PÁLYÁZAT
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Elnöki
tisztségére

Szociológia alapképzés

„Egy csapat tagjának lenni jobb, mint egyedüli főszereplőként villogni valamiben,
ami kevésbé lenyűgöző.”
Kimberly Potts

Bemutatkozás
Trencsányi Vivien vagyok, 1998. január 21-én születtem Tapolcán. Általános
iskolai tanulmányaimat a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolájában végeztem emelt angol
tagozaton. Ezután a keszthelyi Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Keszthelyi
Közgazdasági Szakgimnáziumába felvételiztem Pénzügy-számvitel szakra; érettségit is
itt szereztem, illetve kihasználva az iskola adta lehetőségemet, az egyetem előtt még
plusz egy évet maradtam, és Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ-s képesítést
szereztem. A reálos évek után éles váltás jött, és 2017-ben jelentkeztem az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi karára, ahol jelenleg harmadéves
Szociológus hallgató vagyok. Az idei évben úgy döntöttem, hogy visszatérve a
középiskolai szakomhoz, felvételizek az ELTE Gazdálkodástudományi Intézetének
Kereskedelem és marketing alapszakjára; és 2019 szeptemberétől párhuzamos
képzésben vagyok náluk.

Tapasztalat
A hallgatói érdekképviseletből már egészen korán kivettem a részem, általános
iskolában

először

Diák

Önkormányzati

képviselőként,

majd

elnökként

tevékenykedtem. Ezt a vonalat a középiskolában is tovább vittem, ahol elsőként
Osztálybizalmiként képviselhettem az osztályomat, utána Diák Önkormányzati
képviselőnek, majd elnöknek választottak.
Ezen tapasztalataim alapján döntöttem úgy 2017-ben, hogy jelentkezek az ELTE
TáTK valamelyik érdekképviseleti szervéhez. A gólyatábor alatt – igaz, viszonylag kis

– belelátásom volt abba, hogy mivel jár egy olyan egyetemi, kari eseményt
megszervezni, lekommunikálni a hallgatóknak, ami a gólyák integrációját elősegíti, és
valamilyen szinten megalapozza egyetemi éveik további alakulását. Elsősorban a
Szociológia Szakos Hallgatói Érdekképviselet csapatához szerettem volna csatlakozni,
de sajnálatos módon lecsúsztam a jelentkezési határidőről. Ezután találkoztam a
Kommunikációs Bizottság által meghirdetett pozícióval, amire 2017 októberében
sikeresen felvételt is nyertem. 2018-ban úgy döntöttem, hogy élek az alkalom adta
lehetőséggel, és jelentkezek végre a Szociológia Szakos Hallgatói Érdekképviselet
Rendezvényszervező szekciójába. Közel egy évig segítettem ott a szervezést és a
hallgatókkal történő kommunikálást, de megváltozott tisztségemből adódóan le kellett
mondanom a pozíciómról. 2019 januárjában vettem át a Kommunikációs Bizottság
vezetését az előző elnökünktől, Szabó Dórától.
Úgy érzem, hogy ez idő alatt sikeresen megtaláltam a közös hangot a
hallgatókkal, ezzel elősegítve a gördülékenyebb, sikeresebb kommunikációt velük.
Mindemellett rengeteget tanultam az érdekképviselet nehézségeiről, megtapasztaltam
árnyoldalait, boldog pillanatait. Sok mindent megtanultam a Hallgatói Önkormányzat
többi bizottságának feladatköréről és munkájáról, ami úgy gondolom, hogy eddig is, és
a jövőben is nagy hasznomra lehet majd.
Mindezek mellett részt vettem számtalan egyetemi rendezvény szervezésében és
segítésében. Jelen voltam az EDUCATIO kiállításokon, ahol az érdeklődőket
tájékoztattam a karunk képzéseiről, különös tekintettel a szociológiára. A tavalyi
gólyatáborban, mint fotós és szervező vettem részt, az ideiben pedig a narancssárga
csapatot vezethettem, akikkel második helyezést értünk el. Továbbá a kari nyílt
napokon is rendszeresen részt vettem, ahol hasonló feladatokat láttam el, mint az
EDUCATIO kiállításon.

Motiváció
Az egyik legnagyobb motivációm, amiért megpályázom az elnöki tisztséget, az
az, hogy jobban belelássak a szervezetünk működésébe és az érdekképviselet

rendszerébe. Az elmúlt időszakban rengeteget sikerült tanulnom ezekről a dolgokról,
alkalmam nyílt jobban megismerni a bizottságok munkáját, és úgy érzem, hogy ezzel a
tudással előrébb tudnám vinni a Hallgatói Önkormányzatot, tovább fejleszteni a
tudásunkat és kibővíteni a hallgatóknak nyújtott lehetőségeket, hogy jobban
megismerjenek minket, és egy bizalmi kapcsolatot alakítsunk ki velük. Szeretném, ha
karunk hallgatói továbbra is bátran és önfeledten lehessenek önmaguk, ehhez a
megfelelő közeg és gondolkodásmód fenntartása és bíztatása elengedhetetlen tényező,
melyet személy szerint nagyon fontosnak tartok és mindent megteszek érte.
A hallgatók érdekképviselete mellett szeretnék időt és figyelmet szentelni
magára a Hallgatói Önkormányzatra is. Úgy gondolom, hogy elengedhetetlenül fontos,
hogy azok az emberek, akik egy közös célért vannak az Önkormányzatban – a hallgatói
érdekképviseletért – jó viszonyban, egymásban bízva, egymást segítve dolgozzanak
együtt.

Célkitűzéseim
Kapcsolat az egyetemi és kari vezetőséggel
Úgy gondolom, hogy egy olyan szervezetnek, mint a Hallgatói Önkormányzat,
ami a társaink érdekképviseletéért felel, elengedhetetlen, hogy kiemelkedő kapcsolatot
ápoljon az egyetemünk felsőbb vezetőségével. Munkásságom alatt törekedni fogok
arra, hogy a dékáni vezetéssel egy olyan munkakapcsolatot alakítsak ki és tartsak fent,
mely mind a hallgatóknak, mind a karnak, mind az Önkormányzatnak előnyére válhat.
Szeretném, ha a Társadalomtudományi kar intézetei és tanszékei partnerként
tekintenének a Hallgatói Önkormányzatra, és közös rendezvényeket, programokat
tudnánk szervezni a hallgatók számára.

Bizottságok és iroda
Nyugodt szívvel jelenthetem ki, hogy a Hallgatói Önkormányzat jelenlegi
tisztségviselőink mind szakmai tudása, mind elkötelezettsége a szervezet és az

érdekképviselet iránt kiemelkedő. Éppen ezért jelentős változásokat, változtatásokat
nem szeretnék tenni az életükben. Természetesen nyitott vagyok bármilyen javaslatra,
ha bármelyik társam úgy érzi, hogy van olyan innovatív ötlete, amivel akár csak egy
adott bizottságot, vagy a Hallgatói Önkormányzatot előrébb tudnánk vinni.
Az irodával kapcsolatban hasonló érzéseim vannak, mint a bizottságokkal.
Szerencsére nagyon jó irodavezetőket választottunk, akik folyamatosan ügyelnek a
rendre, tisztaságra, és bármikor készek segíteni a hallgatóknak a nyomtatásban,
fénymásolásban vagy éppen útbaigazításban.

Képzések és csapatépítés
Jelenleg is működik a szervezeten belül az Expert képzés. Véleményem szerint
az elképzelés jó, és hasznos is, azonban szükségesnek látom, hogy a képviselők soft
skilljei is fejlődhessenek. Ehhez a következő képzéseket tartom fontosnak:
Konfliktuskezelés – Mint minden hasonló szervezetben, természetesen nálunk
is merülnek fel konfliktusok időről időre. Célom ezzel a képzéssel, hogy a felmerült
konfliktusok gyorsan és fájdalommentesen kerüljenek megoldásra.
Érveléstechnika – Fontos, hogy a tisztségviselőink ne csak az egyetemi
vezetőséggel

való

találkozások

alkalmával

tudjanak

ésszerűen

felépített

gondolatmeneteket átadni. Ezzel a hallgatói érdekeket hatékonyabban tudjuk
érvényesíteni. Emellett juttatási és tanulmányi kérdésekben is elengedhetetlen, hogy a
hallgatók beleláthassanak a dolgok hátterébe.
Projektvezetés – Lényeges, hogy a fejlesztési és szervezési feladatok mindenki
számára átláthatóan és érthetően legyenek felépítve.
Időgazdálkodás – Rohanó világunkban nehéz előteremteni a megfelelő időt a
feladatainkra, ezért szükségesnek látom, hogy képviselőink olyan technikákkal
rendelkezzenek, melyekkel hatékonyan tudják beosztani idejüket.
Mindezek mellett célom, hogy egy olyan csapatot kovácsoljunk, akik
összetartóak, megbízhatóak, céltudatosak, elszántak, támogatóak és segítőkészek. Ne

csak a hallgatók felé, hanem a szervezet más tagjai felé is. Ennek érdekében különböző
csapatépítő programokat fogok szervezni nekik.

Hallgatói igényfelmérés
Kommunikációs tisztségviselői időm során megtapasztaltam, hogy a hallgatói
kérdések, kérések, problémák igen lassan jutnak el hozzánk, és előfordul, hogy mire
tudomásunkra jut valami, már nem tudunk segíteni. Azért, hogy ezt elkerüljük, és
legfőképpen azért, hogy egy olyan közéletet tudjunk kialakítani a hallgatóinknak, amit
megérdemelnek, és ami boldoggá teszi őket, szeretnék létrehozni egy általános online
kérdőívet. Ezen a felületen elmondhatnák véleményüket az ügyintézésünkről, a
kommunikációnkról, a rendezvényekről, illetve szívesen fogadnánk az ő ötleteiket,
tanácsaikat, hogy mivel tudnánk jobbá tenni a dolgokat.

Hallgatói fórumok
Tisztában vagyok azzal, hogy a tanulmányi és szociális ügyek, ösztöndíjak
sokasága miatt a legtöbb hallgatónk nincs tisztában minden lehetőségével és jogával.
Éppen ezért, hogy ebben a segítségükre legyünk, különböző Hallgatói fórumokat
tervezek szervezni az érintett Alelnökökkel. Egy-egy ilyen fórum során a
tisztségviselők mélységében ismertetnék az adott problémakört, majd ezt egy kötetlen
beszélgetés követné, mely során a részt vevő hallgatók feltehetnék kérdéseiket. Illetve,
a Rendszeres Szociális Támogatás pályázása során segítséget nyújtanánk a kérvény
leadásában.
Az általános Hallgatói fórum alatt lehetőséget adunk a hallgatóknak, hogy
szintén, egy kötetlen beszélgetés során, elmondhassák az Önkormányzat munkájával
kapcsolatos véleményüket, illetve elképzelésüket. Például, hogy mennyire vannak
megelégedve a kommunikációnkkal feléjük, vagy éppen milyen tanulmányi
előadásokra, programokra van igényük.

Mentorprogram
Remek ötlet volt az előző elnöktől, hogy hasonlóan más karokhoz, mi is
bevezettük a mentorrendszert, amivel, valamivel több hallgatót tudtunk elérni, és
bevonni a Hallgatói Önkormányzat életében és munkásságába. Úgy gondolom, azzal,
hogy részt vesznek kötelező alapozó képzéseken, amivel elsajátíthatnak egy olyan
biztos alaptudást, amivel a már régebb óta tisztségben lévő Önkormányzati tagok
rendelkeznek, nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy bizonyos lényeges információkat
– gondolok itt a Tanulmányi vagy Szociális ösztöndíjak megpályázására, igénylésére,
vagy akár az Önkormányzat által szervezett előadások, programok népszerűsítéséremég több hallgatóhoz eljussanak, ezzel a Mi munkákat is segítve.
Elképzelésem, hogy azok a hallgatók, akik mentornak jelentkeznek, nagyobb
belelátást kapjanak a különböző bizottságok életébe, ezzel is elősegítve az
utánpótlásunkat. Néha hamis elképzeléseik vannak arról, hogy egy-egy szekció
pontosan mivel is foglalkozik, miért fontos; éppen ezért szeretném, ha azokra a
hallgatókra, akik egy nap majd csatlakozni szeretnének vagy a Hallgatói
Önkormányzathoz vagy a Szakos Hallgatói Érdekképviseletekhez, a bizottsági elnökök
ledelegálnának kisebb feladatokat. Ezt két szempontból is hasznosnak tartom: 1. a
hallgató gyakorlatban is kipróbálhatja magát, hogy milyen is élesben elintézni vagy
megszervezni valamit; és 2. az adott bizottsági elnök is láthatná, hogy ki miként teljesít,
és ezzel segítve a döntéshozatalban.
Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy egy ilyen friss rendszer kialakítása,
megreformálása és beindítása nem fog zökkenőmentesen menni, és rengeteg dolgot kell
még róla tanulnunk, de szerencsére jó kapcsolatot ápolok Karunk egyik korábbi
Hallgatói Önkormányzati elnökével, Boronkay-Takáts Rékával, aki jelenleg a Hallgatói
Önkormányzatok Országos Konferenciájának csapatát erősíti, mint a mentorprogram
projektvezetője, és felajánlotta segítségét a rendszerünk sikeres kialakításában.
Ezek mellett a célkitűzések mellett természetesen nyitott vagyok az elnökségem,
de legfőképpen a hallgatók elképzelésire, hogy miként tudnánk sikeresebbé tenni a
TáTK-s hallgatói életet.

Zárszó
Megválasztásom esetén a fent leírtakat szem előtt tartva szeretném segíteni a
Küldöttgyűlés munkáját az Önkormányzat képviselőivel szorosan együttműködve.
Meggyőződésem, hogy közös munkával az akadályokat le tudjuk győzni és a Hallgatók
érdekében továbbra is pozitív változásokat tudunk teremteni.
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatott eddigi munkám
során, és nagyban hozzájárult, hogy pályázatomat le tudjam adni.

Budapest, 2019. november 13.
Trencsányi Vivien
ELTE TáTK HÖK
Elnök jelölt

