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Bemutatkozás
Döbrösi Zita vagyok, 1995. február 9-én születtem Budapesten. Tanulmányaimat 2001-ben az
érdi Bolyai János Általános iskolában kezdtem, majd 2007-től a budapesti Eötvös József
hatévfolyamos gimnáziumában folytattam. Az Eötvösös évek során angolból, történelemből,
biológiából jártam fakultációra. Ezek mellett a Testnevelési Egyetemre is jártam párhuzamosan
testnevelés fakultációra.
A gimnáziumi évek elején sikeres angol nyelvvizsgát tettem le, emelt szintű érettségit tettem
angolból, és történelemből. 2013 szeptembere óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi Karának nemzetközi tanulmányok szakos hallgatója vagyok.
2014. február vége óta tagja vagyok a TáTK Hallgatói Önkormányzatnak, mint sport- és kulturális
referens. A 2014-es mezőkövesdi gólyatáborban csoportvezetőként vettem részt, majd a 2015ös TáTK Gólyatáborban rendezvényes szervezőként fogok részt venni. Az elmúlt egy évben két
HÖOK konferencián vettem részt, ahol betekintést nyerhettem az ország többi Hallgatói
Önkormányzatának munkájába. Megjelentem a legtöbb sportbizottsági ülésen, ahol képviseltem
a TáTK-s hallgatók érdekeit.
Megpróbáltam aktív tagja lenni a Hallgatói Önkormányzatnak, részt vettem nyílt napokon, Pont
ott partin, illetve Educatio kiállításon.
Az őszi félévtől kezdve több tisztségviselővel együtt expert képzésre jártunk.
Az elmúlt egy évben a beérkező sport- és kulturális pályázatok bírálása alatt együtt dolgoztam
tapasztalt HÖK-ös tisztségviselőkkel, akiktől megtanulhattam a pályázatok bírálásának a menetét,
és, hogy hogyan gazdálkodhatok egy megadott adott kerettel.
Amióta tisztségben vagyok sportpontrendszer, és utólagos finanszírozási forma került
bevezetésre. A rendezvényszervező bizottság tagjaként, az elnökömtől hasznos információkat
szereztem a közbeszerzési eljárásról,

Motiváció és gazdasági ügyek
Elöszőr is a forrásallokációt szeretném megemlíteni. A HÖK reform nagyon fontos pontja ez.
Lényege, hogy egy egészen új forráselosztási modell lesz bevezetve az ELTE karai között. Ez
alapján 1,5 millió forintnyi tartalék lesz elkülönítve, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és a
KolHÖK egy előre meghatározott összegben részesül, majd az ELTE nyolc kara között kerül
felosztásra az összeg. Így egy objektív, és kiszámíthatóbb rendszer lesz érvényben.
A keretösszevonások miatt, megszűnik majd a Kiemelkedő Hallgatói Teljesítmény Egyszeri
ösztöndíja.(KHTEÖ).
Újabb változás lesz, hogy a karon tanuló hallgatók is pályázhatnak majd közéleti ösztöndíjra, így
jutatásban részesülhetnek.
A legfontosabb megoldandó feladatnak a jövőben a nyomtató és a TáTKontúr kérdését tartom
kari szinten. Alternatívaként a nyomtatást a hallgatók a HÖK irodán kívűl az Eötvös pontnál is meg
tudják oldani, de hosszabb távon mindenképpen szerencsés lenne, hogy az irodában is
megmaradjon ez a lehetőség, mint az előző években.
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A TáTKontúr a Társadalomtudományi Kar havilapja, ahol a hallgatók fontos, és érdekes
információkat olvashatnak, viszont jelenleg online felületen érhető csak el, mert sajnos az
egyetem nyomdai közbeszerzés hiányában nem tudta megjelentetni a lap nyomtatott kiadásait.
Remélhetőleg a közbeszerzési eljárás a jövőben zökkenőmentesebben fog zajlani, így az újabb
cikkek már nyomtatott verzióban is megjelenhetnek.

Zárszó

Az expert képzés alatt, a rendezvényszervező bizottság tagjaként, illetve a pályázatok bírálása
során hasznos tapasztalatot szereztem, és tanultam más HÖK-ös tisztségviselőktől, mellettük
dolgozva. Bízom benne, hogy támogatni tudnak a gazdasági alelnöki pályázatomban.
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