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Társadalomtudományi karán másodéves, szociológus hallgató. Általános iskolás koromtól
kezdve fontosnak tartottam, hogy segítsek társaimnak és valamilyen szinten magának az
intézménynek is. Egészen felső osztályos korom óta részese voltam a Diákönkormányzatnak,
általános iskolában, mint az osztályom képviselője, majd folytatva ezt, középiskolában először
szintén képviselőként, majd a Diákönkormányzat elnökeként segítettem a kommunikációt a
hallgatóság és a vezetőség között. Korábbi tapasztalataim miatt jelentkeztem 2017
szeptemberében a Hallgatói Önkormányzat Kommunikációs Bizottsági tagjának meghirdetett
pozíciójára, amit 2017 októbere óta be is töltök. Az idei évtől lehetőségem nyílt arra, hogy a
Szociológia Szakos Hallgatói Érdekképviselet rendezvényes szekcióját segítsem munkámmal.
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Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Kommunikációs Bizottság elnöki
posztjára. Az elnöki pozícióra alkalmasnak tartom magam, mivel nyitott, energikus,
maximalista és pontos vagyok. A fentebb említett érdekképviseleti tapasztalatok mellett 6 éve
hobbi szinten fotózok, illetve nagy érdeklődést mutatok mind a képi, grafikai és videó anyagok
elkészítése, szerkesztése iránt. A kreatív írás sosem állt messze tőlem, mind általános, mind
középiskolában rendszeresen részt vettem novellaíró versenyeken, illetve segítettem az
iskolaújság munkáját. Úgy gondolom, hogy egy jó Bizottsági elnök nemcsak a saját bizottsági
tagjaival tud eredményesen együtt dolgozni, de kész arra, hogy bármikor segítse a Hallgatói
Önkormányzat többi bizottságának munkáját, illetve megkönnyítse az érdekképviseleti szerv
és a hallgatók közötti kommunikációt.
Véleményem szerint Szabó Dóra, a jelenlegi Bizottsági elnök, remek munkát végzett
abban, hogy kialakított egy biztos alapot a bizottságok között, így eredményesen zártunk
minden projektet. Azonban hiszem, hogy minden szervezetben, így a TáTK Hallgató
Önkormányzatának Kommunikációs biztosságában is szükség van néhány innovatív

fejlesztésre, hogy továbbra is sikeresen működjön, és igazodni tudjon a hallgatói igényekhez.
Számomra fontos, hogy ne csak a bizottságon belül figyeljek a fejlesztésekre, hanem azon kívül
is. A pályázatomban ezeket a kisebb módosításokat be is szeretném mutatni.
A bizottságot érintő terveim között szerepelnek 2-3 hetente tartandó, különböző
tréningek és brainstormingok. Ezek alatt a találkozók alatt a Kommunikációs bizottsági
tagokkal különféle kommunikációs stratégiákat találnánk ki arra, hogy a hallgatói körben minél
több emberhez eljussanak az egyetemet, a hallgatói életet érintő hírek, illetve az
érdekképviseleti szervek által szervezett előadások, rendezvények. Ugyan ezen alkalmakkor
szót ejtenénk a TáTK HÖK által használt közösségi platformok frissítéséről és kinézetéről.
Ezek mellett megtartanám a havi egyszeri Kommunikációs Bizottsági ülést, ahol a Bizottsági
tagokkal átbeszélnénk, hogy kinek milyen észrevételei voltak az adott időszak kommunikációs
munkájával kapcsolatban, ez alapján módosítani tudnánk a következő időszakra tervezett
dolgokat az eredményesség érdekében.
A TáTK HÖK Rendezvényszervezői és Kommunikációs Bizottsága az év nagy
részében együtt dolgozik, segítik egymás munkáját, éppen ezért elengedhetetlenül fontosnak
tartom, hogy havi- két havi rendszerességgel a két bizottság ülésezzen. Ezeken az üléseken,
ahogy a Kommunikációs Bizottsági üléseken is, az Ellenőrző bizottság egy tagja részt venne,
amennyiben ideje van rá. Ha mégsem, természetesen a hangfelvételt továbbítanánk nekik.
Mindezek mellett nagy hangsúlyt fektetnék arra, hogy a bizottsági tagok minden
feladatot kipróbáljanak, ami a feladatkörükhöz tartozik. Ez alapján felosztanánk azt, hogy ki
milyen részt fog ellátni a bizottságon belül, kinek mik az erősségei. Amint kialakult egy
megszokott rend, további „mini-képzéseket” szerveznénk Nekik, hogy fejleszteni tudják ezeket
a kompetenciáikat.
Ami a TáTK HÖK többi bizottságával való együttműködést illeti, állandósítani
szeretnék egy olyan, mindenki által elérhető, excel táblázatot, amiben nyomon lehet követni,
hogy mikor milyen hírek fognak megosztásra kerülni a Facebook csoportokban. Ezzel el
szeretném azt kerülni, hogy egy nap túl sok fontosan – vagy éppen kevésbé fontos – bejegyzés
kerüljön be ezekre a színterekbe, ezzel elveszítve a követhetőségét az információknak.
Természetesen közös megegyezés alapján felül lehet majd írni ezeket a terveket, pl. ha a
szociális bizottságnak van megosztani valója a hallgatókkal.
Úgy gondolom, hogy a kommunikáció a bizottságok között megfelelően történik, de
biztosítani szeretném a többi alelnököt, bizottsági elnököt, referenst, illetve tagot, ha bármikor

segítségre van szükségük a hallgatókkal való kommunikációban, bizalommal fordulhatnak a
Kommunikációs bizottság bármely tagjához.
Annak érdekében, hogy az utódok megfelelő tudást kapjanak a feladatkörükről, illetve
hogy legyen egy bármikor, bárhol elérhető segédletük, a bizottságokkal együtt dolgozva, össze
szeretnék állítani egy „Bizottsági Segédletet”, amit tovább tudnak adni az újaknak, illetve a
frissen beválasztott tisztségviselők a kezdeti időszakban használni tudják.
A programomban meg szeretném említeni, hogy szándékomban áll egy igény, illetve
véleményfelmérést készíteni a hallgatók körében, hogy releváns képünk legyen arról, milyen
véleménnyel vannak a munkánkról az egyetem tanulói. Annak érdekében, hogy a külföldi
hallgatók se maradjanak ki a közéletből, illetve ők is minden fontos információt megkapjanak,
a közösségi platformokon közzétett bejegyzéseket minden esetben angolul is meg szeretnem
osztani. Továbbá nagyobb hangsúlyt szeretnék fektetni a videó anyagok készítésére, ezzel
kapcsolatban számos ötletem van, amit remélhetőleg meg is tudok majd valósítani a többi
tisztségviselő segítségével (pl.: gólyatábori kulisszatitkok, vizsga kisokos videó, év végi emlék
videó stb).
Elnöki programom végén meg szeretném említeni, hogy dolgozni szeretnék a TáTK
Hallgatói Önkormányzat és a Szakos Hallgatói Érdekképviseletek közötti kommunikáción,
illetve a SzHÉK-ek és hallgatók közötti kapcsolat fejlesztésén. Továbbá, a fentebb említett
„Bizottsági Segédletet” náluk is meg szeretném valósítani. Ennek az „alapköveit” a Belügyi
Bizottság elnökével már átbeszéltük, a közeljövőben további egyeztetésekre fog sok kerülni.
Bízom benne, hogy amennyiben pályázatom elnyeri a Küldöttgyűlés tetszését, ezáltal
sikerül a Kommunikációs Bizottság elnöki pozícióját betöltenem, maximálisan, hibák nélkül
fogom végezni a munkámat, és Bizottsági elnökségem ideje alatt nemcsak a saját
bizottságomnak, de a teljes TáTK Hallgatói Önkormányzatának is segíthetem a fejlődését.
Köszönöm a figyelmet!
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