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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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BEMUTATKOZÁS
Parcsami Attila Miklós vagyok, 1993. december 28.-án születtem Győrben. Általános
iskolai tanulmányaimat a Szabadhegyi Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és
Gimnáziumban végeztem német-angol tagozaton. Középiskolai éveimet a Győri Műszaki
Szakképzési Centrum Hild József Építőipari Szakgimnáziumában töltöttem angol nyelvi előkészítő
osztályban, építészeti szakirányon. Már gimnáziumi éveim alatt nagy érdeklődést mutattam az
idegen nyelvtanulás és a különböző kultúrák iránt, ezért mikor lehetőség nyílt mindig pályáztam
külföldi projectmunkákra. 2010-ben lehetőséget kaptam az Európai Unió Leonardo da Vinci
Program keretében meghirdetett egy hónapos külföldi szakmai gyakorlat eltöltésére Észtország
fővárosában, Tallinnban. 2013 elején pályáztam a Rotary International Youth Exchange
Programjára, melynek köszönhetően volt szerencsém egy évet külföldön tanulni Brazíliában, az
Escola de São Paulo magángimnáziumban. Itt alkalmam adódott leginkább a portugál nyelv
elsajátítására, de emellett spanyolul is tanultam. Hazatértemet követően bebizonyosodott számomra,
hogy az építészet helyett jobban érdekelne egy olyan képzés, mely egy sokrétű tudást ad, fontos a
nyelvismeret és ahol mélyebb tudásra tehetek szert a világról és annak működéséről. Pontosan ezért
jelentkeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Nemzetközi
Tanulmányok alapképzésre.

TAPASZTALAT
Már elsőéves koromban csatlakoztam a karunkon működő Erasmus Student Network
mentorprogramjába, hiszen mint volt cserediák szerettem volna visszaadni valamit a nálunk itt lévő
Erasmusos hallgatók számára. Még ebben az évben jelentkeztem a csoportvezető képzésre, melynek
során a 2015-ös Gólyatáborban csoportvezetőként vehettem részt.
2015
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Érdekképviseletbe, ahol a kulturális rendezvényekért felelős szekciót vezettem. A kulturális szekció
szervezte továbbra is az NT-s Filmklubokat, az Emberi Jogi Konferenciát és más szakos
rendezvényeket. 2016 tavasza sok változást hozott életemben, hiszen áprilisban a Küldöttgyűlés
megválasztott az Ellenőrző Bizottság tagjának és jómagam lettem a Nemzetközi Tanulmányok
Szakos Hallgatói Érdekképviseletének az elnöke. Ellenőrző Bizottság tagjaként mélyebb betekintést
nyerhettem az Alapszabályunk gyakorlati működésébe, mely elengedhetetlen ismeretekkel ruházott
fel

szervezetünk

működési

kereteivel

kapcsolatosan.

Júniusban szintén tartottunk

egy

Küldöttgyűlést, ahol megválasztottak a Tanulmányi és Tudományos Bizottság Jogsérelmi referens
tisztségére. Jogsérelmi referensként tisztségemből adódóan gyakorta kellett használnom és
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értelmeznem a Hallgatói Követelményrendszerben (HKR) megfogalmazott rendelkezéseket,
melynek hála részletesen megismerhettem az egyetemi és a kari specifikus tanulmányi
szabályzatokat, ami a mai napig nagyban hozzájárul munkám hatékony végzésében. Egy hónapra rá
részt vettem az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) által szervezett Vezetőképzőn, ahol a
Tanulmányi Szekció munkájában vettem részt és rengeteg új és fontos információt tanulhattam
meg. 2016 nyarán a gólyatábori felkészülések alatt a kreatívos csapat munkáját segítettem, majd a
Gólyatábor alatt játékos szervezőként vettem részt.
2016 őszétől Nemzetközi Tanulmányok SzHÉK elnökként több tanulmányi Fórumot
szerveztünk végzős és elsőéves hallgatóknak, a Filmklubok szünet nélkül haladtak tovább és sok
igényfelmérést készítettünk az Intézet számára. Főszervezője voltam a III. Emberi Jogi
Konferenciának, hol 6 különböző témával foglalkoztunk és összesen 22 előadót hívtunk meg
különböző szervezetektől. Szintén egyik főszervezője voltam három társammal karöltve a
Társadalomtudósok Őszi Gyűlésének is, mely a karunkon tanuló hallgatók integrációját törekszik
elősegíteni és erősíteni.
2017 tavaszi szemeszterében a korábbi évekhez hasonlóan aktívan részt vettem az
EDUCATIO Oktatási Kiállítás ELTE TáTK standjának a munkájában. Tavasszal engem ért a
megtiszteltetés, hogy Kiss Biankával közösen tartsuk a Csoportvezető képzést, melynek során
kiválasztottuk a Gólyatábor csoportvezetőit, s majd a 2017-es Gólyatáborban csoportvezető
koordinátorként tevékenykedhettünk. Mindemellett volt szerencsém részt venni segítőként a májusi
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) Küldöttgyűlésén és júliusban az
EHÖK Vezetőképzőn az elnöki szekcióban.
Októberi megválasztásomat követően folyamatos kapcsolatban állok a Dékáni Hivatal
munkatársaival és Dr. Juhász Gábor dékán Úrral, illetve a különböző intézetek és tanszékek
vezetőivel. A közös együttműködésnek köszönhetően számos sikeres programon vagyunk túl, ilyen
például a Kari Nyíltnap, illetve az EDUCATIO Kiállítás, melyet idén kari szinten én koordináltam.
Részt vettem az őszi HÖOK Vezetőképző haladó vezetői képzésén, valamint egy utánpótlás
tréningen, ahol számos hasznos információra tettem szert. Aktívan részt vettem a 2017-es Gólyabál
szervezésében, melyet az Informatikai Karral és a Tanító- és Óvóképző Karral közösen szerveztünk
meg.
Megválasztásom óta folyamatosan aktívan részt veszek az EHÖK Elnökségének és
Küldöttgyűlésének a munkájában, a Kari Tanácsban, a Kari Ösztöndíj Bizottságban, az
Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottságában, az egyetemi Szenátusban, továbbá
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természetesen a kari Küldöttgyűlés és Elnökség munkájában. Mindezen kívül az EFOTT Fesztivál
ELTE-s dimenzióján belül jómagam vagyok felelős a VIP és protokoll lebonyolításáért.

MOTIVÁCIÓ
Számomra az egyik legnagyobb motiváció, amiért idén újra szeretnék indulni az elnöki
tisztségért és folytatni a megkezdett munkát az az, hogy az elmúlt durván fél év alatt nyertem igaz
betekintést elnökként a Hallgatói Önkormányzat érdekképviseleti rendszerébe és tényleges
működésébe. Megválasztásom óta eltelt időszakban számos fórumon és rendezvényen nyílt
lehetőségem hallgatóink érdekeinek hangot adni, illetve képviselni karunk érdekeit. Jó kapcsolatot
sikerült kialakítanom Karunk vezetőivel, mely elengedhetetlen a megfelelő együttműködés további
fenntartásához. Az elmúlt időszakban rengeteget sikerült tanulnom és megannyi tapasztalatra tettem
szert, melyeknek köszönhetően magabiztosabban tudom a munkámat végezni. Szeretném, ha
Karunkon továbbra is mindenki úgy érezné, hogy bátran és önfeledten lehet önmaga, ehhez a
megfelelő közeg és gondolkodásmód fenntartása és bíztatása elengedhetetlen tényező, melyet
személy szerint nagyon fontosnak tartok és mindent megteszek érte.
Mindazonáltal egy félév nem sok idő, főleg egy másfél hónapos vizsgaidőszakkal egyben,
hogy az ember minden tervét és elképzelését meg tudja valósítani. A korábbi pályázatomban
megfogalmazott tervek közül azonban számos célkitűzést is sikerült teljesíteni a rövid idő ellenére,
amire rendkívül büszke vagyok. Mindez azonban nem valósulhatott volna meg a nagyszerű
csapatom nélkül, akikkel karöltve mindent megteszünk azért, hogy a TáTK HÖK megfelelően és
hatékonyan működjön. Ebből következik, hogy egy olyan csapat-orientált szervezetben, mint a
Hallgatói Önkormányzat, elsődleges cél, hogy mindenki hozzájáruljon a végső sikerekhez. Ilyenkor
együtt kell működni a többiekkel a közös célok elérése érdekében még akkor is, ha egy adott,
specifikus munkakörben dolgozik valaki. A kulcsszó tehát: közösen, csapatban.
Következésképpen szeretném a TáTK Hallgatói Önkormányzatában a csapatszellemet
tovább javítani, ami már most is központi szerepet tölt be szervezetünkben. Véleményem szerint
egy sikeres csapat motiválásához minden vezetőnek szükségeltetik valamiféle stratégiát, tervet
létrehozni, ami mentén haladni és követni lehet a fejlődést. Jómagam ezt az alábbi szempontok
szerint szeretném véghezvinni:



Egyértelmű elvárások: Tudatni kell a csapattal az elvárásokat, hogy pontosan milyen
teljesítményt és eredményeket várunk el tőlük. A célok megnevezése azonban nem elég,
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ennél sokkal fontosabb, hogy a csapat tagjai meg is értsék azokat, azonosulni tudjanak
velük, és hogy mit kell tenniük a célok eléréséhez.


Elkötelezettség: Egy sikeres csapat alapja, hogy annak tagjai szívvel-lélekkel végezzék a
rájuk bízott feladatukat. Ehhez át kell érezniük a csapatszellemet, ezzel biztosítható
elkötelezettségük a célok eléréséhez. Fontos, hogy saját munkájuk jelentőségét ismerjék, és
elismeréssel díjazzuk munkájukat.



Kompetencia: Fontos, hogy rátermett emberek kerüljenek be a csapatba. Rendelkezésre kell
bocsájtani a munkavégzéshez szükséges erőforrásokat és támogatásokat. A csapattagoknak
rendelkeznie kell a szükséges tudással, képességekkel, készségekkel ahhoz, hogy a
szervezetben megfelelően tudják végezni feladataikat.



Szabályok: Mindenkinek egyértelmű felelősségi körrel kell rendelkeznie, valamint meg kell
határozni a tervek eléréshez vezető stratégiát. Emellett szükséges meghatározni az elvárt
eredményeket és határidőket.



Ellenőrzés és irányítás: A tagoknak meg kell adni a szabadságot, hogy hatékonyan
végezhessék munkáját, de tisztában kell lenniük kötelezettségeikkel és a feladattal járó
felelősségekkel. Egyértelművé kell tenni a tagok pontos szerepét a szervezeten belül,
mindemellett szükséges meghatározni az egyes tagok hatásköreit is.



Kommunikáció: A csapaton belül elengedhetetlen a jól működő információ áramlás, a
tagok egymással szemben nyílt és őszinte kommunikációja, a felmerülő konfliktusok
hatékony megoldása. A szervezetnek pedig biztosítani kell a csapat számára a
munkavégzésükhöz szükséges információkat.



Innováció: A kreatív gondolkodás, az egyedi megoldások és új ötletek a változás és a
fejlődés mozgatóelemei. Emellett a megfelelő képzések, oktatások is kiválóan serkentik az
újszerű gondolkodásmódot.

Úgy vélem, hogy az elmúlt évek alatt jelentős és meghatározó tapasztalatra tettem szert, ami
nélkül lehetetlenné válna egy csapat működtetése, fenntartása és összetartása. Hiszem, hogy
rendelkezek olyan esszenciális tulajdonságokkal és elengedhetetlen tudással, melyekkel megfelelő
és lojális elnöke lehetnék a TáTK Hallgatói Önkormányzatának.
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CÉLKITŰZÉSEK
 KARI ÉS EGYETEMI KAPCSOLATOK
Egyik legfontosabb célom, hogy a kari és egyetemi vezetéssel továbbra is fenntartsam a
kialakult jó kapcsolatot, hiszen központi szerepet tölt be a közös munkavégzés kapcsán. Szeretném
elérni, hogy az egyes intézetek, tanszékek partnerként tekintsenek a TáTK Hallgatói
Önkormányzatára és a két fél közötti kommunikáció még gördülékenyebben tudjon működni a
jövőben. Ahhoz, hogy hallgatóink érdekeit hatékonyan tudjuk képviselni, szükséges a megfelelő és
partneri kapcsolat kiépítése, fenntartása és javítása, melyre nagy hangsúlyt szeretnék fektetni az
elkövetkező időszakban. Ezen kívül kifejezetten fontosnak tartom, hogy a szombathelyi hallgatók
érdekei is megfelelően képviselve legyenek, és a nagyobb távolság miatt se szenvedjenek
semmilyen hátrányt.

 HÖK FÓRUM
Sajnálatos módon az elmúlt félévben nem volt időm megszervezni a tervezett Fórumot, ahol a
hallgatók jobban megismerhetnék az Hallgatói Önkormányzat működését és terveit, az elnök, az
alelnökök és a bizottságok működését, valamint bepillantást nyernének a hétköznapi
munkavégzésbe. Mindazonáltal a 2018-as évben mindenképpen meg fogjuk rendezni a Fórumot,
mely a hallgatóság számára egy alkalmat biztosítana, hogy kérdéseiket, kételyeiket feltegyék
számunkra. Sokszor az a vád éri a Hallgatói Önkormányzatokat, hogy nagyon zártan működnek.
Ennek valószínűleg a legfőbb oka az lehet, hogy a Hallgatói Önkormányzat elsősorban egy
adminisztratív szervezet, ahol rengeteg a papírmunka, a pályázatok bírálása és véleményezése. A
rendezvényeken kívül a hétköznapi munkavégzésünkbe tényleg csak annak lehet mélyebb rálátása,
aki aktívan részt vesz benne. A tervezett esemény pont ezt szeretné megcélozni és lehetőséget adni
mindenki számára, hogy jobban megismerjék a szervezet működését.

 UTÁNPÓTLÁSKÉPZÉS
Roppant fontos kérdésnek tartom a szervezeti utánpótlás kérdését, mely az utóbbi időben kicsit
a feledésbe merült. Sajnos az utóbbi időkben nem volt lehetőségünk megtartani a képzést, így a
jelentkezőket csak a pályázatokra beküldött önéletrajzokból, motivációs levelekből és rövid szóbeli
interjúkból ismerhettük meg.
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Idén szeretném megújítani a jelenlegi struktúrát, érdekesebbé, interaktívabbá tenni a képzést,
így remélhetőleg a jelentkezők is majd többet profitálhatnak belőle. Kifejezetten lényeges, hogy az
alapvető szakmai tudást és tapasztalatokat időben átadjuk a jelentkezőknek. Az utánpótlás
kérdéséről már a tavaszi vezetőképzőn is sokat beszéltünk, mely alapján bízom benne, hogy az idei
évben sikerül létrehozzunk egy gyakorlatias és élvezhető képzést.

 OKTATÁS HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK (OHV)

KITÖLTÉSI ARÁNYÁT

NÖVELNI

Sajnálatos módon, Karunkon az OHV kitöltési aránya ELTE szinten a sereghajtók közé
sorolható, amin a jövőben mindenképpen szeretnék javítani. Fontos tudatni a hallgatóság köreiben,
hogy a kérdőív kitöltése az ő érdekeiket szolgálja, hiszen ez alapján tudnak véleményt mondani az
egyetemen történő oktatással kapcsolatosan. Tény, hogy az OHV eredményeinek közzétételével, az
informatikai infrastruktúra hiányára hivatkozva, még nem tökéletes a transzparencia, de az ELTE
vezetősége nagy erőfeszítéseket tesz, hogy ezt a lehető leghamarabb orvosolni és javítani tudják.

 ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS
A jelenleg hatályban lévő Alapszabályunkat mindenképpen szeretném a lehető leghamarabb
megreformálni, ugyanis az Alapszabályunk számos pontja mára elavult, hiányos vagy pontosításra
szorul. A nemrégiben megrendezett Vezetőképzőnkön a Szakos Hallgatói Érdekképviseletek
elnökeivel közösen átvizsgáltuk az Alapszabályt és elkezdtük összeírni a módosítási javaslatokat.
Emellett Unger Anna, az Emberi Jogi és Politikatudományi Tanszék oktatója, felajánlotta számunka
segítségét a módosítás során, mely lehetőséget és segítséget előre is köszönök. Terveim szerint az új
Alapszabályunk a következő félévtől már életbe tudna lépni, hiszen szeptembertől számos új
képzéssel bővül Karunk kínálata, melyre szükséges előre felkészülnünk.

 HALLGATÓI IGÉNYFELMÉRÉS
A kari közélet és hangulat javítása érdekében kulcsfontosságú szerepben van az, hogy
tudjunk karunk hallgatóinak az igényeiről, problémáiról és javaslatairól. Sajnos az évek alatt egyre
többet tapasztaltam, hogy a problémák illetve az ötletek nagyon nehezen és lassan jutnak el
hozzánk, melyen minden kétséget kizáróan közösen kell javítanunk.
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Következésképpen elsősorban szeretnék létrehozni egy online kérdőívet, amit a hallgatók ki
tudnának tölteni, személyes ötleteiket, panaszaikat és javaslataikat meg tudnák velünk osztani.
Emellett a lehető leghamarabb a honlapunkon is akarnék egy felületet biztosítani, ahol a
hallgatóknak lehetősége adódna a fentebb említett dolgokat megírni számunkra. Fontosnak tartom
kihangsúlyozni, hogy nekünk is az az érdekünk, hogy karunk hallgatói az egyetemen eltöltött évek
alatt a lehető legjobban érezzék magukat, érdeklődésüknek és igényeiknek megfelelő programokat
tudjunk szervezni. Ehhez azonban nélkülözhetetlen a közös ötletelés és kooperáció. Ne feledjétek,
értetek vagyunk, és azon dolgozunk, hogy a legjobbat kihozzuk a rendelkezésünkre álló
lehetőségekből és eszközökből!

ZÁRSZÓ
Már elsőéves korom óta aktívan részt veszek a hallgatói közéletben. A több mint 3 év alatt
folyamatosan fejlődtem szakmailag, sokat tanultam magamról, illetve egy szervezet működéséről és
fenntartásáról. Célom, hogy a bizalmat, szakmaiságot és az őszinteséget szemünk előtt tartva egy
olyan Hallgatói Önkormányzatot hozzunk létre közösen, melyet minden hallgató a magáénak tudhat
és melyhez bátran és bizalommal tud fordulni minden helyzetben!

Munkám folytatásához és a korábban említett célok megvalósításához szeretném kérni a Ti
támogatásotokat és segítségeteket!

Szívélyes tisztelettel,

Parcsami Attila Miklós s.k.
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PÁLYÁZAT
GAZDASÁGI ALELNÖK TISZTSÉGRE

NAGY LIZA
Nemzetközi Tanulmányok alapképzés

BEMUTATKOZÁS
Nagy Liza vagyok, 1996. június 3-án születtem Zalaegerszegen. Általános iskolai
tanulmányaimat a Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskolában kezdtem rajz tagozaton, majd a középiskolát a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány
László Szakgimnáziumában végeztem el, nyelvi előkészítő osztályban, közgazdasági ágazaton.
Sikeres érettségi után 2016-ban nyertem felvételt az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi Kar nemzetközi tanulmányok szakára. 2016. novemberében nyertem
felvételt az ELTE TáTK Nemzetközi Tanulmányok Szakos Hallgatói Érdekképviseltbe, ahol a
Tanulmányi szekció elnöki tisztségét töltöttem be. 2017 tavaszán csatlakoztam a Hallgatói
Önkormányzathoz, ahol először az Ellenőrző Bizottság tagjaként a Hallgatói Önkormányzat
működését és gazdálkodását ellenőriztem. Jelenleg pedig 2017. novemberétől gazdasági
alelnökként tevékenykedem, ezzel egyidejűleg kiléptem a Szakos Hallgatói Érdekképviseletből,
hogy teljes mértékben a gazdasági alelnöki tisztséggel járó feladataimra tudjak koncentrálni.

TAPASZTALAT ÉS MOTIVÁCIÓ
Fiatal korom óta, mindig is érdekelt a gazdálkodás, ezért végeztem a középiskolát
közgazdasági szakirányon. Az ott megszerzett tudás egy tökéletes alapot adott számomra, amelyet
elengedhetetlennek tartok a Hallgatói Önkormányzat gazdasági ügyeinek kezeléséhez, intézéséhez.
Emellett, mind a Nemzetközi Tanulmányok Szakos Hallgatói Érdekképviseltben, mind az Ellenőrző
Bizottságban végzett munkám során tüzetesen megismerkedtem a Hallgatói Önkormányzat
Alapszabályával és más fontos, az ELTE-t, de legfőképpen a Társadalomtudományi Kart érintő
szabályzatokkal. Úgy gondolom ezek ismerete nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az adott tisztséggel
járó munkát megfelelően lehessen elvégezni.
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Az egyetemen töltött kicsivel több, mint másfél évem alatt sikerült jó kapcsolatba kerülnöm
a hallgatótársaimmal és az oktatókkal egyaránt. Örömmel tölt el, hogy a hallgatók bizalommal
fordulnak hozzám nem csak gazdasági, de akár ügyintézési, tanulmányi vagy egyéb kérdésekkel is.
Szeretném, ha gazdasági alelnökként továbbra is folytathatnám a hallgatók érdekeinek képviselését,
hogy a tanulmányaik és az egyetemen eltöltött éveik során megfelelő bánásmódban és segítségben
részesülhessenek.

GAZDASÁGI ÜGYEK
 KÖLTSÉGVETÉS
Sajnos, a rendelkezésünkre bocsátott keret mindig a töredéke annak, amire a Hallgatói
Önkormányzatnak szüksége lenne az adott évben. Így sok dologról le kell mondanunk annak
érdekében, hogy más, fontosabb dolgokat, mint például a Gólyatábort, a Gólyabált vagy a hallgatók
Iskolaszövetkezeten keresztül történő kifizetését biztosítani tudjuk. Egyelőre még nem áll
rendelkezésünkre pontos adat a 2018-as költségvetési keretet illetően, de reméljük, hogy egy jobb
gazdasági év elé nézünk. Személy szerint a forrásallokációs rendszer újra gondolását
szorgalmaznám, mivel egyes részönkormányzatoknál jelentős maradványok keletkeznek, melyek
nem kerülnek felhasználásra. Ez abból is adódik, hogy egyes karokon alacsonyabb, míg más
karokon magasabb igény van kulturális programok, workshop-ok, fesztiválok szervezésére vagy
akár egy tartalmas, releváns cikkeket tartalmazó kari újság kiadása. Célszerűnek tartanám egy alap
vagy tartalék elkülönítését, amelyet direkt, az előbb említett célokkal pályázhatnának meg a
részönkormányzatok.

 ISKOLASZÖVETKEZET
Az eddigi tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy az Iskolaszövetkezettel kapcsolatos
korábbi problémák, mint a hallgatók kifizetésének hónapokon át tartó késése, jelenleg nem állnak
fenn. Az elmúlt 6 hónapban csak a hallgatók saját hibájából adódóan (nem hosszabbított tagságot az
illető vagy nem regisztrált be) késett a kifizetés, de erről az adott hallgatókat mindig értesítettük és a
következő hónapban megkapták az utalást. Fontosnak tartom, hogy a jól kialakult kommunikációt
továbbra is fenntartsuk, ezzel megkönnyítve a hallgatók és az Iskolaszövetkezet munkáját is.
Már az Iskolaszövetkezet bevezetése óta a legnagyobb kérdést az általa számlázott
többletköltségek jelentik, amelyek lényegesen megemelik a kiadásokat a rendelkezésünkre álló így
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is szűkös keretből. Továbbá plusz adminisztrációs feladatokat is jelent a Hallgatói Önkormányzat
számára. A Hallgatói Önkormányzat éves keretének több, egyharmada az Iskolaszövetkezetes
kifizetésekre megy el. Ebből adódóan a jövőben olyan megoldásokat szeretnék találni, amellyel
minimalizálhatjuk az Iskolaszövetkezeten keresztül történő kifizetéseket, miközben minden hallgató
ugyanúgy megkapja a munkájáért járó juttatásokat. A TátKontúr cikkíróinak kifizetésére megoldás
lehetne például a korábban is használt KHTEÖ, amire a hallgatók kiemelkedő szakmai, kulturális,
sport- és művészeti, közéleti, illetve egyéb egyetemi tevékenységük kapcsán pályázhatnak.

 TÁTKONTÚR
Az újság modern külsejével és tartalmas, valamint magas színvonalú cikkeivel már régóta
népszerű mind a hallgatók, mind az oktatók körében. 2017-ben a DUE Országos Ifjúsági
Sajtófesztiválon 3. helyezést ért el kari lap kategóriában. Azonban az emelkedő nyomdai
költségeknek köszönhetően egyre kevesebb példányszámban kerül kiadásra a lap. Szeretném
biztosítani a jövőben, hogy a lap továbbra is nyomtatásba kerüljön, és ne szorulhasson vissza csak
az online média felületekre.

 KÖZÖSSÉGI TEREK
Már a korábbi években is felmerült, de egyre fontosabbnak tartom a TáTK könyvtára előtt
találhatóhoz hasonló közösségi terek kialakítását. Az egyetemen a hallgatóknak sokszor nincs hova
elvonulniuk, ha két óra között elütnék a szabadidejüket, tanulnának vagy közösen készülnének egy
előadásra. Néha a Hallgatói Önkormányzat irodájában tudunk nekik helyet adni, azonban az iroda is
elég szűkös, így sajnos ez nem jelenthet megoldást mindenki számára. Ezért is szorgalmaznám, akár
a Hallgatói Iroda előtti placcon vagy az emeletek kihasználatlan terein fotelek, székek és asztalok
elhelyezését, amelyet a hallgatók bármikor igénybe vehetnek. Ennek kivitelezését részben a
Hallgatói Önkormányzat költségvetéséből lehetne finanszírozni, illetve az ÁJK példáját követve
közé lehetne tenni egy felhívást miszerint szívesen fogadunk használt bútorokat adományként a
közösségi terek fejlesztésére.
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ZÁRSZÓ
Az elmúlt időszakban részletesen beleláthattam a Hallgatói Önkormányzat és más
érdekképviseleti szervezetek munkájába, feladatába. Ez alatt az idő alatt úgy érzem rengeteg
hasznos tapasztalattal gazdagodtam, ami hozzájárult a szakmai fejlődésemhez is. Szeretném, ha az
itt megszerzett tudásommal továbbra is a hallgatók érdekeit képviselve és szem előtt tartva
tevékenykedhetnék a Karunk Hallgatói Önkormányzatának aktív tagjaként.
A jövőben is mindent megteszek, hogy a Hallgatói Önkormányzat működése szabályszerűen
folyjon és átlátható legyen mindenki számára. Emellett fontosnak tartom, hogy a hallgatók számára
egy olyan nyitott, segítőkész szervezetként jelenjünk meg amilyenek valójában is vagyunk. Ebből
adódóan pedig érezhessék a hallgatók, hogy bármilyen problémájukkal nyugodtan fordulhatnak
hozzánk.

Bízom benne, hogy támogatni tudnak a gazdasági alelnöki pályázatomban.

Tisztelettel,

Nagy Liza s.k.
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PÁLYÁZAT
TANULMÁNYI ALELNÖK TISZTSÉGRE

DARKÓ TÜNDE
Nemzetközi Tanulmányok alapképzés

BEMUTATKOZÁS
Darkó Tünde Tímea harmadéves nemzetközi tanulmányok szakos hallgató vagyok. Először,
2016 áprilisától egy rövid ideig Mogyorósi Pálma munkáját segítve tudományos referensként, majd
aztán Pálmától átvéve a pozíciót tanulmányi alelnökként tevékenykedtem az ELTE TáTK Hallgatói
Önkormányzatban.
Jelen írásommal egy olyan – az elkövetkező egy évre vonatkozó – munkafolyamatot
szeretnék ismertetni, ami a szakmailag előírt, Alapszabályunkban meghatározott feladatkörök
tejesítését kiegészítve tartalmazza saját személyes és szakmai motivációim bemutatását.
Pályázatomat 3 nagyobb részre osztottam. Az eddig megszerzett tapasztalataimmal kezdem, majd
motivációimról olvashattok, végül célkitűzéseimet osztom meg Veletek.

TAPASZTALATOK
Már HÖK-ös tisztségviselői munkám előtt számos közéleti programban jelen voltam
gimnáziumi éveim alatt. Közösségszervező tevékenységet végeztem nem csak osztály, hanem
iskolai szinten. Többször segítettem a nyílt napok megszervezésében és lebonyolításában, műsort
vezettem az iskolai rendezvények és megemlékezések alatt. A sok kisebb projekt közül azonban
kiemelném a diák-önkormányzati tagságomat és azt, hogy 3 évig tagja voltam az Eötvös József
Gimnázium 4 és 5 osztályosoknak szervezett null- és gólyatáborának vezetői csoportjának. Ez idő
alatt mindkét platform hozzájárult ahhoz, hogy megtanultam csapatban, egy közös cél érdekében
dolgozni, felelősséget vállalni nem csak a saját, hanem az adott feladatra kijelölt társaimmal való
közös munkáért. A diákönkormányzatban elsősorban a Tanári karral való kapcsolattartás volt a
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feladatom. A Gólyatáborok alatt egy közepes méretű csoportot vezettem minden nyáron 11 napig a
nulltábori időszakban, majd októberben 3 napig a gólyatábor alatt. Ennek köszönhetően nagyon sok
közösség teremtő és építő játékot, trükköt sajátítottam el. Táborvezetőként mindezek alatt egy
általános iskolás gyerekeknek szervezett sporttáborban is részt vettem, ahol lovaglást tanítottam
nekik. Később az ELTE társadalomtudományi karára bekerülve német nyelvi tankört tartottam
kezdő németeseknek.
HÖK-ös tanulmányi alelnöki tisztségem (2016 júniustól) első évében részt vettem a
gólyatáborban csoportvezetőként, de az igazi munka utána kezdődött. Már a 2016/17 első félévet
úgy zártam, hogy nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem saját hibáimból és a régebb óta tisztségben
lévő társaimtól. A nagyobb, tanulási folyamatot elősegítő tapasztalatokat a Hallgatói
Önkormányzatok Országos Konferenciája által szervezett vezetőképzőkön és az EHÖK által
szervezett tanulmányi hétvégéken szereztem meg. A vezetőképzők alkalmával számos olyan
fogalmat és helyzetet tárgyaltunk végig játékos formában, amikre egy tanulmányi alelnöknek
szüksége van, és amikben közbeléphet. Nemcsak az a fontos, hogy ezeket a fogalmakat értse egy
tanulmányi alelnök, mint például kredittúllépés, túlfutás, Nftv., átsorolás, köztársasági ösztöndíj,
tutorálás, honorácior státusz és még sok más; hanem az, hogyha szükség van rájuk, tudja hol
találhatja meg a rájuk vonatkozó rendelkezéseket és tudja, hogy kihez kell fordulnia ha az írott
dokumentumok ellenére még segítségre van szüksége. A helyzetek, amiket említettem, olyan
hallgató és egyetem viszonyában fennálló jogesetek, amikor a hallgató felé történő jogsérelem
megoldásáról van szó. Nekem ezekben az esetekben nagyon sokat segítettek a vezetőképzők és az
EHÖK Tanulmányi Bizottság (TB) ülésein folytatott különböző karokon felmerülő problémák
megvitatása. Az EHÖK TB ülései nem csak ott helyben fontosak, hanem azért is, mert kialakul a
karok tanulmányi alelnökei és az EHÖK tanulmányi alelnök között egy nagyon jó munkakapcsolat,
ami bármilyen helyzetben segítségkérési és fejlődési lehetőséget is magában hordoz.

MOTIVÁCIÓ
Motivációim különböző területeken vannak jelen. A tanulmányi alelnök egyik legfontosabb
feladata, hogy egy fenntartható, kiegyensúlyozott és megbízható munkakapcsolatot tartson fent a
Tanulmányi Hivatallal és az oktatási dékánhelyettessel. Az én esetemben ezeket a kapcsolatokat
jónak ítélem meg.
Vékony Edit Tanulmányi Hivatalvezetővel és Cserdi Imre tanulmányi informatikussal a két
év során számos projektben dolgoztunk együtt, ezek közül leginkább kiemelendő a tanulmányi
ösztöndíjak elbírálása. Nagy eredménynek gondolom azt, hogy alelnökségem első félévétől kezdve
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kizárólag hárman bíráljuk el az ösztöndíjakat, egy általam javasolt méltányossági szabály
bevezetésével. Ez alapján minden szakon megnézzük, hogy az előző félévi eredmények alapján
felállt rangsorban az adott évfolyamon hány ember esik bele abba a felső 40%-ba, akik ösztöndíjra
jogosultak. Ha az utolsó hallgató utáni személy eredménye nagyon kicsit különbözik attól az
eredménytől, amivel a 40%-on belüli ösztöndíjas rendelkezik, megkapja az ösztöndíjat.
Az oktatási dékánhelyettes asszonnyal, Szabari Veronikával együtt dolgoztunk ki 2016/17
őszi félévében az egyéb ösztöndíj kiszámítási rendszerét. Azóta is együtt bíráljuk a kar önköltséges
hallgatói részére meghirdetett lehetőséget, amivel visszanyerhetik tandíjuk egy részét. Véleményem
szerint ennek is köszönhető, hogy bármikor együtt dolgozunk egy kari projektben vagy szükségem
van a dékánhelyettes asszony segítségére, nagyon hatékonyan és könnyen tudjuk lekommunikálni
egymást között a szükséges dolgokat.
A TáTK HÖK kezel olyan ösztöndíjakat, amiket nemcsak mi írunk ki, hanem az általunk és
oktatókból felállított operatív bizottságok bírálják el. Ilyen a Tudományos Ösztöndíj is. Félévenként
egyszer hirdetjük meg ezt a pályázatot, amire minden olyan hallgató beadhatja kérvényét, aki aktív
hallgatói jogviszonyban áll az ELTE Társadalomtudományi Karával. A két év során ezen ösztöndíj
elbírálásában is kialakult egy nagyon jó gyakorlat. Sík Domonkos TDK elnökkel és Vári Dániel
TDK titkárral megállapodtunk egy rendszerben, ami tartalmazza, hogy a kutatási tervben és a
költségtervezetben leírtak alapján melyik elemre mennyi pont és mekkora pénzösszeg jár.
Alelnökségem alatt tartottunk emellett pályázati tanácsadást is, ezzel segítve minőségi pályázatok
beérkezését.

Meggyőződésem,

hogy

a

tehetséges

hallgatók

tudományos

projektjeinek

megvalósulását a jövőben még jobban elő tudnám segíteni, részükre a legkedvezőbb összegek
odaítélésével. Úgy gondolom ezek mind olyan eredmények, amik egy tanulmányi alelnököt csak
ösztönözni tudnak pozíciója újbóli elnyerésére.

CÉLKITŰZÉSEK
Az előző, 2017/18 őszi félévben Szabari Veronika dékánhelyettes asszony vezetésével
elkezdte munkáját a kari szakdolgozati munkacsoport, aminek én is része voltam. Kéthetente
egyszer ültünk össze a kar minden Intézetét képviselő legalább egy oktatóval, a dékánhelyetesekkel,
a Tanulmányi Hivatal munkatársaival és a kar könyvtárának vezetőségével, hogy kidolgozzunk egy
olyan szakdolgozati sorvezetőt, ami tartalmazza az általános és a szakspecifikus követelményeket.
A munkacsoport megbeszélései jó lehetőséget adtak arra, hogy kihangsúlyozzam a hallgatók
munkáját elősegítő innovációk életre hívását. Így tudtam kiemelni, hogy legyen egy egységes
útmutató, ami magában foglalja a formai követelmények mellett azokat a javaslatokat is, amik a
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szakdolgozatírás hatékony módszertanát, források megfelelő felhasználását és a hatékony írásbeli
kommunikáció sajátosságait ismertetik. A folyamat elkezdődött ugyan októberben, a megvalósítás
azonban a június-júliusi időszakra várható. Szeretném végigvezetni ezt a projektet.
Tavaly ugyan nem vettem részt sem szervezőként, sem csoportvezetőként a kari
Gólyatáborban, azonban jelen voltam, mint előadó. Egy negyed órás kiselőadással készültem a
gólyáinknak, aminek keretein belül megpróbáltam először játékos formában felmérni mennyire
tájékozottak az első tanulmányi vonatkozású teendőikkel, mint például a beiratkozáshoz szükséges
dokumentumok beszerzése, a Neptun használata, tárgyfelvétel, tandíj befizetésének menete,
ügyintézés a Tanulmányi Hivatalnál. Úgy gondolom nagyon hasznos volt az a 15 perc, mivel ennek
köszönhetően tudták, hogy a honlapon vagy az általam készített prezentációban milyen információk
alapján érdemes keresni, ha szükségük van rá, illetve tapasztaltam szeptember folyamán, hogy
emiatt könnyebben és hamarabban fordultak hozzám az újonnan érkezett hallgatók is bármi ilyesmi
problémájuk esetén. Szeretném megtartani ezt a jó gyakorlatot és továbbfejleszteni a gólyáknak
tartott beszámolót egy részükre összeállított online anyaggal, amit elérhetővé szeretnék tenni a
Hallgatói Önkormányzat honlapján.
Az EHÖK TB üléseken többször szóba jött már, hogy ki szeretnénk dolgozni egy
tantervekben való eligazodást segítő online felületet, amihez minden ELTE hallgató hozzáférhet,
kereshet benne a tárgyfelvételi időszak előtt és alatt is. Ennek az online platformnak a célja, hogy a
hallgató meg tudja szerkeszteni magának egyértelmű színjelölésekkel, hogy melyek azok a tárgyak,
amiket már teljesített, azok teljesített előfeltételként milyen további tárgyak elvégzésére adnak
lehetőséget és, hogy lássa mindezek mellett, hogy az adott évfolyamon mennyi kreditnél tart
kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyakra levetítve. Nagyon nagy
potenciált látok egy ilyen online tér kialakításában, nem csak személyes, hanem szakmai
szempontból is, mivel nagyon sokszor találkoztam olyan hallgatókkal, akik nem értik a saját
szakukra vonatkozó mintatantervük felépítését és ezáltal megtörténik velük az, hogy akár egy
félévet vagy egy évet csúsznak egy félreértelmezés miatt.
Jövőbeli tervként fogalmazom meg a tanulmányi vonatkozású fórumokat. Ezek alatt a
vizsgaidőszak előtti vizsgázással, jegybeírással, vizsgáról való távolmaradással kapcsolatos előadást
és a szorgalmi időszak elején megrendezett pályázati fórumot értem. Az előző félévben
próbálkoztunk először ilyen jellegű találkozásokkal. Sajnos a létszám annak ellenére alacsony volt,
hogy utána nagyon sokan fordultak hozzám az ott kis létszámmal megtárgyalt tipikus problémákkal,
kérdésekkel. Úgy érzem, ez a két esemény egy olyan gócpontot képeznek, amiken dolgoznunk kell.
Nem elég az, hogy az általam ezekre a fórumokra összeállított pdf fájlt feltöltöm a csoportokba. El
kell érnünk, hogy a hallgatók eljöjjenek minden vizsgaidőszak előtt és minden szorgalmi időszak
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elején, hogy meghallgassák az általunk fontosnak tartott információkat, lehetőségeket és
kérdezzenek. Véleményem szerint csak így kerülhetnénk el, hogy valakinek ússzon egy már
teljesített tárgya, mert nem vette fel a fiktív vizsgaidőpontot, elhalassza a fellebbezési lehetőséget,
ha kifogásolható a teljesítményére beírt érdemjegye és nagy összegeket fizessen a vizsgáról való
távolmaradás vagy a kreditelhagyás következtében.

ZÁRSZÓ
Mindezek tükrében bízom pályázatom pozitív elbírálásában és abban, hogy a továbbiakban is
dolgozhatok az ELTE TáTK HÖK tanulmányi alelnökeként.

Tisztelettel,

Darkó Tünde Tímea s.k.
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PÁLYÁZAT
SZOCIÁLIS ALELNÖKI TISZTSÉGRE

PAPP PATRÍCIA
Szociális munka alapszak

BEMUTATKOZÁS
Papp Patrícia vagyok, harmadéves szociális munka alapszakos hallgató. Egyetemi évem
legelején, már 2015 októberében bekerültem a Hallgatói Önkormányzatba, mint kollégiumi
referens, majd pedig 2016 decemberében megválasztottak a Szociális Bizottság elnökévé, így a kar
Hallgatói Önkormányzatának én lettem a Szociális alelnöke.
Az eddigi munkámról a TáTK HÖK honlapján található beszámolóimból tájékozódhattok,
így ebben a pályázatban az elkövetkezendő hónapokra mutató terveimet szeretném ismertetni.

MOTIVÁCIÓ
Lassan 3 éve vagyok tisztségviselő, amely során rendkívül sok dologba beleláttam, amely
nem csak magát a bizottságot, hanem a szervezetet is érinti. Ez alatt a pár év alatt napról napra arra
törekedtem, hogy minél többet hozzak ki magamból, és, hogy a munkámmal a Hallgatói
Önkormányzatból is. Nagy tűrőképességgel és precizitással rendelkezem, azt vallom, hogy amit
csinálok, azt csináljam is meg rendesen és teljesen, odafigyelve és a legnagyobb pontossággal,
hiszen ennél a tisztségnél mindez elengedhetetlen.
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CÉLKITŰZÉSEK
 RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS
A Szociális Bizottság elsődleges feladatai közé tartozik a rendszeres szociális támogatás
pályázat meghirdetése, elbírálása és az ehhez kapcsolódó munkafolyamatok. Az elmúlt években a
pályáztatás sok változáson ment keresztül, azonban a rendszer folyamatosan módosításokra,
frissítésekre szorult és szorul jelenleg is. A karok szociális alelnökeivel azon dolgozunk, hogy a
pályázás a hallgatók számára még átláthatóbb és könnyebb legyen. A rendszeres szociális
támogatással kapcsolatos információk hirdetésére igyekszünk még több hangsúlyt fektetni,
NEPTUN üzenetet küldeni, rendszeresen kitenni a közösségi csoportokba, megjelentetni a Heti
Hétfői Hírlevélben és emellett a honlapokon is egyaránt, ahogy azt eddig is tettük.
Továbbá szeretnénk, hogy a következő pályázási időszakban is az egész bizottság segítséget
nyújthasson a pályázat leadásának idejében fogadóórák keretein belül, azon hallgatóknak, akik nem
tudják a pályázatukat önállóan feltölteni, illetve akiknek kérdéseik lennének a pályázáshoz
kapcsolódóan. Ezekről a fogadóórákról előzetesen tájékoztatnánk a hallgatókat, valamint
lehetőségük lesz előzetes megbeszélés alapján más időpontban is részesülni benne.
Szeretném megvalósítani, hogy sikerüljön a Szociális Bizottságot a Szakos Hallgatói
Érdekképviselethez (SzHÉK) közelebb hozni, így a rendszeres szociális támogatás pályázásának
időszakában szeretném a segítségüket kérni, hogy mozgósítsák szakjaik hallgatóit, hogy legyen
alkalmunk egy fórum létrehozására, melynek keretein belül elmagyaráznám, hogy hogyan zajlik a
rendszeres szociális támogatás pályázása, milyen fontos dolgokra kell odafigyelni, milyen
dokumentumokat töltsenek fel. Ezáltal az összes hallgató, aki jogosult a pályázásra, lehetősége
lenne arra, hogy feltegye kérdéseit és választ kaphasson azokra. A pályázási időszakban így
szeretném, ha a SzHÉK is bátran segítséget nyújtana, hiszen ha van olyan hallgatótársuk, aki nincs
tisztában, hogy a pályázat leadásával kapcsolatban kihez kell fordulni, illetve ha a pályázás egyik
alapfeltételéről kérdeznék őket, akkor hozzám hasonlóan nyújtsanak számukra segítséget.
A jövőbeli terveimhez tartozik az is, hogy a Gólyatáborban egy részletesebb Pályázati
Fórum valósuljon meg, amely során az elsőévesek már a kezdetekkor megismerkedjenek azzal,
hogy a karon milyen féle ösztöndíjakban, támogatásokban részesülhetnek, milyen lehetőségek
vannak, hogy hogyan is zajlik a pályázás, melyek a legszükségesebb dokumentumok, amelyeket
feltétlenül csatolniuk kellene a sikeres pályázáshoz, illetve, hogy már az első körében hiánytalanul
sikerüljön leadniuk pályázatukat a hallgatóknak. Erre a Fórumra azért is lenne nagy szükség, mert
ezáltal az ott lévő felsőbb évesek, SzHÉK-ek is könnyen tisztában lennének és ők is fel tudnák hívni
a szakukon lévő hallgatók figyelmét, hiszen ha a hallgatók első körben szaktársaiktól, illetve
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felsőbb éves hallgatótársaiktól érdeklődnek, akkor tőlük is megkaphassák a legfontosabb
információkat a pályázás követelményeiről és folyamatáról.

 RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS
A rendkívüli szociális támogatást tekintve szeretném, ha nagyobb figyelmet kapna, hogy
minél több hallgatóhoz eljutna, hogy lehetőségük van évközben minden hónapban megpályázni ezt
a támogatást, ha a szociális helyzetében anyagi vonzattal is járó rendkívüli esemény következik be.
A pályázat felhívását havonta szeretném megjelentetni a közösségi csoportokban és a Heti Hétfői
Hírlevélben. Mindemellett a Pályázati Fórumon is szeretném tájékoztatni róla a hallgatókat.

 ÖSZTÖNDÍJAK
A Kari Ösztöndíjbizottság által kiírt pályázatokat tekintve örülnék, hogy ha minél több
hallgatóhoz eljutna, hogy az államilag támogatott, illetve az önköltséges képzést folytató
hallgatóknak is egyaránt lehetőségük van évközben majdnem minden hónapban leadni különféle
pályázatokat. Szeretném, ha ezeknek a pályázatoknak a felhívásai havonta megjelennének a
közösségi csoportokban és a Heti Hétfői Hírlevélben, valamint, hogy a Szakos Hallgatói
Érdekképviselet elnökei nagyobb figyelmet fordítanának arra, hogy tagjaikat ösztönzik akár a
közéleti ösztöndíj leadására, amellyel a munkájukat tudjuk jutalmazni.

 SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
2017 ősze óta a Szociális Bizottság két új taggal működik mellettem, úgy gondolom,
hatalmas nagy jelentőséggel bír, hogy számukra átadjam a meglévő tudásom és tapasztalataimat,
nem felületesen szeretném mindezt, hanem a lehető legnagyobb pontossággal, hiszen ők lesznek
azok, akik utánam az elkövetkezendő években a hallgatók szolgálatára lesznek. A mostani februári
alkalomhoz hasonlóan, a következő félévre vonatkozólag is szeretném, hogy legyen egy felkért
személy, aki a Rendszeres szociális támogatás leadásának és pályázatainak elbírálása során segíteni
fog nekünk, ezzel is segítve a bizottság gyorsabb és gördülékenyebb munkavégzését.
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ZÁRSZÓ

A továbbiakban is minden igyekezetemmel azon leszek, hogy megmaradjon az egyetem
vezetésével ápolt jó kapcsolat, hogy együttes erővel és minél hamarabb megoldást találhassunk a
hallgatókat érintő problémákra.

Bízom benne, hogy programomat támogatni tudjátok!

Tisztelettel,

Papp Patrícia s.k.
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PÁLYÁZAT
SZOMBATHELYI ÜGYEKÉRT FELELŐS ALELNÖKI TISZTSÉGRE

CSEH KRISZTIÁN
Kereskedelem és marketing alapszak

BEMUTATKOZÁS
Cseh Krisztiánnak hívnak, 1998. augusztus 15-én születtem Tapolcán. 2017. szeptember óta
Szombathelyen az ELTE Savaria Egyetemi Központban folytatom tanulmányaimat kereskedelem és
marketing szakon. Azért ezt a szakot választottam, mert érdekel az üzleti élet és jól tudok csapatban
dolgozni, amely tulajdonság ezen a területen elengedhetetlen. 15 éves korom óta minden nyáron
munkát vállaltam Magyarország piacvezető pincészeténél, a Varga Pincészetnél, ahol többféle
munkakörben kipróbálhattam magam és sok tapasztalatot szerezhettem a csapatban való
együttműködésről, munka végzésről, valamint megtanultam, hogy az egymással való barátságos
viselkedés és az egymásnak való segítségnyújtás kiemelkedő eredményhez vezet. Ezért azt
gondolom, hogy alkalmas vagyok a szombathelyi hallgatói önkormányzat alelnöki pozíciójának
betöltésére, ahol az egyik legfőbb feladat a hallgatók segítése, problémáik egy részének megoldása,
valamint elsősorban a hallgatók részére egyetemi programok szervezése, amelyet külön örömmel
csinálok.
Programszervezésben is van tapasztalatom, melyek hozzájárulhatnak az egyetemi
események sikeres lebonyolításához. Azért szeretnék a szombathelyi egyetem hallgatói
önkormányzatának szerves tagja lenni, mert eddigi tapasztalataimat hasznosítva minél többet
szeretnék az egyetem ügyiért tenni és mindenből kellően kivenni a részem, valamint szeretnék a
HÖK és a hallgatók között egyfajta baráti kapcsolatot kialakítani, amely kapcsolatnak a későbbiekre
nézve nagy haszna lehet mind a két fél számára.
A szombathelyi ügyekért felelős alelnöki tisztség nagyon sokrétű, ezért szeretném a
tanulmányi ügyek, ösztöndíj tájékoztatásokat és a hallgatói programokat előtérbe helyezni, mivel
elődöm és saját magam észrevételei is e területek hiányosságaira hívta fel a figyelmemet.
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CÉLKITŰZÉSEK
 TANULMÁNYI ÜGYEK
Sajnálatosan minden szakon elmondható, hogy a hallgatók nincsenek tisztában a tanulmányi
kötelezettségekkel és a HKR szabályzatával. Ennek legfőbb oka, hogy még mindig kettő HKR
szerint vannak beosztva a hallgatók. Akik az ELTE-s csatlakozás előtt kezdték a tanulmányaikat
rájuk részben az NYME szabályzata vonatkozik elsődlegesen, akik pedig 2017 szeptemberétől
kezdték tanulmányaikat rájuk pedig az ELTE szabályzata vonatkozik. Ez folyamatos
félretájékoztatásokat eredményez a régi és az új hallgatók között. Emiatt fontos minden évben a
Gólyahét alkalmával a hallgatók tanulmányi tájékoztatása, ami 2017 szeptemberétől elkezdődött és
minden év szeptemberében az elsős hallgatóknak a Gólyahéten kötelező jelleggel megtartásra kerül,
ahol az ELTE HKR szabályzata is bemutatásra kerül.

 ÖSZTÖNDÍJ TÁJÉKOZTATÁS
Általánosságban elmondható, hogy a hallgatók többsége nincs tisztában az ösztöndíj
lehetőségeikkel és a pályázás menetével, annak ellenére, hogy folyamatos tájékoztatást kapnak
róluk. Szeptemberi gólyahét során, Szombathelyen megkapnak minden tájékoztatást az
ösztöndíjakról. A kari tájékoztatás feladata a mindenkori szombathelyi alelnök felelőssége.
Szerencsére szociális támogatás és a közéleti ösztöndíjra mindig vannak érdeklődők és sokan
kérnek segítséget az alelnöktől a leadásukban.
Fontos feladatnak tartom a hallgatókat értesíteni eme lehetőségekről, hogy minél többen
élhessenek vele. Ennek egyik legnagyobb platformja a szombathelyi kari csoport és esetlegesen kari
fórumok megtartása lehet Szombathelyen.

 HALLGATÓI PROGRAMOK
Fontos feladat a hallgatói élet sokszínűvé tétele számomra. Szükséges egyfajta pozitív
légkör megteremtése a hallgatóság körében. Ennek a pozitív légkörnek a megteremtése elkezdődött
a tavalyi év folyamán és ezeket a csapatépítő jellegű programokat szeretném a későbbiekben
továbbvinni.
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 SZAKEST
Az előző félévben először megrendezett szakest nagy sikereket ért el a hallgatók körében,
amelyek szakonként lettek megszervezve a FOKSZ-os és BA-s tanulók számára. Kiváló lehetőség
volt, hogy a hallgatók jobban megismerjék egymást valamint a tanáraikkal is közelebbi kapcsolatot
alakíthassanak ki, ami úgy gondolom, hogy sikerült is, az előző félév tapasztalatai alapján. Emiatt
ezt a programot minden félévben legalább egyszer meg szeretném szervezni, hogy ezáltal is
színesebbé tegyem az egyetemi mindennapokat és még több közös programban vegyenek részt a
hallgatók társaikkal. Az esemény játékos feladatokból tevődik össze, amelyek keretén belül a
tanulókból és tanáraikból kialakított csoportok mérettethetik össze tudásukat. A feladatok úgy
vannak összeállítva, hogy kiváló csapatépítő tulajdonságokkal rendelkezzenek, mindemellett
szívesen fogadok a diákoktól új ötleteket a feladatokra, amik még tovább fokozzák az est
hangulatát. Mindenki a saját döntése és képessége szerint vesz részt ezeken a feladatokon, de egy
garantált, minden hallgató számára felejthetetlenné szeretném tenni ezt az estét. Elgondolásom
szerint, lehetne a szakesteknek egy témát adni, aminek keretén belül lenne az egész kialakítva,
illetve egy dresscode-ot is be lehetne vezetni, ami szintén kapcsolódna az esthez. Így még
különlegesebbnek érezhetik magukat a hallgatók, ezek mellett pedig egy gólyabál hangulatával is
felérne akár.

 SZAKMAI NAP
A hallgatóknak lehetősége nyílik részt venni a szakmai napon, ahol bepillantást nyerhetnek a
különböző szakterületek világába. Ezen esemény megrendezése az elődöm által, Herczeg Ákos
jóvoltából került először lebonyolításra a múlt félévben. A hallgatói visszajelzések azt mutatták,
hogy a rendezvény nagy segítséget adott a hallgatóknak beleképzelni magukat a különböző
munkakörökbe, amely alapján el tudták dönteni, hogy tetszene-e az adott beosztás. A továbbiakban
annyit tervezek módosítani az eseményen, hogy megpróbálok még több cégét elhívni, hogy a
tanulók látóköre a munkaerőpiac tekintetében minél jobban szélesedjen, hogy ha az egyetem
elvégzése után munkahely választás elé kényszerülnek, akkor minél könnyebben tudják ezt a
választást megtenni.
Továbbá az elméleti oktatás mellett fontosnak tartom, hogy a hallgatók megismerjék a
gyakorlati oldalát is a munkának és már most találkozzanak azokkal az emberekkel, akik lehet,
hogy a későbbiekben a munkaadóik lesznek.
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 TANULMÁNYI TÚRA
Remek lehetőséget kínál a hallgatóknak egy-egy vállalkozás megtekintése „élethűen”. Több
nagy céggel állok közeli kapcsolatban, akikhez meg tudom szervezni a túrát. Ilyen üzem például a
Varga Kft. Badacsonyörsön, ahol nagyon szívesen fogadják a fiatal pályakezdőket, hogy
bemutathassák nekik a működési körüket. Szakterülettől függetlenül fontos megismerni egy cég
munkamechanizmusát, azt hogy hogyan tevődik össze az egész, milyen részekre oszlik, mivel
minden cégnek azonos a felépítése csupán a munkaterület más. A pincészet remek lehetőség ennek
megismerésére, mivel nagyon precíz és összetett logisztikai rendszerrel rendelkezik. A jövőben
szeretném, hogy ha a hallgatótársaim minél több vállalatot ismerjenek meg, mert a cég méretétől
függően lehetnek kisebb-nagyobb eltérések például a belső területek felosztásában. Mindenkinek
érdeke, hogy jövőbeli pályakezdőként tisztába legyen ezekkel a dolgokkal és jobb fényben tűnjön
fel a főnökség előtt. A mai világban a legfontosabb tényező a kapcsolatrendszer, így saját, eddig
megszerzett kapcsolataimat felhasználva arra fogok törekedni, hogy ezt az elgondolásomat
teljesíteni tudjam. A Varga Kft-nél szakemberek, vezetők segítségével lehetne lebonyolítani a
látogatást, ahol az üzemet és munkafolyamatokat is megismerhetik a hallgatók.
Nagy területen helyezkedik el az üzem, így akár egy teljes napot el lehet tölteni ott, továbbá
a felmerülő kérdések megválaszolására is bőven marad idő. A nap zárásaként égy borkóstolóval
egybekötött szakmai beszélgetést lehetne lebonyolítani.

ZÁRSZÓ
A továbbiakban is arra fogok törekedni, hogy a hallgatókkal, valamint az egyetem
vezetőségével kialakított jó kapcsolat megmaradjon és tovább fejlődjön. Legfontosabb
feladatomnak a hallgatók problémáinak mielőbbi megoldását tartom. Bízom benne, hogy a
programomat támogatni tudjátok.

Tisztelettel,

Cseh Krisztián s.k.
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