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"Hiba lenne azt hinni, hogy csak a burgonya segítségével minden nagyobb
problémát meg lehet oldani." (Douglas Adams)
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Bemutatkozás

Takács Bence vagyok, 1993. május 18-án születtem Érsekújvárban, Szlovákiában.
Tanulmányaimat az érsekújvári magyar tannyelvű általános iskolában kezdtem, majd 2008ban Győrben a Révai Miklós Gimnázium és Kollégium humán német tagozatos osztályában
folytattam. Már a gimnáziumban is részt vettem a közéletben. 2010-ben az osztályom
indított a diák diri választáson. Még ebben az évben nyelvvizsgáztam szlovák nyelvből. 2011
tavaszán előrehozottan tettem le a német érettségit, majd ősszel az angolt, 2012-ben
érettségiztem angolból emelt szinten. 2012 szeptembere óta az Eötvös Loránd
Társadalomtudományi Karának nemzetközi tanulmányok BA szakos hallgatója vagyok.
Mesterszakos tanulmányaimat szintén a Társadalomtudományi Karon szeretném folytatni
egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szakon.
Hallgatói Önkormányzattal már az első egyetemi évem végén elkezdtem foglalkozni,
ekkor sikeresen pályáztam irodavezetői pozícióra. Ezt a tisztséget 2013 júniusa óta töltöm be.
Irodavezetőként volt szerencsém belepillantani minden bizottság munkájába, és jó rálátásom
volt a kar működésének megismerésére. 2013-ban elindultam a Küldöttgyűlési választásokon,
ahol az első helyet megszerezve a Nemzetközi tanulmányok Szakos Hallgatói Érdekképviselet
tagjává váltam. A SzHÉK-ben a kezdetektől rendezvényszervezői tisztséget töltöttem be. Aktív
közreműködésemmel szerveztünk meg több eseményt, és az I. TáTK Emberi jogi napot és az
utána következő jótékonysági rendezvényt. Részt vettem a 2013-as gólyatáborban
csoportvezetőként, majd a 2014-esben a játékos szekció vezetőjeként. Több nyílt napon és
Educatio kiállításon is képviseltem karunkat. Jelenleg részt veszek a Lágymányosi Eötvös
napok szervezésében az EHÖK-kel együttműködve. Az utóbbi egy évben részt vettem EHÖKös vezetőképzőn, és 2 HÖOK-os közgyűlésen is, ahol jó kapcsolatokat alakítottam ki
egyetemünk más karainak, és más egyetemek tisztségviselőivel is.
Az elmúlt két évben rengeteg tapasztalatot szereztem, és úgy érzem, hogy kiváló
kapcsolati tőkét alakítottam ki az egyetem más karainak tisztségviselőivel és a legtöbb kari
munkatárssal ahhoz, hogy az elkövetkezendő egy évre megfelelően tölthessem be az elnöki
posztot.
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Motiváció

A Hallgatói Önkormányzatban eltöltött éveim alatt a szervezet rengeteg kritikát
kapott, főleg az elmúlt egy évben a gólyatábori és közéleti ösztöndíjak miatt. Büszke vagyok
rá, hogy a botrányok miatti ellenőrzések során szervezetünk minden ponton bizonyította,
hogy figyelünk az átláthatóságra és a szabályos működésre. Továbbra is szeretném
megtartani ezt az irányvonalat, mivel fontosnak tartom, hogy a hallgatók bizalommal
fordulhassanak hozzánk, ezért szeretném folytatni a leköszönő HÖK elnök, Nanosz Eleni Vaya
átlátható működést elősegítő intézkedéseit. Célom egy hallgatóbarát önkormányzat vezetés,
amelyben a csapat minden tagja szakmailag felkészült és megtalálja megfelelő helyét
szervezetünkben. Továbbra is szeretném fenntartani a kar vezetésével kialakított jó viszonyt,
amiben segítségemre lesz, hogy irodavezetőként már sikerült közeli kapcsolatot kiépítenem
a Tanulmányi Hivatal munkatársaival és a Dékáni Hivatal több munkatársával is.
Úgy gondolom az irodában sikerült alkalmazkodnom a gyorsan változó és azonnali
megoldás igényelő feladatokhoz, amire véleményem szerint egy jó HÖK elnöknek szüksége is
van, főleg napjainkban, amikor egy-egy HÖK-ről szóló cikk megjelenése nagy felfordulást
kelthet. Megválasztásom esetén minden erőmmel azon leszek, hogy továbbra is megőrizzük
a TáTK jó hírét, és ezzel útmutatást adjunk a nálunk kevésbé jól működőeknek.

Bizottságok és Iroda

A szervezeti felépítésen véleményem szerint nem szükséges változtatni. Egy változás
történt az utolsó Alapszabály módosítás során, a főmentori tisztség ugyanis a tervek szerint
átkerül az ESN ELTE alá, így ez a tisztség leendő elnökségem alatt már nem tartozik a Külügyi
Bizottság tagjai közé.

Belügyi és Szakos Érdekképviseleti Bizottság
Szeretném, ha a bizottság folytatná az eddigi munkáját a TáTK logisztikus csapatának
irányításában, azonban ez a szerepkör kicsit háttérbe szorulna, és a SzHÉK-ek koordinálása
venné át a helyét. Fontosnak tartom, hogy a karunkon működő hallgatói szervezetek
működjenek olajozottabban, és mindenben kapjanak segítséget a HÖK-től. Ehhez gyors
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információáramlásra és szoros kapcsolatra van szükség. Természetesen nem szeretném
elvenni ezen szervezetek függetlenségét, csak egy egyenrangú, gyümölcsöző együttműködés
pártján állok.

Külügyi Bizottság
Bár fent említett okokból a főmentor tisztsége már nem a HÖK hatáskörébe fog tartozni,
továbbra is szeretném, ha jó kapcsolatot ápolnánk az ESN ELTE-vel, mivel belülről is
tapasztaltam, hogy mennyire jól működik az egyetem mentorrendszere. Az önkormányzat
alatt maradó tisztségek munkáján nem változtatnék, véleményem szerint jól látják el
munkájukat. Megválasztásom után sürgetném egy kérdőív készítését, amiben a hallgatók
jelezhetnék, hogy elégedettek-e az aktív szerződésekkel, vagy szükség lenne új egyetemeket
megkeresni és kétoldalú szerződéseket kötni. Amennyiben a visszajelzések alapján igény van
bővítésre, a Bizottság utánajár a lehetőségeknek, és a tanszékekkel együttműködve léi meg a
szükséges lépéseket az ügyben.

Kommunikációs Bizottság
Továbbra is szeretném, ha az eddigi formában kezelné a HÖK-ös honlapot, valamint a szakos,
és Hallgatói Önkormányzati facebook oldalakat.
Megválasztásom után bemutatjuk az új logót, és népszerűsítjük azt. Fontosnak tartom a
legfőbb hírforrásunk a Heti Hétfői Hírlevél minél több hallgatóhoz való eljuttatását, annak
tartalmának optimalizálását, hogy a hallgatók szívesen olvassák, és könnyen találják meg a
számukra fontos információkat.

Rendezvényszervező Bizottság
Bizottság feladatának tekintem a nagyobb, közbeszerzés köteles rendezvények mellett a
kisebb események megszervezését is, valamint az időpontok egyeztetését a SzHÉK-ek
rendezvényszervezőivel, az esetleges ütközések elkerülése végett. Amennyiben lehetőségünk
nyílik rá ősszel gólya-, tavasszal felezőbált rendeznénk a megszokott időpontokba, nem az
idei rendkívüli állapotok miatti elcsúszott egybeszervezett módon. A gólyatáborban a
Bizottság együttműködne a főszervezővel és aktívan segítené az ottani fellépők
megkeresését, és koordinálását.
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Növelni szeretném a kulturális programok számát, mivel a hallgatók által kittöltött kérdőívből
sok visszajelzés érkezett ennek igényére. Erre buzdítani fogom a Bizottság tagjait, és
reményeim szerint több új, nagy érdeklődést kiváltó rendezvényt sikerül majd tartanunk.
A LEN szervezésében most magam is részt veszek. A rendezvénnyel kapcsolatosan legfőbb
elvárásom az anyagi kockázat csökkentése, mivel egy anyagilag veszteséges LEN a kampusz
mindhárom karának önkormányzatára súlyos anyagi teherrel járna. Ennek elérésére
ösztönzöm majd a bizottság tagjait is. Mindemellett a rendezvény legfőbb célját szem előtt
tartva, hogy a három kar hallgatói közelebb kerüljenek egymáshoz. Támogatom továbbá az
ELTE

Zenekarok

Fesztiváljának

„felélesztését”,

ezzel

az

egyetemünkhöz

köthető

zenekaroknak szereplést biztosítva egy egyre nevesebb rendezvényen.
Minden évben szeretnék legalább egy Jótékonysági bulit tartani, amikor belépő helyett
mindenki belátása szerint adakozna, az előre meghatározott, minden évben változó
szervezet számára.

Tanulmányi és Tudományos Bizottság
A bizottság jelenlegi munkájával tökéletesen elégedett vagyok, nagyon színvonalas
érdekképviseleti munkát végeznek, ezt továbbra is szeretném, ha hasonlóan folytatnák.
Az oktatói munka hallgatói véleményezése az utóbbi években elérte a kellő százalékot, így
lépéseket fogok tenni az eredmények, hallgatók számára is elérhetővé tételére. Ennek a
kitöltöttség százaléknak a fenntartására minden vizsgaidőszakban, már az elejétől fogva kérni
fogom a bizottságot, hogy a kommunikációs bizottsággal együttműködve minden lehetséges
csatornán hirdesse a lehetőséget a hallgatók számára.
Az OHÜB kérésére az EHÖK által kezdeményezett egy tanulmányi a rendszer egységesítésére.
Mivel pillanatnyilag a TáTK-n egy igazságos rendszer működik, így a reformot támogatom,
amennyiben a nálunk használatos tanegységenkénti rendszer lesz az alapja

Diákjóléti Bizottság
Ez a másik bizottság, amelyik munkájával teljesen elégedett vagyok, maximálisan elvégzik
feladataikat. A szociális támogatás pályázási időszakában általában csúszás van, de ez nem a
bizottság hibája, és nem is lehet vele számolni, amíg a rendszer nem működik megfelelően.
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Nagy előrelépésnek tartom, hogy napirendre került a szociális ösztöndíjrendszer
egységesítése az egyetemen, így nem fordulhat elő, hogy egyforma szociális állapotú
hallgatók más karokon más ösztöndíjat kapjanak. Ez magában foglalja a bírálati szempontok
egységesítését és a keret egységesítését is. A kezdeményezést támogatom, és azon leszek,
hogy már a következő pályázási időszakban eszerint járjunk el.

Gazdasági ügyek
Ettől az évtől kezdve nem tárgyalásos alapon kapjuk forrásainkat, hanem a többi hallgatói
önkormányzattal és az EHÖK-kel kidolgozott allokációs rendszer szerint, így kiszámíthatóbb,
és stabilabb az anyagi helyzetünk.
Keretösszevonásra kerül sor, a KHTEÖ keret megszűnik és szétoszlik, ezzel egy időben
lehetőség nyílik majd közéleti ösztöndíjra való pályázásra, így a karon aktív hallgatók sem
maradnak juttatások nélkül.

Iroda
Nyomtatási lehetőséget szeretném megoldani, hogy áttérjünk egy tanulmányi ügyekkel és
szociálisan jogosultakkal foglalkozó szolgáltatásra. Ennek a lehetőségnek megválasztásom
után azonnal szeretnék utánajárni, és lépéseket tenni az ügyben, hogy minél hamarabb
megvalósulhasson.
Az iroda felszereltsége javult, átestünk egy technikai felújításon, valamint új berendezések is
kerültek az irodába, ezzel is segítve a produktív és zökkenőmentes munkát.

TátKontúr
A legutóbbi alapszabály módosítással a hallgatói önkormányzat lapja is bekerült szervezeti
felépítésünkbe. Az utóbbi évben sikerült jó kapcsolatot kiépíteni a főszerkesztő és a HÖK
között, ezt az állapotot szeretném megőrizni, valamint a HÖKéletes rovat vezetője továbbra
is szeretném, ha egy önkormányzati tag lenne. Mivel az egyetemnek lejárt a nyomdai
közbeszerzése, így az újság nem tudott megjelenni nyomtatott formában az utóbbi
hónapokban, de a szerkesztőség folyamatosan elkészíti időre a számokat, és azok online
megjelennek. Amint változik az állapot újra kiadjuk nyomtatott formában is, addig minden
szám elérhető lesz az újság weboldalán.
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Hallgatói szervezetek

TŐGY
Az elmúlt évben nem került megrendezésre a nyári sajnálatos események okán, de
szeretném, ha ez jövőre változna, és ismét megszervezhetnék ezt a független hallgatói
kezdeményezésre indult társaságépítő tábort, aminek nagy jelentőséget tulajdonítok a
hallgatók ismerkedésében. Mindenképp támogatni fogom a szervezőket, amennyiben úgy
döntenek, hogy feltámasztják a programot.

SzHÉK-ek
A szakos hallgatói érdekképviseletek munkája nagyon eltérő, célom, hogy közeledjenek
egymáshoz a szervezetek és ezzel egy gyümölcsözőbb, aktívabb munka valósulhasson meg
karunkon.

Zárszó

Az elmúlt két évben rengeteget fejlődtem szakmailag, és sokat fejlődött
problémamegoldó készségem, így alkalmasnak tartom magam a tisztség betöltésére, bízom
benne, hogy támogatni tudnak ebben. Célom egy olajozottan és áttekinthetően működő
Hallgatói Önkormányzat építése és fenntartása.

Tisztelettel:
Takács Bence
HÖK elnökjelölt

Budapest, 2015. március 27.
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