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„A

genuine leader is not a
searcher for consensus but a
molder of consensus.”
- Martin Luther King Jr.
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Elnökjelölt – Livingston Zoltán Ajene
Bemutatkozás
1999. december 29-én születtem Budapesten.
Gimnáziumi tanulmányaimat az USA-beli Coatesville Area
Senior Highscool-ban kezdtem meg, ám egy év elteltével nem
csupán iskolát, hanem még kontinenst is váltottam, így
lettem a Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium
és Kollégium diákja. 2019. szeptemberében nyertem felvételt
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi
Karának nemzetközi tanulmányok szakára, ahol azóta is –
immáron másodévesként – folytatom tanulmányaimat.

Tapasztalat
Egyetemi tanulmányaim megkezdésekor már tudtam, hogy szeretnék az
érdekképviselettel foglalkozni, ám erre a felismerésre sok kísérletezésen át vezetett az
út. Először különböző közösségszervezői csoportok tagjaként munkálkodtam, ilyen volt
az amerikai B.R.I.D.G.E.E. program is, melyben egy tanévig erősítettem jellegzetes, pirosfekete uniformisunkat. Ám költözés miatt búcsút vettem kinti életemtől, a balatonalmádi
gimnáziumban eltöltött első évemet pedig egy már kialakult közösségbe történő
beilleszkedéssel töltöttem. Ezt követően közel másfél évig, társaimmal karöltve,
működtetük az intézmény iskola rádióját. E mellett, az utolsó két tanévemben az Európai
Parlament Nagykövet Iskolája program Junior Nagyköveteként megismerkedhettem a
nagyobb nemzetközi szervezetek struktúrájával is.
A hallgatói érdekképviseleti tevékenységeimet így viszonylag későn, az utolsó
gimnáziumi tanévemben, kezdtem meg, mint diákönkormányzati képviselő. Első
egyetemi félévemben felvételt nyertem a Nemzetközi Tanulmányok Szakos Hallgatói
Érdekképviseletébe, ám hamar rájöttem, hogy szívem inkább a kari HÖK-höz húz, így
tagságomról szintén elég hamar le is mondtam. 2019 novemberében pedig
megválasztottak a Nemzetközi Hallgatók Érdekképviseletéért Felelős Bizottsági Tag
pozícióra. Ez egy vadonatúj pozíció volt a HÖK Külügyi Bizottságában, ennek
köszönhetően elég nagy szabadságot kaptam munkálataim terén. Júniusban megszűnt
elődöm tanulói jogviszonya, így megüresedett az elnökhelyettesi pozíció, melyet végül én
Elnöki és tisztségviselői pályázat
2021/2022

4

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi Kar
Hallgatói Önkormányzat

tölthettem be. Valamint idén szeptembertől vagyok a HÖOK Mentorprogram nemzetközi
tanulmányok szakos mentora az ELTE-n, melynek keretein belül tíz gólyát mentorálok.
Úgy gondolom, hogy mivel számos, diákok által irányított szervezetnek voltam a tagja, a
ranglétrák más és más fokán elhelyezkedve, sikerült kialakítanom egy olyan átfogó
tapasztalatot, mely alkalmassá tett a HÖK vezetésére. Az elmúlt fél évet az ELTE TáTK
HÖK elnökeként számos egyéb kvalitást és önismeretet szerezve, remélem, hogy a már
egyszer belém vetett bizalmat ismételten kiérdemeltem.

Motiváció
Igen motivált vagyok arra, hogy ismételten az a megtiszteltetés érhessen, hogy én
lehessek a TáTK HÖK elnöke. A közösségi élet, legyen szó a campusi életről vagy a
rendezvényekről, lassan egy éve szünetel abban a formájában, melyben még én voltam
szerencsés megismerni. Szükségesnek látom, hogy a régi szokásokat, hagyományokat
visszavezethessük mindennapi életünkbe, ezzel is erősítve TáTK-s identitásunkat.
Társadalomtudományi hallgatókként a saját közösségünkben elért vívmányoknak és az
itt lévő alapértékeknek példamutatásként kell szolgálnia mindenki számára. Hiszek
abban, hogy minden hallgató ugyanakkora értéket képvisel, és hogy kivétel nélkül
mindnyájunk előtt fent kell tartani az egyetem, az oktatás és az élet adta lehetőségeket.
Mindig is az „elfogad és befogad” mottó szerint cselekedtem, és továbbra is azért
szeretnék küzdeni, hogy a ELTE TáTK polgárai is ezen körülmények között tudják élni
életüket.
Tudom, hogy ezzel nem egyedül én vagyok így, tudom, hogy a mellettem álló HÖK
csapat is így vélekedik, és tudom, hogy ez a gondolkodásmód mélyen átjárja a
hallgatóságot is. Egyre jobban szeretem a csapatomat és egyre jobban szeretem a TáTKt, hiszek abban, hogy közösen gondolkozva és közösen dolgozva tovább tudjuk vinni ezt
a közös víziót, együtt öregbítve a Kar hírnevét, és együtt, TáTKarokkal várni az új
generációt.

Félév Oktatója
Ettől a félévtől tervezem bevezetni a Félév Oktatója Díjat, melynek díjazottja
hallgatói szavazatok útján kerül kinevezésre. Az alap koncepció szerint a hallgatók csak
olyan oktatókra tudják majd leadni szavazatukat, akikkel az adott félévben volt közös
kurzusuk. A Díj átadását a jövőben egy kisebb díjátadón szeretném kivitelezni, ám ebben
a félévben a járványhelyzet miatt ezt online módon látom célszerűnek megvalósítani. A
díjátadót követően a díjazott részletezheti e félévi kihívásait, azok legyőzését, és egyéb
tapasztalatait, egy a TátKontúrnak adott interjúban.
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Honlap
Előző pályázatomban már említést tettem arról, hogy szükségesnek tartom
megújítani jelenlegi weboldalunkat. Mind az adminisztrátori, mind a felhasználói felület
elavult, egyes elengedhetetlen funkciók hiányoznak, míg mások feleslegesen és
kihasználatlanul kapnak rajta teret. Kezdeti egyeztetéseink során minden féltől azt a
szakértői tanácsot kaptuk, hogy érdemes lenne felhagynunk a megújítási ambícióinkkal,
hiszen egyszerűbb lenne az alapoktól megalkotni egy letisztult, és átláthatóbb honlapot.
A tanácsokat megfogadva egy új weboldal tervezet elkészítésének álltunk neki, melynek
menüpontjait talán el is árulhatom; Szervezet – Átláthatóság – Szociális – Tanulmány –
Külügy – International – Kapcsolat. Amit talán fontos kiemelnem ezzel kapcsolatban, az
az, hogy az új weboldal funkcionalitásában, és nem tartalmában kíván túlmutatni a
jelenlegin. Célunk, hogy egy informatív és mindenki által könnyen navigálható honlapot
hozzunk létre.

Átláthatóság
E kapcsán nagy szerepet kap az új honlapunk, hiszen ez a hivatalos és elsődleges
kommunikációs platformunk az ELTE TáTK hallgatóival. A mellett, hogy az egyik
menüpont átláthatóság névre fog hallgatni, kardinális, hogy a jegyzőkönyvek, pályázatok
és egyéb dokumentumok továbbra is könnyen elérhetőek legyenek a weboldalon.
Remélem, hogy jövő szeptembertől már a régi körülmények között tudjuk megkezdeni a
tanévet, így nem csak jómagunk, de a Küldöttgyűlési képviselők munkája is láthatóbb lesz
a hallgatók számára, valamint a velünk történő kapcsolatfelvétel is a közvetlenebb
kereteknek köszönhetően gyakoribbá válik.

Küldöttgyűlés
A Küldöttgyűlés, mint a Hallgatói Önkormányzat legfőbb döntéshozó szerve, egy
tájékozott, kompetens és minden szempontból nyitott közösség kell legyen. A következő
egy évben kardinális ezt hangsúlyozni, melyhez a személyes oktatás megjelenésével
ismételten meglenne a kellő platformunk. Számomra az a küldöttgyűlési kultúra a
megfelelő, ahol a képviselők szoros kapcsolatban állnak hallgatótársaikkal, a bennük
felmerülő aggályokat kérdésekké formálják, majd ezeket megosztják velünk. Az ilyen
konstruktív gondolataik és produktív kérdések elhangzása, valamint az azokra adott
válasz nem csak a hallgatók, de az érdekképviseleti szereplők számára is rendkívül
jutalmazó.
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TátKontúr
Nagy múltú újságunk egy ideje már online működik, azonban az átállásból adódott
lehetőségeket még nem mind tudtuk teljes mértékben kiaknázni. Megválasztásom
esetén koncentrálni fogok a szorosabb együttműködésre a főszerkesztő, a
kommunikációs bizottság elnöke és jómagam között, valamint hangsúly lesz azon is,
hogy az újság növekedéséhez szükséges forrásokat és lehetőségeket biztosítani tudjuk.
Az, hogy a Kar hallgatóinak lehetőségük van egy ilyen platformon megosztani szakmai
tudásukat és górcső alá venni a világ eseményeit, társadalomtudományi szemmel, egy
hatalmas lehetőség. Ez az olvasók számára is előnyös, hisz az itt megalkotott cikkek egy
része szakmai fejlődésüket is elősegítheti. Bízom továbbá abban, hogy a TátKontúr
visszanyeri újság jellegét is, így a félév oktatója és egyéb interjúk helyszínévé válik,
valamint tudósít a jelentősebb kari eseményekről.

Csapatépítés
Ahogy arra az előző pályázatomban is kitértem, a HÖK alap eleme a konstans
fluktuáció, ez azonban nem feltétlenül negatív. Annak érdekében, hogy ez az előnyünkre
váljon, fontos, hogy egymásra ne csak kollégaként, vagy szaktársként tekintsünk, hanem
barátként is. Képesnek kell lennünk objektívan értékelni elődeink munkáját, majd saját
tapasztalatainkkal kiegészítve továbbadni ezeket az információkat a minket követőknek.
Szükségszerűnek látom a kommunikáció és a konfliktuskezelés, illetve egyéb soft skillek
fejlesztését. A vírushelyzet enyhülésének, és a csapaton belüli egyre több beoltottnak
köszönhetően remélem hamarosan tarthatunk majd élőben is csapatépítőket. Ugyan
több alkalmat is megvalósítottunk online módon, vitathatatlan a kétfajta esemény
eredménye és hangulata közti különbség. Idén januárban bevezettem a Hónap Dolgozója
díjat, melyet saját berkeinken belül, demokratikus úton választ meg az Elnökség. Úgy
gondolom, hogy egymás munkájának kölcsönös elismerése legalább olyannyira fontos,
mint a hiányosságainkról alkotott építő kritikáknak való hang adás. Remélem, hogy ez a
cégektől átvett minta is egyfajta motiváló és a csapatot összekovácsoló erőként tud majd
szolgálni.

Mentorpogram
A mentorrendszert annak ellenére, hogy még mindig az egyik legfiatalabb
hozománya a TáTK HÖK-nek, elég nagy reformoknak kellett kitenni ebben a tanéveben.
Szerencsére többé kevésbé sikeresen vettük az akadályokat, a képzés egyfajta hibrid
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rendszerben valósult meg, azonban reményeim szerint a következő tanévet már a
korábbiakhoz hasonlóan, végig élőben tudjuk megvalósítani. Ez egy lényeges előrelépés
lesz, hisz mint oly sok mindennek az egyetemi életben, a mentorrendszer alapértékeinek
is hatékonyabban lehet személyesen eleget tenni. Esszenciális, hogy a képzés alatt
lépcsőzetesen legyen egyre több tudása a leendő csoportvezetőknek és a HÖK
munkássága iránt érdeklődőknek egyaránt. Hiszen az itt megszerzett tudást, a következő
TáTK-s generáció zászlóvivőiként nekik kell majd továbbadni először az
évfolyamtársaiknak, majd az utánuk érkezőknek.

Környezetvédelem
Fontosnak tartom, hogy az ELTE ne csak Magyarország legnevesebb egyeteme
legyen, hanem a legzöldebb is. Rendezvényeinket továbbra is ebben a szellemben
kívánom lebonyolítani, így például – amennyiben a gólyatábor megtartására lesz
lehetőségünk -, leváltjuk a korábbi években az étkezés során alkalmazott
egyszerhasználatos műanyagokat, és helyettük alternatív, illetve újrahasznosított
evőeszközöket, tányérokat használunk. Továbbra is hangsúlyosan promotáljuk az irodai
mikrózás lehetőségét, az otthonról, éthordóban hozott ételek megmelegítésére. Az
offline oktatás megkezdésével kampányt szeretnék hirdetni a szelektív hulladékgyűjtők
rendeltetésszerű használata mellett. Valamint ugyan nem az én hatásköröm alá tartozik,
de részönkormányzati elnökként továbbra is buzdítanám az EHÖK-öt egy klímavédelmi
referensi pozíció kialakításában.

Intézményi kapcsolatok
Vélemény szerint minden érdekképviseleti szervezetnek elemi része kell legyen
nem csak az általuk képviselt személyekkel való kapcsolattartás, hanem az ő
tevékenységüket érintő szervezeti egységekkel történő előrehaladó és kompromisszum
kész kommunikáció. Ez a kulcsa annak, hogy a különböző érdekekért ne csak felszólalni
tudjunk, hanem azokat az érdekérvényesítés síkján is képesek legyünk megvalósítani.
Elnöki teendőimet már bő fél éve végezvén, személyesen is megismerhettem az
intézmény felsővezetési szokásait. Lassan egy éve vagyok a Kari Tanács tagja,
rendszeresen egyeztetek a Dékáni, Tanulmányi és Gazdasági Hivatal vezetőivel,
munkatársaival, valamint a Tisztelt Dékán Úrral és a Tisztelt Dékánhelyettesekkel. Míg
egyetemi szinten az EHÖK elnökségi tagjaként munkálkodva alkalmam nyílt a többszöri
diskurzusra Dr. Borhy László Rektor Úrral is. A részönkörmányzatok – és különösképp a
két másik Lágymányoson működő - közti, rendszeres kommunikáció és
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információáramlás, melynek az EHÖK és a személyes kapcsolataink adnak teret szintén
elengedhetetlen.

Iroda
Az irodánk korszerűsítése az elmúlt időben kevésbé érzett prioritást, ám ahogy
enyhül a vírushelyzet, úgy visszanyeri fontosságát az irodai körülmények fejlesztése. Már
több, mint egy éve, hogy az irodahasználat hol teljesen megszűnt, hol csak fél gőzzel, az
egyébként vizsgaidőszakban alkalmazott nyitvatartási időszakot követve üzemel. Ennek
köszönhetően az iroda és annak funkció is feltáratlan maradt, vagy feledésbe merült
hallgatóink számára. Kardinális, hogy az irodai kultúrát a megfelelő módon vezessük
vissza a tisztségviselői és hallgatói életbe egyaránt. Az iroda elsősorban munkahely,
valamint fogadóóráink és szolgáltatásaink színhelye. A Lágymányosi Campust érintő IIG
fejlesztéseket kihasználva megkezdődött az irodai hálózat központi ELTE-s hálózatra
való migrálása. Ez ugyanazon a hálózat melyet, a Kancelláriában és a Dékáni
Hivatalokban is használnak. A fejlesztésnek számos előnye közül csupán néhányat
emelnék ki. A központosított rendszernek hála biztonsági felügyeletet kapnak a
számítógépek, a különböző frissítéseket előre tesztelik, továbbá a rendszergazdai
funkciók távolléti formában is elérhetőek lesznek.

Rendezvények
A rendezvények megszervezése és lebonyolítása talán a Hallgatói
Önkormányzatok leglátványosabb tevékenysége. Ezek az események mozgatják meg a
hallgatókat, itt tudunk a tanóráktól távolabbi, lazább környezetben szocializálódni. Már
többször említettem, hogy remélhetőleg szeptembertől ismét hibrid, esetlegesen teljesen
offline módon tudjuk megkezdeni a tanévet. Ez az elmúlt év szerintem mindenkit
biztosított arról, hogy milyen nagy igény és talán még nagyobb szükség van a különféle
rendezvényekre. Bízom a Rendezvényszervező bizottságban, hogy az elénk tárult
lehetőségekből ki fogják hozni a maximumot.
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Elnökhelyettesjelölt – Farkas Milán
Bemutatkozás
1999.

szeptember 2-án

születtem Mezőtúron.

Általános iskolai tanulmányaimat a Mezőtúri Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának Kossuth Úti
Iskolájában végeztem ének-zene tagozaton 2014-ben. 2013
októberében

a

törökországi

Mamak

Kereskedelmi

Középiskola (Mamak Ticaret Odası Ortaokulu) és a
mezőtúri általános iskolám által köttetett megállapodás
értelmében cserediákként volt szerencsém némi időt tölteni
Ankarában, mely megalapozta a társadalomtudományok
iránti

érdeklődésemet,

továbbá

angol

nyelvű

tanulmányaimat.

Érettségi

bizonyítványomat a Mezőtúri Református Kollégium emelt angol tagozatának diákjaként
szereztem meg 2018-ban. Középiskolai tanulmányaim során tagja voltam az iskolai
diákönkormányzatnak. A Debreceni Egyetem és középiskolám közreműködésének
köszönhetően 2016-ban angol nyelvű B2 szintű, 2018-ban pedig szintén angol nyelvű C1
szintű komplex nyelvvizsgát szereztem. Az egyetemhez vezető utam kulcsfontosságú
pillanatának tekintem a Polaneczky Ottó Emlékkonferencia - Református Középiskolák
XXIII. Természettudományos Diákkonferenciáján elért 2. helyezésem, melyben a
versenytémám „Szolnok demográfiai szerkezete” c. rövid tanulmány volt. Kivételesen
szerencsés helyzetemnek és iskolai neveltetésemnek köszönhetően 2018-ban felvételt
nyertem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia
alapszakára. Meg kell említenem, hogy a gólyatábori élményeimnek köszönhetően
Elnöki és tisztségviselői pályázat
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kezdtem el érdeklődni a TÁTK – HÖK munkássága iránt, melynek köszönhetően 2018.
decemberében, gólyaként kezdhettem meg (társ)irodavezetői tevékenységemet a
szervezetben.

Hallgatói Önkormányzat Irodavezetőként
Tehát 2018 decemberében tagja lettem a Társadalomtudományi Kar Hallgatói
Önkormányzatának, mint Irodavezető. Ezen a pozíción eleinte Nagy Tamás kollegámmal
osztoztunk. E munkakörnek köszönhetően tapasztaltam meg a hallgatói élet
mindennapjainak azt a rejtett oldalát, melyben a TÁTK – HÖK tevékenykedik.
Munkaköröm részét képezte az irodai teendők ellátása mellett a HÖK-höz forduló
hallgatók kisegítése is. Már a pozíció betöltése előtti próbanapokon, és interjún közölték
velem ez utóbbi terület fontosságát, miszerint egy hökösnek naprakész, hiteles
információval kell rendelkeznie az egyetemi közélet minden fontos eseményével, legtöbb
ösztöndíj-pályázatával, fontosabb tanulmányi ügyeivel, és az egyetemi élethez tartozó
ügyek intézésével kapcsolatos paraméterekkel. Megannyi tapasztalatnak, különféle
szituációnak köszönhetően hiteles képet kaptam a hallgatói élet teendőiről, mely mára
rutinszerű információként rögződött bennem, és munkámban, melyet 2020 novemberéig
folytattam Irodavezetőként.

A „logi” tagjaként
A 2019-es Lágymányosi Eötvös Napok nevezetű rendezvényen volt szerencsém
lemérni fizikai teherbírásomat egy háromnapos takarítós/pakolós/mindenes munka
alatt. Bevallom ugyanakkor, hogy messze a legtöbb ismeretet szereztem a csapatmunka
lényegi részeivel kapcsolatban, melyet Németh Bence Viktor, az akkor Belügyi Bizottsági
Elnök szívós, eltökélt, felelős magatartása reprezentált. Rájöttem, hogy egy konstans
Elnöki és tisztségviselői pályázat
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terhelés alatt (fizikailag és mentálisan) elfáradt csapatot valójában mennyire nehéz
összetartani, és további munkára fogni. Ennek ellenére a TÁTK Logisztika
csapattagjainak hősiessége bebizonyította számomra az akkori lehetetlent: Bizony egy
8-10 emberből álló csapat is képes állandó tisztaságban tartani egy fesztiválszerű
rendezvényt a sár és mocsok ellenére is. Meggyőződésem, hogy a csapatmunkának
köszönhető munkamegosztási, valamint az időbeosztási ismereteim ennek a
rendezvénynek köszönhetően alapozódtak meg.

Mentorként és csoportvezetőként
Nem sokkal később, a 2019/20-as őszi szemeszter kezdete előtti nyáron sikeresen
felvételt nyertem a TÁTK HÖK Mentorprogramjába, így az akkor szerveződő gólyatábor
csoportvezetői közé. Mondanom sem kell, mekkora megtiszteltetésként vettem a pozíció
betöltésének a lehetőségét. Irodavezetői munkám általában délután 4 óráig tartott, így a
Gyarmati Fanni (akkori mentorkoordinátor) által csütörtökönként délután öttől tartott
mentorképzéseken részt tudtam venni. Ezeken a képzéseken új tudásra tettem szert a
gólya-integráció legfontosabb lépéseivel és részleteivel kapcsolatban. Eleinte szituációs
játékokkal,

valamint

memória

játékokkal

mértük

le

egymás

tudását

és

problémamegoldását, de később, ahogy az idő elteltével tisztázódtak, a legfontosabb
dátumokról, beiratkozási paraméterekről, gólya-eseményekről is tudomást szereztünk.
Csoportvezető pedig a 2019 júliusában tartott GET (mentorképző tábor) szituációs
feladatainak teljesítésének, és az előzetes mentorképzéseken való részvételemnek
köszönhetően lettem, így amikor eljött a várva várt gólyatábor, felkészülten láthattam
munkához. Szeretnék ezúton is köszönetet nyilvánítani Zélity Luca csoportvezető társam
ott mutatott odaadó, kitartó és felelősségteljes magatartásáért, Ferenczi Fédra, a
csoportomban tevékenykedő álgólya frappáns színészi játékáért, valamint a gólyatábor
Elnöki és tisztségviselői pályázat
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további szervezőinek munkájáért! A visszajelzések, valamint meggyőződésem szerint is
felejthetetlen gólyatáborban volt részem.

Elnökhelyettesként
A TÁTK – HÖK Elnökének, Livingston Zoltán Ajene felkérésére 2020 decembere
óta folytatok elnökhelyettesi pozícióban munkát. Hogy bebizonyítsam képességeim
megbízhatóságát, a 2020/21/2. szemeszter eleji szociális támogatási bírálásban is
segítettem Albert Fanni Anita Esélyegyenlőségi Referens, valamint Fridrich Flóra
Szociális Bizottsági Alelnök kérésére. Úgy gondolom, messze a legfontosabb „hökös”
teendővel sikeresen megbirkóztam, köszönhetően a Szociális Bizottság tagjai
bizalmának és segítségének. Az érvényes titoktartási nyilatkozatom végett azonban erről
részletesen nem áll módomban beszámolni. Szeretnék viszont annyit megjegyezni, az
EHÖK visszajelzése alapján, hogy jó munkát végeztünk, és amennyiben lesz még
lehetőségem rá, a 2021/22 őszi félévben is szándékomban áll a beérkező szociális
támogatások pályázatait elbírálni. Elnökhelyettesi feladataim részét képezte a 2021
januárjában tartott online Educatio-n való részvétel, melynek minden napján aktívan részt
tudtam venni. Véleményem szerint – a körülmények ellenére is – sok embert
meggyőztünk arról, hogy a Társadalomtudományi Kar valamely szakképzését válassza.
Két utóbbi jelentősebb munkavégzésem mellett egy harmadik főbb munka, amelyben a
mai napig is részt veszek, az a 2021-es gólyatábor szervezése. Ahogy azt a
bemutatkozásomban is említettem, számomra a gólyatábori élményeimnek döntő ereje
volt az egyetemi közélet iránt való érdeklődésem kezdetének. Ezáltal személyes
meggyőződésem, hogy egy (a szó pozitív értelmében) felejthetetlen gólyatábort
szervezzünk.
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Motiváció
Az utóbbiakban vázolt tapasztalataim tükrében tehát egyértelműen az a
motivációm, hogy folytassam a megkezdett munkát a TáTK – HÖK Elnökhelyetteseként.
Meggyőződésem, hogy az elnökhelyettesi pozíció fontossága, a pozíció által nyújtott
sokoldalúságban rejlik. Az elnöki kabinet segítését a várható akadályok miatt továbbra is
kiemelten szeretném kezelni. Mivel a hökös munkatársaim jelentős hányadát is
beoltották már a koronavírus elleni vakcinával lehetőségünk adódott arra is, hogy (végre)
személyesen is találkozzunk, és végezhessük a munkánkat.
A szociális ösztöndíjakra érkező pályázatok elbírálása lesz a személyes
munkavégzésnek köszönhetően gördülékenyebben elvégezhető – csak hogy egy
példával éljek a sok közül. Ezáltal is nyomatékosítani szeretném az előbbiekben említett
rendszeres szociális támogatásokat érintő bírálói szándékomat.
Ahogyan azt az elnökhelyettesi pozícióra leadott motivációs levelemben közöltem,
most is ugyanolyan kardinális feladatnak tartom TáTK – HÖK által használt iroda
korszerűsítését. Eddigi eredményként tudom megemlíteni, hogy a Livingston Zoltán és
az EHÖK informatikai referense, Németh Tamás Zoltán által kezdeményezett
hálózatfejlesztésben is részt vettem. Ennek köszönhetően a Lágymányosi Campus
északi épületében tevékenykedő rendszergazdák munkáját is volt szerencsém segíteni,
így korszerű internetes hálózattal tud a TáTK – HÖK leendő kabinetje a további munkához
látni, remélhetőleg személyesen.
Az utóbbi motivációs tényezőket illető felelősség tudatában szeretnék továbbá
kitérni az általam elképzelt célokra.
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Célok és tervek
A Covid19-világjárvány nyárra várható enyhülésével, továbbá az átoltottsági arány
növekedésével végre eljöhet az esélye egy rendes, jelenléti oktatásnak is. Ezen kívül a
gólya-integráció elsődleges állomására is lehetőség nyílik, mely nem más, mint a
gólyatábor. Az eddig elvégzett feladatok tükrében azt gondolom, hogy egy igen felkészült,
felelősségteljes és következetes szervezői csapat tagja lehetek. A GT pontos dátumát és
helyszínét is lefixálva már nyugodtan hozzáláthattunk a további szervezési egységek
lebonyolítására is. Ezalatt egy gólyatábort megelőző, a leendő csoportvezetők és
játékosok, valamint a GT további munkafázisában részt vevő tagok felkészítését is értem
amellett, hogy az elkészült időtervhez rugalmasan kialakíthatunk egy általuk is
szerkesztett

programtervet.

Tehát

a

kiterjesztett

csapatmunka

személyes

kivitelezésében a továbbiakban is tervezem a részvételt.
Ezen kívül fontosnak tartom megjegyezni, hogy Livingston Zoltán TáTK – HÖK
Elnök közbenjárására már érdemileg is lehetőség nyílt egy olyan hallgatói tanulószoba
kialakítása is, melyben én személyesen egy közös tanulásra lehetőséget adó teret
képzelek el. Mivel tanulmányaimat nem zökkenőmentesen kezdtem el az egyetemen,
személyesen is tanúsíthatom, hogy a közös tanulás által is lehet kiváló eredményeket
elérni. Ezen a ponton megjegyezem, hogy hálával tartozom a szaktársaimnak az általuk
kialakult szociális hálót illetően, amely az első két vizsgaidőszakban fenntartott engem
egyetemistaként. Folytatva a tanulószobák kialakítása melletti érveimet, a Covid19világjárvány által lehetetlenné tett jelenléti oktatás újbóli eljövetelével kiemelt szerepe van
a kari hallgatói önkormányzatoknak, melyben az eddig összegyűlt tapasztalataimmal
kiegészült képességeimet szeretném a továbbiakban is felhasználni.
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Gazdasági alelnökjelölt – Lang Lilla Anna
Bemutatkozás
Lang Lilla Anna vagyok, elsőéves Nemzetközi
Tanulmányok szakos hallgató az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Társadalomtudományi Karán. Az
Orientációs Napokon határoztam el, hogy szeretnék a
Hallgatói Önkormányzat tagja lenni. Néhány hónappal
később lehetőségem nyílt megpályázni olyan pozíciót,
ami a legmegfelelőbb számomra. Megírtam életem első
motivációs levelét és az önéletrajzomat. Ezután
felkeresett Livingston Zoltán, HÖK elnök, hogy szeretne
felkérni
Gazdasági Alelnöknek.
Természetesen
gondolkodás nélkül elfogadtam a lehetőséget.

Motiváció
Jelentkeztem a Doma Borbála, Mentorkoordinátor, által szervezett
Mentorprogramba, ahol több képzésen vettem részt. Ezáltal, ha problémába ütközök,
minél hamarabb és a legjobbra törekedve próbálom megoldani, ezzel diáktársaimat
szeretném segíteni. Mindent végigcsinálok, amibe belekezdek, próbálok mindenre
odafigyelni egy adott feladatnál, nehogy gondatlanságból hibát kövessek el vagy
kihagyjak valamit, ez a számoknál még fontosabb. Ismerős helyzetekben gyorsan meg
tudom ítélni, mely lépések lennének célravezetők. A Mentorképzés alkalmával
megismerhettem különböző bizottságokat és foglalkozási körüket. Legnagyobb
motivációm a pozíció betöltésére, hogy tagja legyek a Hallgatói Önkormányzatnak és
tudásomat kamatoztathassam mások segítségére.

Ügyek, feladatok tisztségviselőként
Ha a Küldöttgyűlés alkalmasnak talál a pozíció betöltésére, akkor szeretném
segíteni a HÖK munkáját, főleg költségvetés szempontjából, emellett a hallgatókat
segíteni. A feladatom a következő évi költségvetés megtervezése, az éves zárszámadás
és egyéb pénzügyi intézkedések. Szerintem a fő feladat, hogy mindenki számára
kedvezően legyen az adott összeg felosztva.
Elnöki és tisztségviselői pályázat
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Szociális alelnökjelölt – Fridrich Flóra
Bemutatkozás
Fridrich Flóra vagyok, harmadéves szociális munka
alapszakos hallgató. A Társadalomtudományi Kar Hallgatói
Önkormányzatában 2019. január óta töltöm be a kollégiumi tag,
míg 2020. júniusa óta a szociális alelnök tisztségét.
Szociális Alelnökként röviden bemutatva a legfontosabb
feladatom a rendszeres szociális támogatások bírálása, a
beérkező rendkívüli támogatások elbírálása és a hallgató
társaim tájékoztatása a pályázható ösztöndíjakról ezenkívül a
Kari Ösztöndíj Bizottságának az elnöke is vagyok, ahol az
egyszeri pályázatokról döntünk. A többi munkámról a
beszámolóim alapján tájékozódhatok a TÁTK HÖK oldalán.
Az elkövetkezendőkben szeretném bemutatni, hogy
milyen tapasztalatokat szereztem az elmúlt bő évben Szociális
Alelnökként és ez által szeretném ismertetni a pályázatomban, azokat a pontokat, amiben
változtatni szeretnék a következő hónapokban.

Rendszeres Szociális Támogatás
Az elmúlt két évben öt rendszeres szociális támogatás bírálásában vettem részt. A
rendszeres szociális támogatás bírálás a legfontosabb feladata a Szociális Bizottságoknak, hiszen
itt egy rendszeres juttatású támogatásról döntünk, amely a hallgatók életét könnyíti meg.
Azonban azt tapasztaltam, hogy bár több portálon is meg van hirdetve a pályázat leadásának
határideje, a pályázat leírása még is sok esetben nem tudják a diákok, hogy élhetnek-e a
pályázással.
Ez okból kifolyólag, szeretnék a kari hallgatói önkormányzat honlapján egy külön fület
létrehozni, ahova különböző segítséget adunk a hallgatóknak a rendszeres szociális
támogatáshoz.
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Mindemellett az elmúlt egy év bírálása azt mutatja, hogy a karon fix bírálói bizottságot kell
felállítani, hogy minél hatékonyabban tudjuk képviselni a hallgatókat. Ennek a bizottságnak a
tagjai az esély egyenlőségi referensen kívül a sport és kulturális referens, és a jogsérelmi referens.
A kommunikációs bizottsággal együtt működve pedig létre szeretnék hozni egy posztolási
táblázatot, amiben az időpontokon kívül olyan posztok is meg lennének osztva, hogy mi a
hatósági igazolás. Nem utolsó sorban pedig, a pandémia utóhatásaként létrehozni egy szociális
csoportot, ahol a megadott időpontokban a hallgatók segítséget kérhetnek tőlünk.

Rendkívüli Szociális Támogatás
A rendkívüli szociális támogatás egy olyan támogatás, amelyet a hallgatók, minden
hónapban leadhatnak, ha olyan rendkívüli helyzet következett be, amely anyagi vonzattal jár a
szociális helyzetükben. Azonban, sajnos nagyon sok esetben, mint a rendszeres szociális
támogatásnál is nem tudják, a hallgatók, hogy élhetnek ezzel a pályázati lehetőséggel.
Ahogy a rendszeres szociális támogatásnál itt is szeretném a Kommunikációs Bizottság
segítségével tájékoztatni a hallgató társaimat, a rendkívüli szociális támogatás pályázatának a
leadásáról.
Ezenkívül szeretnék a kari honlapon a rendkívüli szociális támogatásnak is létrehozni egy
információs felületet, ahol a hallgatók kérdésére azonnali válasz érkezik a rendszeres válaszok
mellé a rendkívüli támogatással kapcsolatban is.

Szociális Bizottság
Szeretném, ha a szociális bizottság működése olyan gördülékenyen zajlana, mint az
eddigiekben. Ez okból kifolyólag fontosnak tartom, a tagok és a jövendőbeli tagok képzését,
hiszen hatalmas felelősségteljesség van a bizottsági tagokon, amit elhivatottság, hozzáértettség
és türelem nélkül nem lehet végezni. Ennek következtében, a legfontosabb dolgokat szeretném
átadni a tagoknak és a legjobb tudásom szerint szeretném felkészíteni őket, az előttük álló
feladatokra.
Ami még nagyon fontos, hogy a Neptun kliens program kezelése, hogy mindenki átlássa
és tudja kezelni, hiszen ennek a segítségével zajlik a rendszeres és a rendkívüli szociális támogatás
bírálása. Szeretnék olyan bizottsági üléseket tartani, ahol a program használatát és kezelését
mutatom meg az ELTE HÖK szociális elnökével.
A kari pályázatokról, pedig az ELTE HÖK pályázatokért felelős tagjával.
Fontosnak tartom ezenkívül a csapategységet, ezért szeretnék minél több csapatépítő programot
tartani a bizottságon belül.
Elnöki és tisztségviselői pályázat
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Célok
Ha a pályázatomat alkalmasnak találja a tisztség betöltésére a küldöttgyűlés, akkor
szeretném az eddigi igényes munkáját folytatni az alelnöknek és a tőlem telhető legjobb
szakértelemmel végezni azt. Mindemellett szeretném továbbra is fenntartani az egyetem
vezetésével ápolt jó kapcsolatot, hogy közösen képviseljük a hallgatók érdekeit és a hallgatók
körül felmerülő problémákat együtt tudjuk megoldani.
A programomat olvasva remélem alkalmasnak talál a Tisztelt Küldöttgyűlés az alelnöki tisztség
betöltésére és támogatni tudja azt.
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Tanulmányi alelnökjelölt – Bibor Levente
Bemutatkozás
Bibor Levente vagyok másodéves szociológia
szakos
hallgató.
Egyetemi
tanulmányaim
megkezdésével egy időben (2019. szeptember) felvételt
nyertem az Eötvös József Collegiumba is, aminek azóta
is tagja vagyok.
Bár mindeddig nem vettem részt a hallgatói
önkormányzat munkájában, mivel mindig is érdekelt a
politika és a közügyek így érdeklődéssel fordultam az
egyetem ügyes-bajos dolgai irányába is. Több HÖK
taggal is szorosabb kapcsolatot ápolok, így halhattam az
egyetemünket érintő aktuális eseményekről és rájöttem,
hogy szeretnék részt vállalni ezen események
formálásában is. Mikor Nagy Tamás az aktuális
Tanulmányi Alelnök megkeresett, hogy legyek az utódja, mivel ez a terület kifejezetten
szívügyem úgy döntöttem, hogy élek a lehetőséggel és jelentkezem a Tanulmányi
Alelnöki pozícióra.
Annak ellenére, hogy a hallgatói önkormányzat munkájában eddig nem vettem
részt remélem, hogy hamar elsajátítom a pozícióm betöltéséhez szükséges ismereteket
és a jövőben alkalmasnak bizonyulok a pozíció betöltésére. Ezzel segítve a HÖK munkáját
és valamennyi TáTK-s hallgató egyetemi életét.

Céljaim
Gimnáziumi tanulmányaim során több tanárommal is sikerült jó viszonyban
lennem és ezt hatalmas előnynek éreztem. Sokkal könnyebb érdeklődni egy tárgy iránt,
ha az oktatóval is szívélyes viszonyt ápolsz. Mikor 2019-ben megkezdtem
tanulmányaimat a TáTK-n még szerencsére offline formában folyt a tanítás, így több
tanárral is tudtam személyesen találkozni, beszélni. De azóta, az online oktatás alatt ez
a lehetőség teljesen megszűnt, amit hatalmas problémának érzek. Így egyik fontos
célkitűzésem, hogy közelebb hozzam egymáshoz a hallgatókat és az oktatókat
különböző közéleti események által. Szeretném, ha a jövőben megvalósulnának
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vitaestek, beszélgetések melyeken az érdeklődő hallgatók és oktatók is részt vehetnek.
Ezzel remélve felkelteni a hallgatók érdeklődését, mely a távoktatás következtében
teljesen elveszett, az egyetemi és tudományos élet irányába. Ez a fajta közéletiség,
amiben mind a tanárok, mind a diákok részt vesznek véleményem szerint nagyon fontos
alapja az Egyetemi Életnek és annak a szellemiségnek, amit, mind az ELTE, mind a TáTK
képvisel.
Fontosnak tartom továbbá, amit Nagy Tamás elkezdett, hogy a hallgatók
megismerjék a tárgyfelvételt és az ösztöndíjrendszert. Az a tapasztalatom ugyanis, hogy
a hallgatók többsége igen alulinformált ezekről annak ellenére, hogy minden félév elején
megtörténik a tájékoztatás. Szeretnék kialakítani egy új kommunikációs csatornát és
elérni, hogy azt kövessék a hallgatók. Abban bízom, hogy a hallgatói önkormányzat új
honlapja, amikor elkészül, el tudja látni majd ezt a szerepet.
Szeretném megtartani a mindenkori Tanulmányi Alelnök és a kari vezetés között
kialakult jó kapcsolatot. Az oktatókkal reményeim szerint nem csak, mint hallgató,
hanem, mint Alelnök is jó viszonyt tudok majd ápolni, ezzel is előmozdítva az első
pontban említett közéleti eseményeket. És kapcsolattartási feladataim közül talán a
legfontosabbnak a Tanulmányi Hivatal új vezetőjével való jó kapcsolat kialakítását
tartom.
Összességében tehát szeretném folytatni, amit a most lemondó Tanulmányi
Alelnök Nagy Tamás elkezdett, mert-e változtatások nagyban megkönnyítenék a
hallgatók TáTK-n töltött éveit. És szeretném elkezdeni egy közvetlenebb HÖK, oktató és
hallgatói viszony kialakítását, ami elősegíti a hallgatók bevonódását, mind az egyetemi
ügyekbe, mind a szellemi, tudományos életbe. Elkezdeni egy olyan vitakultúra és
tudományos diskurzus kialakulását, ami mind a ma, mind a jövő hallgatóit segíti majd
tájékozódni a világban és megmutatja a szabad gondolkodás szükségességét.
Amennyiben alkalmasnak találtatok a Tanulmányi Alelnöki pozíció betöltésére,
remélem, hogy a HÖK többi tagjával, az EHÖK tanulmányi és egyéb bizottságaival is
sikerül jó szakmai és baráti kapcsolatot is kiépítenem, valamint együtt törekedhetünk a
hallgatók, illetve az egyetem segítésén.
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Zárszó
Kedves Olvasónk!
Először is köszönjük, hogy vetted a fáradtságot, és végig olvastad pályázatunkat.
Megválasztásunk esetén közös erővel fogunk azon munkálkodni, hogy a fönt leírtakat
teljesíteni tudjuk.
Amennyiben a Tisztelt Küldöttgyűlés tagjai alkalmasnak ítélnek meg minket
tisztségeink betöltésére, szeretném kérni szíves támogatásukat!
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Budapest, 2021. 04.30.
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