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Bemutatkozás és motiváció 

 
1993. április 30-án születtem Vácon. Gimnáziumi éveim alatt napi rendszerességgel Budapestre 

jártam, az akkor még Fővárosi Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium névre 

hallgató intézmény természettudományi tagozatos diákjaként. 2012-ben nyertem felvételt az ELTE 

matematika alapszakjára (ANA), ahol jelenleg is folytatom tanulmányaimat, immár harmadéves – 

várhatóan végzős – matematikus szakirányú hallgatóként. A felvételi jelentkezésem első helyén az 

ELTE Matematikus MSc szerepel, így bízom benne, hogy még egy-két évig az ELTE hallgatója 

lehetek. 

2012-ben nyertem felvételt a Bolyai Kollégiumba, amely szakkollégium Választmányába 

háromszor választottak meg, illetve amely Hallgatói Önkormányzatának egy évig, február 26-i 

leköszönésemig, elnöke lehettem. Közéleti tevékenységgel már elsőéves korom óta foglalkozom. 

Eddig kétszer választottak meg a TTK HÖK képviselőjének. Ősztől a TTK Kari Tanácsában és az 

ELTE Tehetséggondozási Tanácsában képviseltem a hallgatókat. Több ízben részese voltam 

konferenciák, versenyek szervezésének, és tavaly tagja voltam a matekos gólyatábor szervezői 

gárdájának. Részt vettem az ELTE HÖK új Alapszabályának megírásában. Ennek során már úgy 

éreztem, hogy egy kicsit magam is hozzájárulhattam az érdekképviselet megújulásához. 

Egyetemistának lenni egészen különleges élmény. Miután felvettek, hamar megszerettem a 

közösséget, ami a Karon fogadott, és a mai napig fontos számomra. Magam úgy vallom, hogy ha 

egy közösség közel áll hozzánk, akkor valamilyen szinten kötelességünk is tenni azért. Nemrégiben 

jelent meg a Tétékás Nyúzban egy cikkem, ami a TTK HÖK - immár Szenátus által is elfogadott - 

új Alapszabályáról szól. Ebben az írásban idéztem egy gondolatot Bibó Istvántól: “A 

szabadságszerető ember minden felismert közérdek ügyében kezdeményezőleg lép fel, minden 

közérdekű szövetkezésben vagy mozgalomban tehetsége szerint munkájával és adományával részt 

vesz s igyekszik azt győzelemre segíteni, tisztában lévén azzal, hogy a közügyek elhanyagoltsága 

vagy méltatlan emberek kezébe való kerülése egyedül a tisztességes emberek kezdeményezésének 

hiánya és közéleti bátortalansága miatt történik.” Ez az én motivációmat is meglehetősen pontosan 

leírja. Ha változást szeretnénk látni, ha van egy elképzelésünk arról, hogy milyen irányba kellene a 

közügyeknek terelődnie, akkor hiszem, hogy tennünk is kell azért, hogy ez megvalósuljon. A célom 

– ha egy mondatban szeretném összefoglalni –, hogy a Hallgatói Önkormányzat túl azon, hogy 

eredményesen lássa el alapfeladatait, kerüljön  közelebb a hallgatókhoz, hogy Karunk valamennyi 

hallgatója (vagy legalábbis minél több) sajátjának tudja érezni a TTK HÖK-öt. Ez az a cél, aminek 

munkámat alá kívánom rendelni. Ez egyáltalán nem idegen attól a szellemiségtől, ami kiolvasható 

volt az elmúlt évek elnöki pályázataiból, sőt, azt hiszem ezzel a megkezdett utat kívánom folytatni. 

Azt, hogy célba is érünk, megígérni nem tudom, de az erre való törekvést mindenképpen. 
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A Hallgatói Önkormányzatról 

Úgy hiszem, egy elnöki pályázatnak elsődlegesen irányvonalakról kell szólnia, amelyek mentén 

az elnök koordinálni szeretné a Hallgatói Önkormányzat munkáját és azoknak az elveknek a 

lefektetéséről, amelyeknek megfelelően ezt a tevékenységét el kívánja látni. 

Magam értelemszerűnek gondolom, hogy a Hallgatói Önkormányzat a hallgatókért van, a 

hallgatók a tagjai és ők döntik el, hogy milyen irányt vesz. Meggyőződésem az is, hogy mi, 

hallgatók, az Egyetem polgáraiként az Egyetem közösségének meghatározó részei vagyunk, ezért 

nem csak a döntések érintettjei kell, hogy legyünk, hanem meghozói és alakítói is egyben. Az 

universitas oktatók és hallgatók közössége, szövetsége. E nélkül nincs egyetem. Ennek szellemében 

kell a TTK HÖK-nek ellátnia fő feladatát: a hallgatók képviseletét és a véleményünk 

becsatornázását az intézmény vezetése (vagy felettes szervek) felé. Erre szolgál a Hallgatói 

Önkormányzat. 

Munkám alappilléreinek a szakmaiságot és az önkormányzatiságot kívánom megtenni. A 

hallgatóktól kapott legitimációt és bizalmat olyan értéknek tartom, ami kötelez minket arra, hogy 

lelkiismeretesen, a lehető legnagyobb igyekezettel, felkészültséggel és alázattal lássuk el 

munkánkat. Ahhoz, hogy megfelelően érvényre tudjuk juttatni azok érdekeit, akiket képviselünk, 

elengedhetetlen, hogy az őket érintő kérdésekben naprakészek legyünk és tisztán lássuk azokat a 

kereteket, amik korlátozzák tevékenységünket. Ennek megfelelően a képviselők és tisztségviselők 

képzésére és széleskörű tájékoztatására a továbbiakban is nagy hangsúlyt kell fektetni. Ez minden 

hallgató elemi érdeke. 

A Hallgatói Önkormányzat nevében is benne van az önkormányzatiság. Gyakran találkoztam azzal 

a megfogalmazással, hogy “csatlakozz a HÖK-höz”. Ez önmagában elég szerencsétlen: nem 

gondolom, hogy csatlakozni kellene, vagy egyáltalán lehetne, mivel a HÖK maga a hallgatók 

közössége. Viszont az rendkívül fontos, hogy minél többen vegyenek aktívan részt a munkájában. 

Ez egyfelől kedvező a HÖK számára, hiszen minél több hallgató vesz részt a döntések 

meghozatalában – akárcsak véleménynyilvánítás szintjén –, a meghozott döntés annál több hallgató 

igényének felel meg. Másfelől, magam úgy hiszem, hogy az önkormányzatiság közvetetten (azáltal, 

hogy együtt hozunk döntéseket minket érintő kérdésekben) erősíteni tudja a hallgatók hitét a 

demokratikus értékekben és érzékenyebbé tud tenni minket a társadalmi problémák iránt. 

Amennyiben erre képes, úgy erre törekednünk is kell, tehát mindenképpen cél minél több hallgató 

bevonása a döntéshozásba. Ennek egyik első lépéseként szorgalmaznám, hogy ha olyasvalami 

merül fel, igenis kérdezzük meg közvetlenül, hogy mi a közösség véleménye az adott témáról. 
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Beszélhetünk a Hallgatói Önkormányzatról úgy, mint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény által 

meghatározott érdekképviseleti szervről, de nem szabad elvonatkoztatni attól sem, hogy 

ugyanolyan diákok látják el ezt a feladatot, mint bárki ezen a Karon. A különbség köztük és a 

többi hallgató között az, hogy ők ezzel foglalkoznak szabadidejükben, kiváltságuk pedig 

“mindössze” annyi, hogy társaik beléjük fektetik a bizalmukat. Ez igencsak komoly felelősséggel 

jár.  

Program 

Olyan tiszta célokkal rendelkező hallgatói érdekképviseletre van szükség, amelynek 

legitimációja erős, szervezete nyitott, működése átlátható és szabályos. 

Először általánosságban taglalnám, hogy milyen irányvonalakat képzelek el a TTK HÖK-nek, majd 

ezt követően körvonalaznám ezeket az elképzeléseket és végül reagálnék néhány a Hallgatói 

Önkormányzatokkal kapcsolatosan felmerült problémára, illetve kritikára.  

Az érdekek hatékony képviseletéhez szükséges a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló 

együttműködés, nem csak a Természettudományi Kar (és az Egyetem) vezetésével, de az ELTE 

HÖK egészével, így a többi részönkormányzattal is. Vannak olyan kérdések, amelyek tekintetében 

sikert csak együtt, közös erővel és fellépéssel érhetünk el. A TTK HÖK a Kar vezetésével 

hagyományosan jó kapcsolatot tart fenn, hiszen alapvetően közös értékeket és célokat tudunk 

magunkénak. Óhatatlan, hogy felmerüljenek nézetkülönbségek, de ezektől függetlenül, 

folyamatosan szemünk előtt kell legyen a közös cél: a hallgatók színvonalas képzésének 

biztosítása. Megválasztásom esetén azon fogok dolgozni, hogy a TTK HÖK maximálisan partner 

legyen a Kar vezetése számára és rászolgáljunk a belénk vetett bizalomra. 

Ahhoz, hogy az Önkormányzat hatékonyan tudjon működni, rugalmassággal kell viszonyulnunk az 

előttünk álló feladatokhoz. Könnyen elképzelhető, hogy nem várt kihívásokkal kell majd 

szembesülnünk, ilyenkor lényeges, hogy megfelelő empátiával és kreativitással tudjunk dolgozni a 

megoldások meglelésén. Azonban a működésünk kereteivel kapcsolatban nem lehetünk 

megengedőek. A saját magunk által lefektetett és ránk vonatkozó szabályok betartásából nem 

szabad engedni.  

Hajlamos vagyok a TTK HÖK aktív tagjaira úgy gondolni, mint egy közös célért dolgozó csapatra. 

A céljainkat együtt tudjuk elérni, a problémákat együtt tudjuk leküzdeni és az itt leírt 

elképzelések is közös akarat és munka árán valósulhatnak meg, ezért törekszem is majd a lehető 

legjobb együttműködésre mind a Küldöttgyűléssel, mind a tisztségviselőkkel. 



6 
 

Érdekképviselet 

A Hallgatói Önkormányzat legfontosabb feladatának mindig is a tanulmányi ügyekkel 

kapcsolatos érdekképviseletet tartottam. Ennek megfelelően erre helyezném a legnagyobb 

hangsúlyt, ahogy ez az őszi kérdőívezés során adott válaszokból is egyértelmű igényként 

mutatkozott meg. Ezen a területen a TTK HÖK fontos támasza kell, hogy legyen a hallgatóknak.  

A felsőoktatás átalakulása folyamatban van. Tavaly tavasszal látott napvilágot a Fokozatváltás a 

felsőoktatásban című koncepció, amely a felsőoktatással kapcsolatos főbb irányvonalakat volt 

hivatott kijelölni. Várhatóan módosulni fog felsőoktatási törvény is, így rendkívül fontos, hogy 

ebben az időszakban a természettudományos oktatásban érintettek megfelelően képviseljék az 

érdeküket, és megfelelően alkalmazkodjunk a változó jogszabályi környezethez.  

Jelenleg is van ezen a területen lehetőségünk a fejlődésre. Mindenképpen érdemes a Kar 

vezetésével átgondolni a kurzusok előfeltételi rendszerét, hiszen a hatályos felsőoktatási törvény 

szerint a képzési idejük másfélszeresén túlcsúszó hallgatók kötelesek az állami támogatás felét 

visszafizetni. Erről a problémáról folyamatban van az egyeztetés, de ez a kérdés nem kerülhet le a 

napirendről.  

Mivel a hallgatók jelentős része önköltségen folytatja egyetemi tanulmányait, különösen fontos 

(persze nem csak ezért), hogy az intézmény oktatási rendszere igazodjon a hallgatók 

elvárásaihoz is. Ehhez szükség van egy jól működő minőségbiztosítási rendszerre és a HÖK 

kommunikációjára az oktatók felé. Az OMHV pontosan ennek egy eszköze. Ha ez tartósan magas 

kitöltöttséget produkál, nagyobb súlyt kell kapnia, amire volt is ígéret az Egyetem vezetése részéről. 

A természettudományos tanárképzés nem csak az Egyetem számára kiemelt jelentőségű elem, 

hanem országos viszonylatban is stratégiai kérdés. Az osztatlan tanárképzés érték, amelynek 

bevezetése szükségszerű változás volt. Ezt az értéket védenünk kell. Egyúttal ez a fajta képzés 

teljesen újszerű problémákat vet fel, amire a Hallgatói Önkormányzatnak természetesen reagálnia 

kell. Ezen problémák többsége nem kizárólag a TTK HÖK hatáskörébe tartozik, hanem a többi, 

tanárképzésben érintett kar részönkormányzatával közösen megoldandó kihívás. Szerencsére az 

ELTE HÖK új Alapszabályának értelmében hamarosan feláll egy Tanárképzési Bizottság, pontosan 

azzal a céllal, hogy ezek az ügyek képviseltetve legyenek. Jelenleg attól függően, hogy melyik az 

alapkara a tanárszakos hallgatónak, más rendszer szerint kerül megállapításra a tanulmányi 

ösztöndíja. Érdemes ennek egységesítéséről is tárgyalni.  

Egy hallgató tanulmányai során talán a Hallgatói Követelményrendszerrel fut össze leggyakrabban 

az egyetemi szabályzatok közül, ami persze nem véletlen. A HKR szabályozza a hallgató és az 
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Egyetem között fennálló jogokat és kötelezettségeket (tárgyfelvétel, vizsgák menete, stb.). Úgy 

gondolom, a HÖK alapfeladata minden évben felülvizsgálni ezt a szabályzatot, amibe be kell 

vonni minél több érintettet. Egyetlen hallgatói javaslat sem maradhat megvitatás nélkül. Ez 

természetesen nem csak erre a konkrét területre érvényes.  

Minden jelzett problémát vagy felvetést a megfelelő fórumon tárgyalnia kell a HÖK-nek.  

Párbeszéd a hallgatókkal 

Mivel a HÖK a hallgatók képviseletét látja el, így szükségszerű a hallgatókkal való folyamatos 

kétirányú kommunikáció, amely következetes kell, hogy legyen. A két irányt érdemes külön 

elemezni.  

Először is, a HÖK-nek – a kérdőívek tanulsága szerint is – a legfontosabb kötelességei közé 

tartozik a hallgatók informálása az egyetemi ügyekről. Rengeteg kommunikációs csatornán 

történik ez jelenleg is, azonban e tekintetben is szükség van változásokra, ugyanis sokszor fontos 

információk így sem jutnak el a célközönségükhöz, sokszor pedig elvesznek az információk 

rengetegében. Éppen ezért meg kell találni, hogy mely csatornákon milyen fajta információt 

célszerű továbbítani és milyen módon. Ennek érdekében ősszel egy kommunikációs koncepció 

kidolgozását szorgalmaznám. 

Elengedhetetlenül fontos, hogy a hallgatók tudják, hogy a döntéseket nem a fejük felett 

hozzák, hanem velük együtt, és így tényleges befolyásuk van arra, hogy az Önkormányzat mit 

és hogyan képvisel. A döntéshozatalban való részvételhez viszont szükséges a hallgatók felénk 

való kommunikációja is. Ezen a területen érzem leginkább azt, hogy a HÖK eltávolodott a 

hallgatóktól, amin viszont változtatni kell. A TTK HÖK alapelveként fogalmazza meg, hogy ahhoz, 

hogy a Hallgatói Önkormányzat hitelesen tudja képviselni a Kar hallgatóinak érdekeit – amire 

egyáltalán hivatott –, az is kell, hogy folyamatosan önkritikát gyakoroljon és érzékeny legyen azok 

véleményére, akiket képvisel. Ez a nyitottság a HÖK részéről elvárt és adott is kell, hogy legyen. 

Nyitottnak kell lenni minden meglátásra, ötletre és kritikára, hiszen ezekből a gondolatokból 

profitálni tudunk, ezek a fejlődésünk zálogai. Éppen ezért azt tartanám ideálisnak, ha minden 

konstruktív javaslattal, felmerülő kérdéssel, ötlettel megkeresnétek minket. Nem csak a 

tisztségviselőket, hanem a közvetlenül megválasztott képviselőket, akiknek az a feladata, hogy az 

őket megválasztó közösség problémáit kommunikálják és szót emeljenek azok miatt. Bevett rutin a 

HÖK-ben, hogy valamennyi megkeresés a tisztségviselőket célozza. Ezen változtatni szeretnék. 

Ideálisabbnak tartanám, ha szakmai jellegű, operatívabb kérdésekkel fordulnának elsősorban a 

tisztségviselőkhöz a hallgatók, míg ötleteikkel, változtatási javaslataikkal bátran keresnék a 
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képviselőket. A Hallgatói Önkormányzat vezetésére megbízunk valakit, de hogy milyen legyen 

maga a HÖK, az érdekképviselet, azt továbbra is mi, hallgatók döntjük el. 

Az előbb hangsúlyoztam annak fontosságát, hogy minden hallgató tisztában legyen azzal, hogy az 

ő szava is számít, ha képviselő, ha nem, ha tisztségviselő, ha nem. A legfontosabb célkitűzésem, 

hogy a HÖK közelebb kerüljön a hallgatókhoz, hogy olyanná váljon, amit minél többen 

magunkénak tudunk érezni. Ennek egyik első lépésének azt tartom, hogy az Önkormányzat 

tagjait minél jobban bevonjuk a döntéshozásba. Ha lehetőségünk van arra, hogy kikérjük a 

véleményüket arról, hogy ki legyen éppenséggel a TTK HÖK elnöke, akkor ezt más, hasonlóan 

fontos, sőt fontosabb kérdésekben is megtehetjük, és adott esetben meg is kell tennünk.  

Amennyiben érdeklődés mutatkozik erre, bizonyos kérdések megvitatására fórumokat  lehetne 

szervezni a hallgatókat érintő kérdések és problémák megvitatására. Erre még visszautalok a 

rendezvényeknél is.  

A felelősségteljes érdekképviselethez szükséges az, hogy a hallgatók értesüljenek arról, hogy az 

általuk közvetlenül vagy közvetetten megválasztott képviselők és tisztségviselők hogyan látják 

el munkájukat. Ennek biztosítása végett támogatnám például, hogy a képviselőknek mandátumuk 

lejártakor röviden össze kelljen foglalnia, hogy hogyan zajlott számukra a ciklus, illetve minden 

egyes küldöttgyűlési ülés után egy rövid összefoglalót közölnénk arról (a Tétékás Nyúzban vagy a 

honlapon), hogy mik zajlottak az adott ülésen, mik történtek, miről születtek döntések. A HÖK 

működésébe való jobb belelátás végett érdemes lehet az Alapszabályunknak egy indoklásokkal 

ellátott verzióját is elkészíteni, amit elérhetővé tennénk az Önkormányzat honlapján.  

Továbbá annak érdekében, hogy az Önkormányzat tagjai tisztában legyenek azzal, hogy mik 

zajlanak a döntéshozó testületek ülésein, a Küldöttgyűlés vagy a Választmány berkeiben, a 

jegyzőkönyveknek és emlékeztetőknek idejében el kell készülniük. Sajnos ezen a téren az utóbbi 

időben elmaradások tapasztalhatók, pedig ez saját magunk számára is hasznos lenne. Nem áltatom 

magam azzal, hogy minden hallgató ezeket a jegyzőkönyveket szeretné olvasgatni szabadidejében 

(ha van neki olyan), de ez a fajta átláthatóság nem is erről szól: ha akad valaki, aki kíváncsi, akkor 

neki igenis legyen lehetősége ezeket elolvasni. Ezt minimális elvárásnak tartom a HÖK felé. 

A TTK HÖK egyik legfontosabb kommunikációs csatornája a Tétékás Nyúz, ami az igazat 

megvallva több, mint kommunikációs csatorna. Az utóbbi időben az arculata jelentősen megújult, 

a színvonala – a papíros megjelenési problémák ellenére – nem csökkent. A Nemzeti 

Kommunikációs Hivatal megalakulása miatt jelenleg a Egyetemnek nincs még nyomdai 

közbeszerzési partnere, ami a kiadás körüli fennforgásokat okozza. Szeretném, hogy amint 

rendeződik ez a kérdés, az újság újra heti rendszerességgel megjelenjen.  
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A hallgatókkal való párbeszéd során kiemelt jelentőséget tulajdonítok a mentorrendszernek és a 

Szakterületi Csoportoknak. Ezek azok a kapcsolódási pontok, amik talán legközvetlenebbül 

érintkeznek velük. A mentorokon keresztül találkozik a frissen felvett diák elsőként a Hallgatói 

Önkormányzat tevékenységével, így fokozottan érdemes figyelnünk arra, hogy milyen képet is 

mutatunk magunkról. Ennek megfelelően nagy hangsúlyt kell fektetni a mentorok képzésére és 

kiválogatására. A mentorokon és a Szakterületi Csoport aktív tagjain keresztül be tudjuk 

csatornázni a hallgatók véleményét, és ennek a tevékenységnek az erősítését szorgalmaznám. 

Tehetséggondozás 

Vissza-visszatérő kérdés a “tudomány vagy Hallgatói Önkormányzat?”, amire egy 

tudományegyetemen a helyes válasz az, hogy “tudomány és Hallgatói Önkormányzat”. A 

kulturális- és sportélet szervezése mellett a tehetséggondozás és a hallgatói tudományos élet 

szervezése is a hallgatói érdekképviselet feladatkörébe tartozik.  

A legtöbb szakterületről elmondható, hogy aktív (tudományos) közélettel rendelkezik (sok esetben 

a szakterületen működő civil egyesületnek köszönhetően), számos programmal és lehetőséggel. 

Ezek mellett kezdeményezném, hogy a HÖK is szervezzen hasonló rendezvényeket, 

ismeretterjesztő célzattal, akárcsak, hogy jobban megismerhessünk Karunk neves kutatóinak 

munkásságát. Ehhez elengedhetetlen lenne a TTK HÖK érintett tisztségviselőinek és a 

szakterületek képviselőinek közreműködése. 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Karunk oktatóira és hallgatóira egyaránt jellemző, 

hogy magas színvonalú tudományos munkát végeznek. Ezt minden körülmények között 

támogatandónak tartom. A tudományos ösztöndíj pontrendszere is éppen átdolgozás alatt áll, hogy 

még jobban meg tudjon felelni az ösztöndíj annak a célnak, hogy a tanulmányokon túlmutató 

tudományos tevékenységet ismerje el. A kutatómunkába való bekapcsolódást is 

szorgalmazhatjuk intézményesített formában, például vannak olyan intézetek, ahol lehetőség 

van TDK kurzusok  felvételére. Ez egy olyan gyakorlat, amit lehet, érdemes lenne valamennyi 

intézet esetében bevezetni, és ha ezt a hallgatók fontosnak tartják, akkor törekedni is fog erre a 

HÖK.  

Fontos lehetőséget biztosítani a Karunkra felvételt nyert minden hallgatónak, hogy a 

tehetségét kibontakoztathassa. Ez nem kizárólag a mi feladatunk, de a Karral együttműködve 

erősíteni kell a tehetséggondozási formákat; ez ugyanúgy a hallgatók érdeke. Ez biztosan további 

konzultációt igényelne, hiszen olyan tehetséggondozási módot célszerű biztosítani, ami sokakat 

vonzana. Én ezt úgy képzelem el a Karon, hogy valamilyen módon, sikeres pályázás esetén az 
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előfeltételi rendszert enyhítenénk, hogy a tanulni vágyók érdeklődésüknek megfelelően tudják 

felvenni az akár nagyobb háttérismeretet feltételező kurzusokat is.  

A HÖK eddig is igyekezett ingyenes korrepetálásokon keresztül minden hallgató számára 

lehetőséget biztosítani a felzárkózásra, aki tanulmányai során az illető falba ütközött. Ez biztosan 

egy olyan tevékenysége a HÖK-nek, amit tovább kell folytatni. Sokszor ez a lehetőség azonban 

nem volt kellőképpen kihasználva, így a jövőben ennek a jobb kommunikációjára is oda kell 

figyelni.  

Szervezeti kérdések 

Természetesen a HÖK-nek is – mint ahogy a társadalom bármely más szegmensének – 

folyamatos öntisztuláson kell keresztülmennie; hiúság lenne azt gondolni, hogy nincsenek 

hibáink. Vannak, de törekszünk ezen hibák kijavítására. Állandó belső megújulásra és építkezésre 

van szükség.  

Magamat mindig is maximalistának tartottam. Gyakran nem is csak magammal szemben támasztok 

magas követelményeket, hanem másoktól is hasonlóan sokat várok el, és úgy hiszem, hogy az 

érdekképviseletben főleg nem engedhető meg az, hogy ne a lehető legszínvonalasabb munkát 

végezzük. Ennek megfelelően nagy hangsúlyt kell fektetni saját magunk folyamatos képzésére, 

hogy naprakészek tudjunk lenni a hallgatókat érintő kérdésekben. 

Mivel döntéseinkkel másokért is felelősek vagyunk, önmagunkkal szemben folyamatosan szigorú 

önkritikát kell gyakorolnunk . A tisztségviselőket és képviselőket először is informálni kell az 

éppen aktuális fejleményekről, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy el tudják látni feladatukat. A 

tisztségviselők esetében szakmai fejlődésük meghatározó momentumának az önképzést tartom. 

Erre sort kerítendő önképző-, illetve munkahétvégéket lehetne tartani, amelyek természetesen nem 

csak a tisztségviselőknek kínálnának lehetőséget a közös munkára, hanem minden érdeklődő 

számára. A TTK HÖK tisztségviselőinek egy csapatként kell összedolgozniuk, így a csapatépítésre 

is lehetőséget kell teremtsünk ezen alkalmakkor és ezektől függetlenül is. Olyan programokat kell 

szerveznünk, amik összekovácsolják a hallgatói érdekképviseletben tevékenykedőket. Csapatról 

beszélek, de hangsúlyoznám, hogy nem szabad, hogy ez egy zárt kör legyen, ehelyett a nyitottság 

kell, hogy jellemezze. A belső kommunikáció kialakítása és fejlesztése nélkül nem tud az 

Önkormányzat hatékonyan működni. Erre a jövőben több energiát kell fordítani. Ahogy a 

hallgatói megkeresések, úgy a munkánk során fellépő konfliktusok és nehézségek sem maradhatnak 

megtárgyalatlanul. Ezek megvitatására remek alkalmat kínálnának többek között a (reményeim 
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szerint) rendszeres időközönként tartott tisztségviselői ülések, amelyeken az operatív feladatokat 

ellátó személye jobban megismerhetnék egymást és a másik a munkáját. 

Nem esett még szó a TTK HÖK legfőbb döntéshozó szervéről, az általatok megválasztott 

képviselőkből álló Küldöttgyűlésről. Mivel a Küldöttgyűlés hozza meg az Önkormányzatot érintő 

legfontosabb döntéseket, így kardinális kérdés az, hogy a képviselők tisztában legyenek saját 

szerepük súlyával, fel merjenek szólalni és hangot adjanak véleményüknek. A különböző 

nézőpontok ütköztetése, a vita, a megfogalmazott kritika mind a fejlődés nélkülözhetetlen 

fogaskerekei. Mi több, ezek alkotják magát a motort, ami húz előre minket a céljaink felé. Ezek 

nélkül nincs TTK HÖK, se más demokratikus elveken alapuló szerveződés vagy mozgalom. Annak 

érdekében, hogy részletesebb képet kapjanak a képviselők az Önkormányzat aktuális 

tevékenységeiről, jobban be kívánom őket vonni a szakmai munkába.  

Az első lépések megtételéhez remek lehetőséget kínálhatnak a szakterületi bevonók bevonó-

délutánok, illetve a TTK HÖK Bevonó Tábor. Ez utóbbi idén sajnos elmaradt, de ősszel terveim 

szerint sor kerülhet rá. Mivel ezentúl egységesen március elején lesznek a képviselőválasztások az 

egész Egyetemen, ezért ennek amúgy is ősszel lesz aktualitása. A másik meghatározó eszköz, maga 

a kommunikáció. A hallgatókkal való közvetlenség és, hogy igyekszünk a döntéshozásba 

ténylegesen bevenni őket, reményeim szerint ösztönzőleg hatnak majd.  

Kézenfekvő, hogy a mentorrendszer és a szakterületi csoportok alapvető gyűjtőhelyei lehetnek az 

ilyen kérdésekben is lelkes hallgatóknak. A Szakterületi Csoportokon keresztül a problémák 

könnyen becsatornázhatók a TTK HÖK tisztségviselőihez. A szakterületeknek erősnek kell 

lennie, de ugyanakkor lényeges, hogy a hallgatókban ne csak a szakterületi identitás alakuljon 

ki, hanem a TTK-hoz tartozás érzete is. A szakterületeken keresztül egy alulról épülő 

érdekképviseleti rendszer tud megvalósulni, amelyen keresztül egy-egy koncepció megalkotásakor 

szélesebb kör véleményét lehet azonnal kikérni. Az Önkormányzat – vagy bármely más szervezet 

– úgy tud optimálisan működni, ha a döntéseket a megfelelő szinten hozzák meg, így a döntési 

mechanizmusokat mindenképpen érdemes átgondolni és tisztázni. 

A Hallgatói Önkormányzat a Kar hallgatóiért tevékenykedik, de közel sincs egyedül ezzel. Szoros 

együttműködést képzelek el mindazon öntevékeny csoportokkal és civil szervezetekkel, 

amelyek céljai összhangban állnak a TTK HÖK küldetésével. Nem az számít, hogy honnan 

jövünk, hanem, hogy hova akarunk eljutni. Ezek közül a szervezetek közül külön kiemelném az 

ELTE TTK Hallgatói Alapítványt, amivel való partnerség számos kiaknázandó lehetőséget rejt 

magában a hallgatói szolgáltatások terén. 
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Talán leggyakrabban a hallgatók a különböző ösztöndíjpályázatokon keresztül kerülnek 

kapcsolatba a Hallgatói Önkormányzattal, és sokszor e tevékenység alapján ítélik is meg 

annak működését, így ezen a területen különösen színvonalas munkát kell nyújtanunk.  

Gyakran érik is emiatt kritikák a HÖK-öt felróva azt, hogy ez nem a hallgatók hatásköre kéne, hogy 

legyen. Az ösztöndíjakat Karunkon a Kari Ösztöndíjbizottság bírálja el, aminek összetétele most 

változik. A tervezet szerint nőni fog a bizottságban a közalkalmazottak aránya, ezzel is növelve a 

testület legitimitását. Emellett az ösztöndíjrendszer sok tekintetben további változásoknak néz 

elébe.  

Gazdálkodás 

A HÖK kiadásaira ugyanazok a szigorú ellenőrzési szabályok vonatkoznak, mint például a Kar 

költéseire. Támogatnám, hogy a Kar lásson bele jobban az Önkormányzat gazdálkodásába, 

felügyelje a költéseket és a szerződéseket, de hangsúlyoznám, hogy ez a tevékenység kizárólag a 

jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzését érintse.  

Az Önkormányzatnak olyan tételekre szabad csak pénzt fordítania, ami a Kar hallgatóinak 

érdekeit szolgálja, mindig szem előtt tartva a költséghatékonyságot. Felesleges kiadások nem 

fordulhatnak elő. A TTK HÖK maximálisan törekszik a minden tekintetében átlátható működésre. 

Személyes véleményem, hogy az átláthatóság önmagában nem cél, hanem inkább eszköz. 

Eszköz a bizalmatlanság kiküszöbölésére. Egy érdekképviseletben közel sem elég becsületesnek 

lenni, becsületesnek is kell látszani. A felelőtlen pénzköltés gyanúja sem merülhet fel. 

Rendezvények 

A TTK HÖK alapelvei között szerepel a következő: “A hallgatóknak a klasszikus (tanulmányi) 

érdekképviseleten kívül meg kell próbálni biztosítanunk minden olyan szolgáltatást, ami a Karon 

töltött idejüket hasznosabbá, élvezetesebbé, szakmai fejlődésüket hatékonyabbá teszi.” 

Ezzel maximálisan egyet tudok érteni. A megfelelő egyetemi légkör megteremtéséhez a TTK HÖK-

nek  színvonalas rendezvényeket kell biztosítania a hallgatók számára, elsődlegesen az ő 

igényeiknek megfelelve. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, folyamatos visszajelzésekre van 

szükség. A rendezvények lebonyolításával kapcsolatban, az utóbbi időben bürokratikus nehézségek 

adódtak, de várhatóan ez a helyzet hamarosan rendeződni fog. Szerencsésnek tartom, hogy a HÖK-

nek nem kell közvetlenül a rendezvények megszervezésével foglalkoznia, hanem e helyett 

megrendelőként lép fel az Egyetemmel szerződésben álló rendezvényszervező cég felé. A HÖK 

feladata a lebonyolítás helyett ebben a folyamatban az, hogy a hallgatói igényeket tolmácsolja és 
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gondoskodjon arról, hogy valóban hallgatóbarát rendezvények legyenek. Ez sem képzelhető el 

megfelelő szakmai háttértudás és kompetencia nélkül. Kiemelten kell kezelnünk a Lágymányosi 

Eötvös Napokat, a gólyatáborokat és a Gólyabált. Ezekre a rendezvényekre lenne előnyös 

összpontosítani. Ugyanakkor nem szabad, hogy a rendezvényszervezés elvonja a figyelmünket más 

érdekképviseleti területekről. 

Ugyan eddig is törekedett a TTK HÖK a nyári sajnálatos esetekhez hasonló fenyegetések 

kiszűrésére, de ezentúl – szükség szerint – a Kar vagy az Egyetem vezetésével együttműködve és a 

segítségükkel még nagyobb hangsúlyt kell erre fektetni. Mindent meg kell tennünk annak 

érdekében, hogy nálunk hasonló botrányos események ne történhessenek meg.  

A gólyatáborok elsődleges céljának azt tartom, hogy a diákok, akik felvételt nyertek az egyetemre, 

megismerhessék egymást, beilleszkedjenek egy újfajta közösségbe. Ehhez természetesen 

hozzátartozik az, hogy találkozhatnak mentoraikkal, akik segítségükre lesznek az első hónapokban, 

illetve emellett és ezáltal további hasznos információkkal gazdagodhatnak az esemény alkalmával. 

A gólyatáborok koncepciójának alkalmazkodnia kell a hallgatók igényeihez. Az őszi kérdőívezés 

során a kitöltők jelentős százaléka jelezte, hogy változásokat lát szükségesnek, amihez a nyári 

események is hozzájárulhattak. Idén a Kar vezetése is ellenőrizni fogja a gólyatáborok programjait. 

Célunk, hogy átgondolt, az egyetem hírnevéhez és hagyományaihoz méltó koncepciót 

alkossunk meg a gólyatáborokról, amely jól szabályozott, morálisan kifogásolhatatlan 

keretek közé tereli azok szervezését. 

A “szokásos” rendezvényeken túl hosszabbtávú célom, hogy a TTK HÖK vegye ki a részét 

tudományos jellegű rendezvények, illetve különböző vitaestek és hallgatói fórumok 

szervezéséből. Azt gondolom, hogy számos olyan társadalmi probléma van, amelyről érdemes 

lenne vitázni, hiszen ezek pusztán aktualitásukból adódóan is kellőképpen érdekelnék Karunk 

hallgatóit és ezzel is nőhetne a hallgatók eszmecserére való nyitottsága. Másfelől igény szerint 

szorgalmaznám hallgatói fórumok szervezését, amik során alkalma nyílna a hallgatóknak 

megismerkedni a HÖK működésével, belelátni az egyetemi döntéshozásba, megvitatni bizonyos 

oktatási kérdéseket vagy beszélgetni az új felsőoktatási törvényről. 
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Zárszó 

Megválasztásom esetén minden erőmmel, igyekezetemmel és legjobb tudásommal azon leszek, 

hogy a fent vázolt célok megvalósuljanak, a TTK hallgatóinak érdekei érvényesüljenek és egy 

dinamikusan fejlődő Hallgatói Önkormányzat legyen ott a hallgatók számára.  Mindezt csak 

közösen, egymás felé bizalmat táplálva valósíthatjuk meg. A lelkesedés diktálja az iramot, de a 

kitartás éri el a célt.   

Köszönöm, hogy elolvastad pályázatomat. Kérdésekkel, észrevételekkel és javaslatokkal most és a 

jövőben is bármikor bátran keressetek! 

 
 
Budapest, 2015. március 31. 
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