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„Amikor azt gondolod, hogy már minden lehetőséget kimerítettél,
még mindig van legalább egy.”
(Thomas Alva Edison)
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1.BEMUTATKOZÁS

Boronkay Takáts Réka vagyok, Szombathelyen születtem, 1993
júniusában és ott végeztem a középiskolai tanulmányaimat, majd
2013-ban kezdtem el a tanulmányaimat az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Társadalomtudományi Karán szociológia szakon.
Jelenleg végzős hallgató vagyok, idén tavasszal diplomázom, majd
a TáTK szociálpolitika mester szakán szeretném folytatni a
tanulmányaimat.
Első meghatározó élményem a gólyatábor volt. Eldöntöttem, hogy
valamilyen formában szeretnék részt venni az egyetem
közéletében. Elsőéves koromban jelentkeztem a TáTK HÖK által
megrendezett utánpótlásképzésre (UPK), majd ezek után
csoportvezető képzésre. Egy év után már csoportvezetőként részt
vehettem az elsőévesek integrációjában.
2014 szeptemberétől a TáTK HÖK-ben Nanosz Eleni Vaya
felkérésére, elnöki megbízott tisztséget töltöttem be. Ebben az
időben rengeteg információt sikerült szereznem a szabályzatok és a
szervezet működésével kapcsolatosan is. A tudástranszfert
elősegítette, hogy a velem együtt újonnan bekerült
tisztségviselőkkel expert képzésen vettünk részt, ahol szintén a
megfelelő tudásanyag elsajátítása volt a cél.
2015 áprilistól, Takács Bence elnöksége idején a Kommunikációs
Bizottság elnöki tisztségét töltöttem be. Egy évig feleltem a HÖK és
a hallgatók közötti kapcsolattartásért. Tagja voltam az EHÖK
Kommunikációs-és Sajtó Bizottságának, és a Rekrutációs
Bizottságnak. A legnagyobb eredménynek, a karácsonyi
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adománygyűjtést tartom, hiszen a közös ajándékcsomagolás során,
több mint 120 mikulás csomagot sikerült előállítanunk, ezen kívül
több ajándékdobozt is adtunk a gyermekeknek. Munkásságom alatt
sikerült feléleszteni az utánpótlásképzést is, melyre a vártnál
többen jelentkeztek és vettek részt a képzéseken. Itt is szeretném
megköszönni Mindenkinek, akik aktívan részt vettek a folyamatban.
2016 áprilisában a hallgatók bizalmat szavaztak nekem és azóta a
TáTK HÖK elnöki tisztségét töltöm be. Tavaly nagyon friss csapattal
kezdtünk, hiszen az önkormányzatnak több mint a háromnegyede
lecserélődött, aminek természetesen meg volt a jó és a rossz oldala
is. A tanulási folyamatok soha nem érnek véget és nem mondhatom
azt, hogy megfelelő tudásanyaggal rendelkezünk, viszont mostanra
úgy gondolom, hogy szakmailag is az igényeknek és az
elvárásoknak megfelelő csapattá alakultunk.

Az expert képzést idén én tartottam, még zöldfülűként, viszont az
elmúlt időszak megfelelő volt ahhoz, hogy körvonalazódjon
számomra, hogy mik azok a témakörök, amivel részletesebben kell
foglalkozni. A jövő évben szeretnék összeállítani egy olyan expert
dokumentumot, ami tartalmazza, hogy melyek azok a
szegmensek, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy az emberek
konstruktívan részt vehessenek a szervezet működésében,
munkájában.
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2.MOTIVÁCIÓ

Úgy érzem, hogy a motivációm a kezdetektől fogva töretlen, sőt
beleásva magam fokozatosan egyre mélyebben a szervezet
működésébe, folyamatosan több ötlet és terv fogalmazódik meg
bennem. Ezért jelentkeztem idén is az elnöki tisztségre.
Célom, hogy a kari és az egyetem vezetéssel a továbbiakban is
jó kapcsolatot tartson fenn a TáTK HÖK. Szükségesnek tartom,
hogy a tanszékekkel a kommunikáció jobban működjön, mint a
tavalyi évben. Szeretném elérni, hogy az oktatók partnerként
tekintsenek a Hallgatói Önkormányzatra.
Az idei év februárjától az ELTE bővült a Savaria Egyetemi
Központtal. A TáTK-hoz is kerültek szakok a Szombathelyi Képzési
Központtól. Ez azt jelentette, hogy a TáTK-hoz tartozó hallgatóknak
szükséges érdekképviseletet kialakítani. Alapszabálymódosítás
során létrehoztunk egy új alelnöki tisztséget. Szükségesnek tartom,
hogy az szombathelyi hallgatók érdekképviselete tökéletes
legyen és a lehető legtöbb igényt tudjuk kielégíteni. Ehhez
elengedhetetlen, hogy állandó kommunikációban legyünk a
szombathelyi ügyekért felelős alelnökkel. Szeretném, ha jövőre a
számukra fenntartott küldöttgyűlési helyekre sikerülne jelöltet
állítani, illetve célom az, hogy megalkossunk egy olyan módszert,
amivel a szavazataikat (a nagy távolság miatt) fizikai jelenlétük
nélkül leadhassák.
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Úgy gondolom, hogy rendelkezem olyan tulajdonságokkal, amelyek
elengedhetetlenek egy csapat vezetéséhez, és az elmúlt 3 év alatt
szerzett tapasztalatok és tudás alapján megfelelőnek tartom magam
az ELTE TáTK HÖK elnöki tisztségére.

3.CÉLOK

Előzőleg már megfogalmaztam pár célkitűzést. Időrendben haladva
az első meghatározó pont, a Tavaszi Vezetőképző lenne. A
tanévben ősszel sikerült megtartanunk a TáTK HÖK által szervezett
vezetőképzőt, ami azért fontos, mivel előző évben szerepelt a
pályázatomban, hogy szeretném ha a SzHÉK-ek egyre inkább
kivegyék a részüket az érdekképviseletből. Ősszel különböző
szekciókra jelentkezhettek a SzHÉK-esek, szociális, tanulmányi,
kommunikációs és rendezvény, vezetői és alapozó szekció. Úgy
gondolom, hogy az elmúlt egy évben a SzHÉK-ek pozitív irányú
fejlődésnek indultak, ez mind látható a rendezvényeiken, példának
okáért több teltházas konferenciát és fórumot is maguk mögött
tudhatnak, és a hallgatói visszajelzések is ezt mutatják. Kiemelném
a Nemzetközi Tanulmányok és a Szociológia SzHÉK munkáját. A
jövőben több időt fordítanék a TT SzHÉK-re és az SZT SzHÉK-re,
hogy ők is hasonló sikereken és fejlődésen mehessenek keresztül.
Ehhez elengedhetetlen a személyes találkozások rendszeresítése.
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A következő évben terveim között szerepel az Alapszabály
módosítás is. A jelenlegi Alapszabályunk alapjaiban nem változna,
de a frissítést nélkülözhetetlennek találom. Célul tűztem ki, hogy a
bizottságok munkakörét részletesebben szabályozzuk, illetve
elgondolkoztam a választási rendszer módosításán is, hiszen a
jelenlegi nem teszi lehetővé, hogy a mindenkori elnököt a
küldöttgyűlés visszahívja. Fontosnak tartom, hogy a
Küldöttgyűlésnek, mint a Hallgatói Önkormányzat működését
felügyelő szervnek, jogában álljon ilyen döntést meghozni.

A másik nagyobb project egy hallgatói igényfelmérés lenne. A
felmérést kérdőív formájában képzeltem el, amit online formában
tölthetnének ki a hallgatók, ezenkívül kérdezőbiztosok is töltetnének
ki kérdőíveket az egyetem területén. Mindenképpen szeretném, ha
az összesítés után kiderülne, hogy a hallgatók mit érzékelnek
legnagyobb hiányosságként a HÖK-kel, a szolgáltatásokkal
kapcsolatosan, milyen rendezvényekre van igény, mi a véleményük
az eddigi munkáról?
Ezenkívül külön részt szentelnék a kommunikációra. Melyik az a
platform, ami a leginkább olvasott? Melyik az, ahol biztosan elérjük
őket az összes fontos információval? Eszembe jutott egy zárt
csoport létrehozása, ahova csak a hallgatókat érintő információk
kerülnének fel, pl. rendezvények, pályázatok, ösztöndíj lehetőségek
stb.
Már idén is terveztük, hogy a kari újságunkkal, TáTKONTÚRral
kapcsolatban végzünk egy felmérést, de ez időhiány miatt nem jött
létre, ezt is mindenképpen szeretném beépíteni a felmérésbe. Az
újsággal kapcsolatosan leginkább az olvasottságra vagyok kíváncsi,
illetve arra, hogy a tartalommal mennyire elégedettek a hallgatók.
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Minden évben, szinte az összes elnöki pályázatban szerepel az OHV
nyilvánosság. Az elmúlt évben az EHÖK Tanulmányi Bizottsága
által, külön project is indult ebben a témakörben. Kidolgoztunk
közösen egy új kérdőívet, és jelenleg is lobbizunk a nyilvánosság
mellett. A jövőben sem fogok elfeledkezni erről és még
hangsúlyosabban le fogom tenni a voksomat az OHV közzétételéért.
Őszre tervezek egy fórumot, Ösztöndíjakról és Pályázatokról,
amelyen számítok a HÖK Szociális Bizottságára és a Tudományos és
Tanulmányi Bizottságára a program levezénylésében. Ezenkívül
szeretnék majd segítséget kérni az EHÖK-től, ahonnan a Szociális
és a Tanulmányi alelnök közreműködésére lesz majd szükségem. A
fórum célja az, hogy a hallgatók pontosan, elsőkézből értesüljenek
az általuk megpályázható lehetőségekről, illetve tisztábban lássák,
hogy mi a metódusa a pályázatoknak. Szeretném még a Szociális
Ösztöndíj pályázat leadási határideje előtt megtartani az eseményt,
hiszen ez az a típus, amely karunkon a legtöbb hallgatót érinti.
Mindezen kívül, fontosnak tartom felhívni a figyelmet a többi
pályázatunkra is, hiszen némelyik egyáltalán nincs kihasználva.
Gazdaság. Az elmúlt két évünket pár százezres maradvánnyal
zártuk. Az éves összegünk megfelelő volt ahhoz, hogy minden előre
tervezett kiadásunkat finanszírozni tudtuk. Probléma csak az
Iskolaszövetkezettel kapcsolatosan lépett fel, amely az ELTE összes
részönkormányzatának kisebb- nagyobb problémákat okozott. A
mai napig nem történtek meg kifizetések, amelyek már december
óta halmozódnak. A TáTK HÖK Iskolaszövetkezeten keresztül fizeti
a TáTKONTÚR munkatársait, az irodavezetőt és a logisztika
időnkénti munkáját. Szeretnék erre a problémára mihamarabb
megoldást találni a gazdasági alelnökkel együtt, mert nem tartom
potenciálisnak a jelenleg működő rendszert.
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Iroda. Az iroda sajnálatos módon tavaly nyáron beázott, és a padló
felázott. Szeretném idén ezt kicseréltetni és még a légkondicionáló
szezon előtt megnézetni a csöveket, hogy idén elkerüljük ezt a
problémát. Ezenkívül szeretnék új polcokat a számítógépes
asztalokhoz, hiszen kezdjük a sok irattal és eszközzel kinőni a
rakodóteret.

4.ZÁRSZÓ

Három éve aktívan veszek részt a hallgatói közéletben. Az elmúlt
időszakban nagyon sokat tanultam a szervezet működéséről. Az
elnöki ciklusom alatt, számomra eddig ismeretlen, és új
helyzetekkel találkoztam, de mindegyiket sikerült eredményesen
megoldani. Ez az egy év megfelelő volt arra, hogy felmérjem,
milyen módosítások és változtatásokat lenne célszerű bevezetni.
Szeretném, ha a kitűzött célokat a következő tanévben
maradéktalanul sikerülne megvalósítanunk.

Amennyiben a programom elnyerte tetszésedet, kérlek támogasd a
törekvéseimet!

Üdvözlettel:
Boronkay Takáts Réka
TáTK HÖK elnök
2017/2018 elnökjelölt
Budapest,2017.03.24.
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