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Egy olyan hegyet, mint az Everest, nem úgy mászik meg az ember, hogy saját feje szerint lohol
előre, vagy, hogy mindenáron verseng a bajtársaival. Lassan, gondosan, elővigyázatosan,
önzetlen csapatmunkával lehet csak nagy hegyeket mászni. (James Ramsey Ullman)
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1.Bemutatkozás
Takáts Réka vagyok, 1993.06.25-én születtem Szombathelyen.

Az általános iskolai

tanulmányaimat a Paragvári Utcai Általános Iskolában kezdtem, zenei szakon. A középiskolám a
Kanizsai Dorottya Gimnázium volt, szintén Szombathelyen. Itt 5 évet töltöttem el a nyelvi
előkészítő év miatt. Nagyon sokáig az orvosi egyetemre készültem ezért leginkább a
természettudományok voltak meghatározó tantárgyak egészen a negyedik évem végéig. Ezután
elég hirtelen változtatás történt a szándékaimat tekintve és végül a szociológiát választottam.
Társadalomismeretből ezért egy egész éves fakultációs anyagból kellett vizsgáznom az utolsó
évem előtti nyáron, hogy emeltszintű érettségit tehessek, majd ugyanekkor angol nyelvből
előrehozott érettségit csináltam. Általános iskolában és a középiskolában is igyekeztem kivenni a
részemet a közéletből. Sajnos akkoriban még nem működött jól a gimnáziumomban a DÖK ezért
sosem csatlakoztam ebbe a csapatba. Jelenleg a tanulmányaim és a HÖK mellett tagja vagyok
egy egyesületnek ahol kirakott és gyepmesteri telepeken lévő kölyökkutyákat mentünk és
biztosítjuk számukra a szebb jövő lehetőségét, illetve nélkülöző családoknak állandó segítséget
nyújtunk.
A TáTK-n 2013-ban kezdtem meg a tanulmányaimat. Abban az évben részt vettem a HÖK
által szervezett utánpótlásképzésen, csoportvezető képzésen és 2014 nyarán, Mezőkövesden
csoportvezető voltam. Az idei gólyatáborban a csoportvezető képzésben és a játékos szekció
irányításában is segédkezem. 2014 szeptemberétől veszek részt a HÖK mindennapjaiban, mint
tisztségviselő. Először elnöki megbízottként segítettem, főleg az akkori elnöknek Nanosz
Eleninek

a

megbízásából.

Segítettem

a

nyíltnap

szervezésében,

részt

vettem

a

rendezvényszervezői képzésen és az expert képzésen is. 2015 áprilisától töltöm be a
Kommunikációs Bizottság elnöki posztját. ELTE HÖK Kommunikációs Bizottságának tagjaként
kéthetente ülésen veszek részt, ahol olyan dolgokkal foglalkozunk, amelyek az egész
egyetemünket érintik, például OMHV, adománygyűjtések, nyíltnapok, rendezvények stb. Az
évben három project napunk is volt, ami leginkább hétvégenként került megrendezésre. Ahol
összeraktuk egy új angol nyelvű honlap tervezetét Az egész évhez tartozó stratégiát felépítettük
és az éppen soron következő aktualitásokkal foglalkoztunk. Tavaly nyáron az EHÖK
vezetőképzőjén is részt vettem a kommunikációs szekcióban. Az idei évben pedig a tavaszi
HÖOK közgyűlésre is kaptam meghívást. A Rekrutációs Bizottság tagjaként egyetemi szinten
én képviselem a TáTK-t ebből adódóan nagy részben kiveszem a munkámat az ELTEfeszt de
leginkább az EDUCATIO szervezéséből is. Pár hónapja pedig hallgatói tag vagyok a Kari
Tanácsban.
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Az elmúlt két évben nagyon sok tapasztalatot szereztem először elnöki megbízottként az egész
szervezetről, a Kommunikációs Bizottság elnökeként pedig lehetőségem nyílt megismerni
további tisztségviselőket az ELTE-ről, illetve más egyetemekről.

A kari vezetőséggel is

számtalanszor sikerült interakcióba lépni és kapcsolatot kialakítani. Úgy gondolom, hogy ezzel a
két évvel a hátam mögött, képes lennék betölteni a HÖK elnöki tisztséget.

2.Motiváció
Egész életemben meghatározó a csapatmunka. Fontosnak tartom, hogy a csapatban mindenki
biztos szakmai tudással rendelkezzen, hiszen ez nélkülözhetetlen a megfelelő munkavégzéshez.
Ezen kívül szeretném, ha a csapat összetartást, profizmust és harmóniát sugározna és a hallgatók
bizalommal fordulnának hozzánk bármilyen kérdéssel, ezzel továbbra is hallgató barát HÖKként jelen lenni a TáTK és az ELTE életében.
Az elmúlt években nagyon sok minden történt az ELTE-n. Jelen esetben a negatívumokra
gondolok. A gólyatábori botrányoktól kezdve a tavalyi intézkedéseket nézve a szakok
megszűntetéséről. A mostani évünk ezekhez képest rendkívül nyugodt volt, hiszen tudomásom
szerint, hasonló nagyságrendű problémák nem történtek. Minden rosszban van valami jó, ez az
én esetemben azt jelenti, hogy már jelen voltam a fent említett eseteknél, ezáltal jó pár problémamegoldási módszerrel találkoztam, amiket remélem, hogy a jövőben nem kell alkalmaznom, de
legalább felkészült vagyok a váratlan helyzetekre.
Az átláthatóságot, amit már előttem is képviseltek az elnökök mindenképpen szeretném
folytatni, hiszen úgy vélem, ez az egyik alapköve annak, hogy szabályszerűen és
kiegyensúlyozottan tudjunk működni. Nagyon fontosnak tartom a kapcsolatápolást a kar
vezetésével és a Tanulmányi Hivatallal. Továbbá szeretném, ha a többi karral is sikerülne egyre
jobb viszonyba kerülni, hiszen ezzel az összetartással lehetőség nyílna a hallgatók

számára,

hogy megérezzék, hogy mit jelent az ELTE-s tudat és összetartás.
Célom az, hogy az ELTE-TáTK megőrizze és lehetőség szerint még inkább biztosítsa a jó
hírét. Felkészültségemmel és a tapasztalatokkal felvértezve, úgy érzem, rendelkezem azokkal a
kvalitásokkal és motivációval, ami szükséges és célszerű egy HÖK elnök számára.
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3.Bizottságok és Iroda
A szervezeti felépítésen véleményem szerint szükségtelen változtatni, de természetesen nyitott
vagyok, amennyiben születik jobb szervezeti elképzelés.
Belügyi és Szakos Érdekképviseleti Bizottság
A bizottság működésén nem szeretnék változtatni. Úgy vélem, Pintér Luyi rendkívül jól
koordinálja a SzHÉK-eket és a logisztika működésével sincs probléma. Az elmúlt évben a
SzHÉK-ekbe sikerült újra életet lehelni és folyamatos aktív munkájukkal, sok programmal
gazdagították a TáTK mindennapjait. Szeretném, ha ez a motiváltság és jó kapcsolat a jövőben is
megmaradna.
Külügyi Bizottság
A Külügyi Bizottságnak egy tanévet tekintve vannak kifejezetten frekventált időszakai. Idén a
Külügyi Bizottság kreativitásának köszönhetően, rendkívül jó események születtek, amelyek sok
ember figyelmét felhívták arra, hogy ők is pályázhatnak az Erasmus ösztöndíjra, pl. évek óta
ebben az évben volt a legtöbb hallgató, aki pályázatot adott le.
Szeretném, ha az ESN ELTE-vel minél erősebb kapcsolatot ápolnánk, főképpen a kari főmentor
esetében. Az Erasmus szakmai gyakorlat pályázat erős népszerűsítését szeretném propagálni,
mivel ez meglehetősen kihasználatlan. Továbbá mindenképpen jó lenne, ha az elkövetkezendő
évben is sikerülne az Erasmus Kiegészítő Szociális Támogatást kiutalni, ami az önköltséges
hallgatók számára nyújt anyagi támogatást, ehhez szükséges, hogy karunk az éves költségvetésbe
belevegye ezt az összeget, ezért minden tőlem telhető intézkedést meg fogok tenni.
Kommunikációs Bizottság
Lényegében a mostani működést nem változtatnám meg. Az állandó feladatok ellátása
nélkülözhetetlen. A szakos és az évfolyam csoportok folyamatos figyelemmel követése
rendkívül fontos.
Szeretném ha a ELTE HÖK Kommunikációs Bizottságával a kapcsolat tartás továbbra is
intenzív lenne.
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Rendezvényszervező Bizottság
Elsődlegesen szeretném, ha a bizottság a SzHÉK-ekkel szeptemberben kidolgozna egy egész
félévet

áttekintő

Természetesen

a

eseménynaptárt,
közbeszerzést

amihez
igénylő

tartanánk

magunkat

rendezvények

mellett

az

adott

időszakban.

a

kisebb

események

megszervezését is a bizottság feladatának tekintem. Fontosnak tartom, hogy a kulturális életet a
HÖK oldaláról felélesszük és lehetőséget biztosítsunk a hallgatóknak, hogy kedvezményesen
részt vehessenek a programokon. Ősszel, ha módunkban áll, szeretném, ha megtartanánk a
gólyabált majd tavasszal a felezőt.
A LEN-t tekintve fontosnak tartom, hogy mind a három kar egyenlően vegye ki a részét a
munkafolyamatokból, illetve szeretném, ha anyagilag a legkevésbé lenne kockázatos
rendezvény. Idén és a jövőben is ennek érdekében a TáTK HÖK-ből a szervezésben résztvevő
embereket is erre ösztönzöm.
A 2015/2016-os tanévben két gyűjtést is szervezett az ELTE HÖK, amit kari szinten én
irányítottam. Véleményem szerint az adományok mennyiségét egy-egy jótékonysági bulival
növelni tudnánk, ennek okán szeretném majd felkérni a bizottságot, hogy segítsen megvalósítani
ezt az ötletemet.
Tanulmányi és Tudományos Bizottság
Úgy gondolom, hogy a bizottság tökéletesen működik. Amit kiemelnék, hogy továbbá is
szeretném, ha a Tanulmányi Hivatallal a kapcsolattartás folyamatos legyen. A következő
tanévben a Társadalmi Tanulmányok kötet elkészítése mindenképpen időszerű lesz, ezért ezt
feladatnak tűzném ki. A Honorácior és Tutorálás ösztöndíjpályázatra az elmúlt években
rendkívül kevesen jelentkeztek, ennek népszerűsítéséről és átalakításáról az oktatási dékánhelyettessel megbeszéléseket szeretnék, hogy együtt találjuk meg a megoldást.
Szociális Bizottság
A Szociális Bizottság munkájával teljesen elégedett vagyok. Idén nagyon hasznosnak tartottam,
hogy a bizottság tagjai fogadó órákat tartottak a szociális pályázat leadási időszakban, és utána
is, ezzel segítve a hallgatóknak, ha problémájuk akadt. A jövőben szeretném, ha még kevesebb
hibaforrásunk lenne, ezért szeptemberben egy „Szoctám percek” esemény megrendezését fogom
szorgalmazni, ahol előzetesen minden információt elmondunk a támogatásról és válaszolunk az
esetlegesen felmerülő kérdésekre.
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Gazdasági ügyek
Továbbá is forrásallokáció működik nálunk, ami a többi részönkormányzattal és az EHÖK-kel
kidolgozott rendszer. Felmerült ötletként, egy egyesület alapítása, aminek a létrehozásáról
igyekszem minden információt megszerezni a jövőben, és ha megoldható, akkor minél hamarabb
megtenni a szükséges lépéseket a felállításáról.
A TátKontúr kifizetéseket tekintve az elmúlt hónapokban változás történt. Karakterenként 0,5 Ft
a díjazás, amit szeretnék a jövőben is megtartani.

Iroda
Az iroda működéséhez kapcsolódóan nem lennének nagyobb változtatásaim. A nyomtatási
rendszert ugyanígy szeretném fenntartani. Emellett az iroda tisztántartásával kapcsolatosan
kéthetente folyamatos váltásban a HÖK bizottságai felelnének.
TátKontúr
A TátKontúr működése az elmúlt időszakban zökkenőmentesen zajlott. Rendszerint időben,
havonta megjelentek a lapszámok. A TátKontúr főszerkesztőjével természetesen szeretném
megtartani a jó kapcsolatot és követném azt a mintát, hogy a HÖKéletes rovatot a HÖK-ben
tevékenykedő tag vezesse és a számok ugyanúgy elérhetőek legyenek online felületen is.
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4.Hallgatói szervezetek
TŐGY
Tavaly az egy éves kihagyás után újra megrendezésre került a TŐGY. Véleményem szerint
rendkívül hasznos esemény, hiszen mérhetetlenül fontos szerepet tölt be a kapcsolatépítésben a
karunkon a hallgatók között. A két évvel ezelőtti kihagyás után a tavalyi esemény valamivel
kevesebb embert tudott megmozgatni, de szeretném, ha ez idén változna és a tavalyinál több
ember venne részt a következő táborban. Amennyiben idén is megrendezésre kerül, teljes
mértékben támogatni fogom a szervezőket.
SzHÉK-ek
Nem titkolt szándékom, hogy a következő egy évben valamennyire összhangba hozzam a
SzHÉK-ek és a HÖK munkáját. A már említett esemény naptár is ezt a célt szolgálná, illetve
szeretnék a jövőben a SzHÉK-ekkel közös üléseket tartani és időmhöz mérten részt venni a
SzHÉK-ek ülésein is.

5.Zárszó
Amióta aktívan részt veszek karunk munkájában, úgy gondolom, hogy rendkívül sok
tapasztalatot szereztem és rengeteg helyzetben sikerült megállnom a helyemet, emiatt
megfelelőnek találom magam a tisztségre. Célom egy profi, áttekinthető és együttműködő
Hallgatói Önkormányzat működtetése és fenntartása.
Kérem, szíveskedjetek a fentiek alapján támogatni törekvéseimet!

Tisztelettel:
Takáts Réka
HÖK elnökjelölt
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