunk majd, havonta egyszer ellenőrizve önmagunkat és a
megvalósult, valamint még megvalósításra váró programelemeket.
Struktúráját tekintve egyelőre nem látom szükségét az átalakításnak, de a
közelmúltban már elindultak azok a gondolatok, tervek, amik még hatékonyabbá teheti a
HÖK munkáját, akár emberek, akár pozíciók átcsoportosításának tekintetében. Azt gondolom,
hogy ezekkel a témákkal mindenképpen megéri majd foglalkozni a jövőben, de a
változtatások nem sürgetőek.
I. Belügyi Bizottság
Eddig még nem ejtettem szót a Belügyi Bizottságról, akiknek a munkája talán a
legkevésbé látható, mégis nélkülözhetetlen. Továbbra is az ő hatáskörükben marad az
Utánpótlás-képzés lebonyolítása, csakúgy, mint a kari hallgatói munkavégzés koordinálása, és
a Vezetőképzők szervezése. A Könyvtár- és Jegyzetbiztos feladatköre a bizottságon belül is
kiemelt, neki elsősorban a kari könyvtárral és az esetlegesen fellelhető jegyzetek
összegyűjtésével kell foglalkoznia.
II. Vezetőképzők
A csapat tagjai sok időt töltenek együtt munkaidőn kívül is, de a csapat egységének,
egymás megismerésének, az esetleges konfliktusok megoldásának szempontjából fontos az,
hogy ezt az időt néha speciális szituációkban, új környezetben töltsük.
Ezért tartom fontosnak a vezetőképzőket és elnökségi csapatépítő hétvégéket. Terveim
között szerepel egy téli elnökségi hétvége, ahol már az utánpótlás kérdését feszegetnénk,
illetve egy olyan tavaszi Vezetőképző, ahova az Utánpótlás-képzésen résztvevőket is várjuk
olyan témával, ami közös érdekünk. Természetesen az eddigiekhez hasonló módon
képviseltetnénk magunkat az EHÖK nyári, valamint a HÖOK őszi és tavaszi Vezetőképzőjén.
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10. ZÁRSZÓ
Az elmúlt években szakmailag folyamatosan fejlődtem, így alkalmasnak tartom
magam az elnöki pozícióra. Célom, hogy a minőség vezérelvét szemünk előtt tartva szilárd
értékrendű, biztos Hallgatói Önkormányzatot építsünk, akik az újítás, az innováció, de
elsősorban a hallgatók pártján állnak.

Munkámhoz kérem a Tisztelt Küldöttgyűlés támogatását!

Tisztelettel:

Kovács Anna Sára
HÖK elnökjelölt

Budapest, 2010. november 19.
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