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Bevezető gondolatok 

1993-ban születtem Vácon. Általános iskolai tanulmányaim után kerültem Budapestre, ahol 

négy évig voltam az akkor még Fővárosi Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium 

névre hallgató intézmény természettudományi tagozatos hallgatója. 2012-ben nyertem 

felvételt az ELTE matematika alapszakjára, ahol 2015-ben végeztem. Jelenleg az ELTE 

matematikus mesterszakos hallgatója vagyok, amiből terveim szerint körülbelül másfél évem 

van hátra. Szintén egyetemi felvételim évében kerültem be a Bolyai Kollégium közösségébe, 

amely szakkollégium választmányi tagja, majd később a Választmányának elnöke is lehettem.  

Közel egy éve már, hogy beadtam pályázatom az ELTE Természettudományi Kar Hallgatói 

Önkormányzatának elnöki tisztségére és be is tölthetem azt. Most, hogy az önkormányzati 

ciklus a végéhez közelít, ismét egy megállóhoz érkeztünk, és minden ilyen alkalom ideális 

arra, hogy újra kijelöljük az előttünk álló időszak legfontosabb feladatait és friss lendülettel, 

újult erővel vágjunk bele vízióink valósággá tételébe. Legutóbbi pályázatomban azt írtam: „egy 

elnöki pályázatnak elsődlegesen irányvonalakról kell szólnia”, azonban a korábban lefektetett elvek 

mit sem vesztettek érvényességükből. Most ezeket kiegészítve vállalkoznék még konkrétabb 

célok kitűzésére. Ugyanakkor az sem elhanyagolható tény, hogy jelenleg hivatalban lévő 

elnökként adok be újra pályázatot és kérem ismételten a bizalmatokat, aminek apropójaként 

megkerülhetetlennek tartom az elmúlt időszakra való reflektálást, és hogy ejtsek némi szót 

ismételten a motivációmról.  

Továbbra is vallom Bibó István a szabadságszerető embernek címzett parancsolatai közül 

azon gondolatot, miszerint a közügyek elhanyagoltsága vagy méltatlan emberek kezébe való 

kerülésének egyetlen oka, a tisztességes emberek közéleti szerepvállalásának hiánya. Ezzel 

akkor sem és most sem arra szándékoztam bármi célzást tenni, hogy indulásom hiányában 

ilyesmire kerülne sor. Inkább arra, hogy egy közösség tagjának valamilyen szinten erkölcsi 

kötelessége felvállalni a közügyekkel való foglalkozást, még ha ez időről-időre tehernek is 

látszik. Különösen akkor, ha ez a közösség számára is fontos, amely tényező az én esetemben 

is fennáll. Ezen a ponton ragadnám meg az alkalmat, hogy pályázatom mottójának némi 

magyarázatot szolgáltassak. A változás kiemelt jelentőséggel bír a szótáramban. Legutóbb a 

változás főleg, mint lehetőség merült fel, amelynek kezdeményezői mi magunk kell, hogy 

legyünk, hisz kezdeményező fellépés nélkül vízióink és elképzeléseink nem tudnak 
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megvalósulni. Nem elég látni a hibákat, nem elég jelezni azokat, ha igazán szeretnénk 

változást látni, akkor mi magunknak kell aktívan tennünk érte. Most viszont a körülmények 

változása áll a fókuszban. Az elmúlt időszakban igen drasztikusan megváltoztak a világ 

oktatás felé támasztott igényei és a Természettudományi Kar előtt is nyitva áll most a 

megragadható – és megragadandó – lehetőség, hogy ezen igényekkel kompatibilisebbé 

alakítsa oktatási gyakorlatát és módszertanát. Ez a Hallgatói Önkormányzatnak is komoly 

lehetőséget és feladatot jelent arra, hogy a hallgatói véleményeket és szakmai javaslatokat 

becsatornázva tegyen a minőségi oktatás és természettudományok magas színvonalú 

művelésének ügyéért.  

Mindezek közrejátszottak azon döntés meghozásában, hogy még egyszer, az elkövetkezendő 

időszakra is felhatalmazást kérek az érdekeinkért való fellépéshez. 

Az elmúlt időszak értékelése 

A Hallgatói Önkormányzat két számomra legmeghatározóbb aspektusát hordozza magában 

a neve, egyrészt hallgatók képviseletét látja el, másrészt demokratikus értékek letéteményese. 

Ez meg is határozza két alapvető küldetését. Egyrészt képviselni a hallgatók érdekeit az 

egyetemi testületekben, fórumokon, másrészt ápolni azt a demokratikus kultúrát, amely 

nélkül nem is létezhetne. Az első szakmai felkészültséget, profizmust és leginkább 

hatékonyságot igényel, mivel hallgatótársaink iránt viseltetünk felelősséggel. Az utóbbihoz 

viszont egyáltalán nem szükséges a hatékony szervezet, sőt, valamelyest ez a két cél egymás 

ellen dolgozik. A hosszas képviselői viták bár ragyogó megtestesülései a demokratikus 

eszméknek, sokszor nem a tényleges munka jegyében zajlanak. Mindkettőt a HÖK 

legalapvetőbb feladatának tekintem, azonban a két pólus között meg kell találni az optimális 

egyensúlyt.  

Az elmúlt egy év tevékenysége sajnos nagyrészt a napi érdekképviseleti feladatok ellátására 

korlátozódott. Ahogy mondani szokás, minden kezdet nehéz, és egy év pontosan annyit 

jelent a Hallgatói Önkormányzat életében, hogy az ember mindent megtapasztal egyszer. 

Sokszor még ez sem segít, hiszen Egyetemünk egy dinamikusan változó közeg jelenleg is, 

nem csak a HKR vagy a Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya módosult, de újraírásra került 

a Természettudományi Kar teljes Szervezeti és Működési Szabályzata. Dékánválasztás is 
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zajlott, amely során – azt hiszem a többi delegált nevében is beszélve – mondhatom, hogy 

igyekeztünk a lehető legfelelősségteljesebb döntést hozni. Megszületett az ELTE 

erőszakmegelőzési-koncepciója a gólyatábori eseményekre reflektálva, amely egyúttal a 

gólyatáborok programjainak keretét is hivatott meghatározni. A különböző kereteken lévő 

maradványainkból támogattuk mind az ELTE Életvezetési Diáktanácsadó működését, mind 

a Nagytétényi úti Kollégium tervben lévő felújítását, bízva abban, hogy ezek a támogatások 

meg fognak térülni a mindenkori hallgatók javára. A tehetséggondozási formák frontján 

előrelépést jelentett, hogy kidolgozásra került a Karon a Honorácior Státusz rendszere, bár 

egyelőre ebből még nem tudott profitálni senki. Ami viszont már többeket is érintett az a 

Kari Ösztöndíjbizottság átalakulása volt és az, hogy hallgatói fórumok szervezésébe 

kezdtünk az ösztöndíjakkal kapcsolatos igények felmérésére. 

Az elmúlt ciklusra gondolva vegyes érzések fognak el, számos vállalás tekintetében nem 

sikerült előrelépést produkálni, azonban a korábbi pályázatban lefektetett elvekhez – úgy 

vélem – sikerült tartani magunkat. Most abban a szilárd elhatározásban adom be ezt a 

pályázatot, hogy a benne foglaltak megvalósítása a Hallgatói Önkormányzat életének sokkal 

központibb eleme lesz. 

Program 

Megválasztásom esetén az alább részletezett célkitűzések megvalósításának rendelném alá 

elsődlegesen a munkámat, természetesen nem a napi szintű érdekképviseleti tevékenység 

rovására.  

Célkitűzések 

 A Hallgatói Önkormányzatnak aktívan és konstruktívan közre kell működnie a 

képzés minőségének javítását célzó reformintézkedések kidolgozásában. 

A hallgatói érdekképviselet legevidensebb velejárója szilárd meggyőződésem szerint az 

egyetemen folyó oktatás minőségének folyamatos javítása melletti határozott kiállás. Egyben 

ez az elkövetkezendő időszak legfontosabb és legnagyobb lehetőségeket magában rejtő 

feladata. 
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Az elmúlt időszak oktatáspolitikai intézkedéseinek fókuszában szerepelt a képzési 

jegyzékben szereplő szakok képzési és kimeneti követelményeinek újragondolása. A Magyar 

Rektori Konferencia szakbizottságai által tárgyalt és a Hallgatói Önkormányzatok által 

véleményezett tervezetek elfogadása maga után vonja a képzési tervek felülvizsgálatának 

kényszerét. Azonban önmagában ez még nem elég, szerencsére a Természettudományi Kar 

is hajlandóságot mutat a képzési struktúra megújítására. 2016-ban dékáni pályázat került 

kiírásra a Karon, amely pályázat keretében Surján Péter dékán úr ismét bizalmat kapott a 

Kari Tanácstól. Dékáni pályázata saját megítélése szerint is radikális, amiben kiemelt helyen 

szerepelnek egyes oktatási reformintézkedések. Emellett márciusban sor került egy 

stratégiaalkotó műhelymunkára a Kar vezetésének részvételével, ahol szintén konszenzus 

látszott mutatkozni az oktatók és a Hallgatói Önkormányzat között abban, hogy egyes – 

már természetesnek vett – gyakorlatokon ideje változtatni.  

Ebben a folyamatban a Hallgatói Önkormányzatnak proaktívan és partnerként kell fellépnie 

annak érdekében, hogy modern szemléletű oktatásban lehessen része minden hallgatónak a 

karon. Ehhez szükséges, hogy továbbra is lássák bennünk a minőségi képzés és tudomány 

iránti elkötelezettséget, amely kellő szakmai felkészültséggel társul. Értelemszerűen nemcsak 

megoldási javaslatokkal kell előállnunk, hanem a problémákat is artikulálnunk kell, amelyeket 

nekünk, egyetemi polgároknak közösen kell orvosolnunk. A következő szakaszban az 

oktatási diszkrepanciák már körvonalazódott főbb gócpontjait venném sorra. 

 Sokunknak van az a kritikus véleménye, hogy mind a felvételi rendszer, mind 

a képzési struktúra eredményeképpen számos hallgató kerül önhibáján kívül 

az oktatási rendszer csapdájába. Manapság a legtöbb felvételizőben az a kép él, 

hogy amennyiben felvételt nyertek egy szakra, úgy ez azt is jelenti, hogy rendelkeznek 

valamennyi olyan kvalitással, amelyek az általuk választott szak elvégzéséhez 

szükségesek. Ez nem igaz. A felvételi rendszer egyáltalán nem képes ilyen szűrő 

funkciót ellátni. Rendszerint itt az egyetemen, néhány év után szokott kiderülni, ha 

valakinek mégsem valamely természettudományos képzés való. Ezzel a hallgatók 

éveket áldozhatnak az életükből, arról nem is beszélve, hogy a nemzeti felsőoktatásról 

szóló törvény értelmében a hallgatói szerződés már igen komoly anyagi 

következményeket helyez kilátásba azok számára, akik nem végzik el választott 

szakjukat a képzési idő másfélszeresén belül. Meggyőződésem, hogy valamennyi 
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hallgatónak érdeke az, hogy ez ne történjen meg. A másik oldalról pedig az is igen 

jellemző jelenség, amikor az ember végzésének egy olyan tárgy állja útját, amely se a 

szoros értelemben vett alapozó tárgyak, se a hallgató érdeklődési körébe nem 

tartozik. Szintén ugyanebbe a kategóriába tartozik az igen szigorú előfeltétel-rendszer 

problémája is. Bár sok esetben szükséges, de számos szak esetén igazán könnyen meg 

tudja nyújtani a képzési időt, aminek az előbb ismertetett veszéllyel biztosan jár. Ez 

a fajta szigorú és merev tantervi struktúra nem kimondottan ilyen peremfeltételekhez 

lett szabva, és ha egy 3 éves képzést a felvettek szignifikáns hányada nem 3 év alatt 

végez el, akkor kissé megkérdőjeleződik a „3 éves képzés” jellemzés jogosultsága.  

 Álláspontom szerint, általában nagyobb hangsúlyt kell helyezni a kötött 

tantervi előírásokkal szemben az egyéni tanulmányi előmenetelek 

lehetőségének megteremtésére. Ez egy átfogó cél, ami sok eszközön keresztül 

megvalósítható. Először is a dékáni pályázat szellemiségével összhangban elemi 

érdeke mind az oktatóknak, mind a hallgatóknak a kurzusok kreditértékének 

racionalizálása. Ekkor csökkenne mindkét fél terheltsége, amellyel előbbiek több időt 

tudnának szánni kutatási tevékenységükre, míg utóbbiak jobban koncentrálhatnak a 

későbbi szakterületükre. Ennek két komoly akadálya van. Az egyik, az oktatói 

óraterhelés. Ameddig bizonytalanságot szül annak a lehetősége, hogy egy oktatónak 

le kell mondania egy a tantervbe illesztett kötelező kurzusáról, addig minduntalan 

falakba fognak ütközni az efféle törekvések. Vannak továbbá törvényi korlátok, 

nevezetesen a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény úgy fogalmaz: „a teljes idejű képzés 

félévenként legalább háromszáz tanórából áll”. Az ide vonatkozó további elképzeléseket 

egy másik nagyobb címszó alatt, a tutori rendszernél kívánom részletezni. 

 Ha az ELTE TTK meg kívánja tartani nívóját és a hazai felsőoktatásban 

betöltött szerepét, muszáj reagálnia a világban tapasztalható tendenciákra.   

Ha őszintén belegondolunk, az, hogy ma hogyan folyik az oktatás, nem sokat 

változott az utóbbi száz évben, holott a világ rengeteget. Elég csak a modern kísérleti 

pszichológia pedagógiai eredményeire gondolni, amelyeket célszerű lenne a 

felsőoktatás gyakorlatába is átültetni, ezzel is növelve a képzés hatékonyságát. Sajnos 

megállapítható, hogy az oktatás (nem csak nálunk) oktató- és nem hallgató centrikus, 

az oktatási módszertan, pedig oktatás- és nem tanulás centrikus. Az a tény, hogy 

manapság lehetőségünk van arra is, hogy a legnevesebb külföldi egyetemek kurzusait 

hallgassuk akár otthonról, cselekvésre kell késztesse a felsőoktatási intézményeket is. 



7 
 

 A Kar vezetésének elképzeléséhez csatlakozva, a nemzetközisítés – különösen 

a mesterszakok esetén – potenciális kitörési lehetőséget jelent, azonban 

alaposan fel kell térképezni egy ilyen lépés előnyeit és hátulütőit.  Ezen 

törekvés alatt az angol nyelvű képzés előtérbe helyezését kell érteni. Ez a pont 

szerepelt a jelenlegi dékáni programban és a Hallgatói Önkormányzatnak ebben az 

esetben az a legfőbb feladata, hogy – főleg a hallgatók véleményére alapozva – 

kialakítsa szakmai állásfoglalását a kérdésben. Ehhez szükségesnek látom egy átfogó 

kérdőívezés végzését valamennyi évfolyam esetén, amelyre az OMHV kérdőívet 

kezelő Neptun-modul segítségével lenne lehetőségünk a Neptun rendszerén belül. 

Ez utóbbi pont kapcsán ismertetném a konkrét intézkedéseket is, amelyeket a tantervi 

változások érdekében végezni szeretnénk: leszögezném, hosszabb távú projektekről van szó, 

amelyek koncepciója még nincs az itt leírtnál részletesebben kidolgozva. Tavasszal lenne egy 

átfogó kérdőívezés a Neptun Unipoll modulján keresztül, ahol valamennyi hallgató 

kifejthetné strukturáltan, hogy milyen problémákat lát a jelenlegi képzésével, illetve, hogy mit 

gondol az angol nyelvű oktatásról. Ennek előkészítésére alapvetően április-május szolgálna 

és a tervek szerint az OMHV kérdőívekkel együtt futhatna az ominózus felmérés. Ezen 

információkkal felvértezve sokkal eredményesebben tudnánk fellépni a hallgatói érdekek 

képviseletében. A munka aztán az adatok elemzésével és az érdeklődők minél szélesebb körű 

bevonásával folytatódna.  

 Szükség van az OMHV kérdőívek újragondolására és a riportok hallgatók felé 

való minél nagyobb nyilvánosságának biztosítására. 

Az oktatói munkakör egyaránt jár kutatási és oktatási kötelezettséggel. Előbbinek a 

publikálás formájában való nemzetközi színtéren történő megmérettetése önmagában 

eredményez a minőségbiztosítás során alkalmazható mérőszámokat, azonban az utóbbiról 

az egyetlen visszajelzést az OMHV szolgáltatja. Éppen ezért lenne fontos, hogy sokkal 

komolyabban vegyük. A cél ebben az esetben kettős. Egyrészt magát a kérdőívet is át kell 

alakítani, hogy sokkal fókuszáltabban mérje azt, amire hivatott. Másfelől az OMHV 

eredmények bár jelenleg is szerepet játszanak bizonyos intézményi döntéseknél, azonban 

gyakran szembesülünk azzal, hogy nincsenek érdemi, kézzel fogható következményei. Ezen 

segíthetne, ha a riportokba nagyobb betekintése juthatna a hallgatóknak. Azt látni kell, hogy 
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ebben a kérdésben rendkívül sok érv és ellenérv ütközik egymásnak, ezért különösen nehéz 

előrelépést produkálni. Ősszel kezdetét vette egy egyetemi szintű egyeztetés a kérdőív 

megreformálásáról. Amennyiben erre végre sor kerülhet, el lehet kezdeni az érdemi vitát a 

nyilvánosság kérdéséről is. Önmagában azért is cél lehet a riportokra szánt nagyobb 

figyelem, mert ez által differenciálni lehetne az oktatói óraterhelés kiosztását. 

 A Hallgatói Önkormányzat a Karral együtt vizsgálja meg egy – az angol 

egyetemek mintájára működő – tutori rendszer lehetőségét és szorgalmazza 

annak bevezetését.  

Ahogy az oktatással kapcsolatos részben is írtam, elérendő célnak tartom az egyéni 

tanulmányi rendek kialakításának minél nagyobb mértékű segítségét. Egyéni foglalkozások 

keretében sokkal hatékonyabban lehet a hallgatók problémáit kezelni és biztosítani a 

megfelelő szakmai előmenetelt. Itt el kell különíteni két dolgot. Létezik a Hallgatói 

Követelményrendszerben egy tutori rendszer nevű tehetséggondozási forma, azonban ettől 

a kicsit eltérő koncepcióval lenne itt dolgunk, ami sokkal jobban hasonlítana például a 

Cambridge egyetem supervision szisztémájához. A lényeg az egyéni fejlődés elősegítése és a 

szakmai problémák monitorozása lenne. A Matematika Intézet próbálkozott évekkel ezelőtt 

hasonlóval oktatói kezdeményezésre, de akkor nem bizonyult működőképesnek. Bár a 

magam részéről meg vagyok arról győződve, hogy igen sokat lehetne belőle profitálni, 

azonban a Kar és az intézetek vezetésével meg kell vizsgálni, hogy erre egyáltalán lenne-e 

igény vagy nyitottság. Ahogy lenni szokott, a Karon belül sem lehet elszeparáltan 

komolyabban hozzányúlni egy-egy területhez. Ez például szoros összefüggésben áll az 

oktatói leterheltséggel. 

 Folytatni a konstruktív párbeszédet az érdekképviseleti kérdésekben. 

Folytatni kívánom azt, ami a körülbelül egy évvel ezelőtti gólyatáboros fórum során vette 

kezdetét. Jelen pályázat írásakor talán még 1 hónapja sincs, hogy a tanulmányi ösztöndíjról 

szerveztünk egy hallgatói fórumot. Bár a részvételi arány nem predesztinálná önmagában 

folytatásra ezt a jellegű egyeztetési formát, azonban minden kezdet nehéz. Alapvetően 

ösztöndíjak köré csoportosítva fix kérdésekkel szerveznénk a továbbiakban is ilyen 

fórumokat, de ezeknek tényleg csak akkor van értelme, ha azok, akiknek vannak problémáik, 



9 
 

meglátásaik, véleményük, esetleg javaslatuk, azok megosztják ezt velünk. Ide sorolnám még 

a korábban is említett véleménynyilvánítási formát, mégpedig a Kar valamennyi hallgatóját 

érintő kérdésekben történő Neptun szavazást. Bár szavazást írok, de inkább kérdőívre kell 

gondolni. 

 A Karon működő civil szervezetekkel való szorosabb együttműködés és 

eredményesebb érdekérvényesítés érdekében célszerű lehet létrehozni egy civil 

kerekasztalt a rendszeres kommunikáció megkönnyítése végett. 

Karunkon szerencsére nagy hagyománya van a különböző civil egyesületeknek, 

csoportosulásoknak, tudományos köröknek és még hosszan lehetne sorolni. A Hallgatói 

Önkormányzat az utóbbi időben sajnos nem tudott olyan mértékű együttműködést 

kialakítani ezekkel a szervezetekkel, mint szükséges lett volna. Fontos, hogy ezek az 

egyesületek ne konkurenciát, hanem partnert lássanak a szervezetünkben és egymásban. 

 A tudományos előadások és rendezvények szervezésére sokkal nagyobb 

hangsúlyt kell fektetni. Ebben partneri kapcsolatra kell törekedni a Karon 

működő civil szervezetekkel és az Egyetem szakkollégiumaival. 

A tavasszal kiküldött hallgatói kérdőívre adott válaszaitok alapján az körvonalazódott felém, 

hogy sokkal nagyobb igény van tudományos előadások és rendezvények megszervezésére is. 

Több hallgatói konferencia szervezése is áll már a hátam mögött, így főleg elmondhatom, 

hogy a szándék erre eddig sem hiányzott, a probléma inkább a humánerőforrás hiányából 

fakadt. Mindenesetre cél lesz a továbbiakban, hogy a rendezvények szervezésének hangsúlyát 

a zenés-táncos összejövetelektől elmozdítsuk a kulturális és tudományos programok felé.   

 Fontos társadalmi és tudományos témákban közéleti vitaesteket szervezni az 

Egyetem polgárai számára. 

Számtalan olyan komoly társadalmi probléma van, amely igényli a komoly szakmai és 

racionalitáson alapuló diskurzust, a róla való közös gondolkodást. Mivel az 

önkormányzatiságból fakadó értékekkel szorosan összefüggésben van – és a magam részéről 

úgy gondolom, hogy hallgatói érdek is – ezért szorgalmazom (már egy ideje), hogy a 
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Lágymányosi Kampusz is adjon otthont különböző társadalmi kérdésekről való közéleti 

vitáknak, mind az állampolgári tudatosság, mind a vitakultúra fejlesztése végett, és még 

szorgalmazni is fogom.  

 A kampuszon található büfék koncesszióját megvizsgálni, és határozott 

lépéseket tenni a szolgáltatások javítása érdekében. 

Azt hiszem ez olyan kérdés, amit számtalan hallgató napi szinten érez a saját bőrén. 

Sokunknak gyakran nincs lehetősége máshol megoldania az étkezését, mint itt a kampuszon, 

ezért különösen fontos, hogy a hallgatói igények ezen szolgáltatás esetén is érvényre 

jussanak.  

 A Hallgatói Önkormányzat külföldi lehetőségekkel kapcsolatos 

kommunikációja bár fejlődött az utóbbi időben, de azért még mindig van hova. 

Talán nem kell részletezni, hogy rengeteg hallgató szeretne élni külföldi ösztöndíjakkal vagy 

venne részt Erasmus pályázatokon. Ezeknek a hallgatóknak, ahhoz, hogy megvalósíthassák 

ezen elképzelésüket, először is tájékozódniuk kell a lehetőségekről. Így nagyon alapvető, hogy 

a Hallgatói Önkormányzat ebben is legyen a támaszuk. A visszajelzések alapján ez komoly 

hiányosságnak érződött az eddigi munkánk során, így a jövőben nagyobb figyelmet kívánok 

ennek a területnek fordítani. 
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Zárszó 

Tisztában vagyok vele, hogy a fenn vázolt pontok igen sok vállalást fogalmaznak meg, amik 

megvalósulását talán kissé felelőtlen lenne ígérni, de bízom benne, hogy a pontok némelyike 

hosszabbtávú stratégiai célként tud stabilizálódni az Önkormányzat számára, és az előttünk 

álló időszakban megkezdett munkánk szilárd alapot fog majd tudni jelenteni a későbbi 

törekvéseknek. A célok felé vezető úton sok akadály van, ezek egyik legjelentősebbike talán 

az, hogy a napi működés igencsak le tudja foglalni az Önkormányzat tisztségviselőinek 

kapacitását, ami ellehetetleníti az innovatív és kreatív munkára való koncentrálást. Ezért is 

lenne örömteli, ha sokan kedvet kapnának ahhoz, hogy részt vállaljanak a célok 

megvalósításában. Legyen a jelszavunk: értetek, veletek!  

Köszönöm, hogy elolvastad pályázatomat. Kérdésekkel, észrevételekkel és javaslatokkal 

most és a jövőben is bármikor bátran keressetek! 

 
 
Budapest, 2016. április 1. 
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