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Bemutatkozás
Fazakas Áron vagyok, Debrecenben születtem 1993. július 15-én. Tanulmányaim első éveit a
Debreceni Református Kollégium Általános Iskolájában töltöttem, majd a Debreceni
Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában folytattam. 2010-ben tettem angol középfokú
nyelvvizsgát. 2011-2012-ben a Münster-i Gymnasium Paulinum diákja voltam Észak- RajnaVesztfáliában, Németországban. Mind kulturális minden nyelvi szempontból egy rendkívül
tartalmas és hasznos időszaka volt ez az életemnek. 2013-ban érettségiztem a Dóczy
Gimnáziumban emelt szinten angolból és társadalomismeretből. 2013-ben nyertem felvételt
az ELTE Társadalomtudományi karának szociológia szakára.
A hallgatói érdekképviselettel először az egyetemi tanulmányaim második félévében
kerültem kapcsolatba. 2014. február 25.-e óta töltöm be a TÁTK Hallgatói Önkormányzatának
Kollégiumi referensi pozícióját. A Diákjóléti Bizottság tagjaként hallgatótársaim szociális
ügyekben való tájékozódását és azok lebonyolítását segítettem, úgy, mint kollégiumi
elhelyezés, vagy rendkívüli és rendszeres szociális támogatások pályázása.
A bizottsági teendőkön felül a HÖK egyéb tevékenységeiből is próbáltam kivenni a részem,
mint például a kreatív munkák, illetve a kari vagy egyetemi rendezvények szervezése és
lebonyolítása. Az előző félévben több tisztségviselővel részt vettem a TáTK HÖK expert
képzésein, amely remek továbbképzésnek bizonyult. Átfogó és alapos képet adott a
felsőoktatási rendszer és egyetemünk működéséről, valamint az érdekképviseletek és
hallgatói önszerveződések munkájáról mind kari, mind országos szinten.

Motiváció, rendezvények

Figyelemmel kísértem az ELTE rendezvényeit, már az előtt, hogy felvételt nyertem volna, és
később nagy örömömre szolgált mikor gólyaként és nem sokkal később már
érdekképviselőként ki tudtam venni a részem belőlük, először, mint résztvevő aztán, mint
szervező. A 2014-es gólyatábort a játékokért felelős szekció tagjaként, az idei, 2015-ös
táborban pedig a rendezvényszervező szekció tagja fogom segíteni az újonnan felvettek
integrációját. Az idei tanévben a szokásoktól eltérően a tavaszi félévben tartottuk meg a
gólyabált, a felezőbállal közösen. Ez volt az első nagyobb rendezvény, aminek a szervezésében
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és koordinálásban aktívan kivettem a részem, és sok olyan tapasztalatot szereztem, ami
kulcsfontosságú lesz a jövőben. Egy másik jelentős nagy rendezvény, amin
dolgoztam/dolgozok a Lágymányosi Eötvös Napok. A tavalyi évben logisztikusként, idén már,
mint koordinátor dolgozok a rendezvény sikeréért. Az idei évben újra elindult az ELTE
Zenekarok Fesztiválja, ami egy a LEN keretein belül megrendezett verseny zenekarok számára,
ezt igyekszem majd legjobb tudásom szerint lebonyolítani az EHÖK-kel és a többi lágymányosi
karral együttműködve.
A fent említett nagyobb, közbeszerzés köteles rendezvényeken felül feladatomnak tartom a
jövőben a kisebb kari rendezvények megszervezését, valamit a folyamatos kapcsolattartást a
Szakos Hallgatói Érdekképviseletekkel. A SzHÉK-ekkel együttműködve arra fogok törekedni,
hogy a TáTK hallgatói számára olyan változatos programokat és rendezvényeket tudjunk
nyújtani, mely magában foglalja a kulturális és sport programokat, szórakozási lehetőségeket
vagy akár a szakmai eseményeket. Szeretném a későbbiekben a hagyományos
rendezvényeken (Gólyatábor-afterparty, Vizsgatemető, stb.) túl a kisebb események
minőségét és látogatottságát emelni, új helyszínekkel, előadókkal jó kapcsolatot kiépíteni.
Ha elkészült a hallgatói rendezvényekre az egyetemi közbeszerzési szerződés, szeretnék a
nyertes rendezvényszervező céggel is jó, partneri kapcsolatot ápolni.

Zárszó
Az elmúlt egy évben sok aspektusába beleláttam a Hallgatói Önkormányzat munkájának és
sokat fejlődtem szakmailag. Ezek közül a rendezvények szervezését tartottam mindig a
legérdekesebb feladatnak. Ez a feladat kihívás is egyben, amely próbára teszi a szervező
készséget, a kommunikációs képességeket és a kreativitást. Bízom benne, hogy ezekkel
rendelkezem, és még fejleszthetem őket a jövőben a Rendezvényszervező Bizottság
elnökeként.

Tisztelettel:
Fazakas Áron
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