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Bemutatkozás 
Sziasztok! Horváth Matilda vagyok, elsőéves matematika alapszakos hallgató. 2002.01.14-én 

születtem Budapesten. 18 évig a Csepel-szigeten laktam, jelenleg Budapesten élek. 2020-ban 

érettségiztem a Ráckevei Ady Endre Gimnáziumban. Egész életemben szerettem része lenni 

különböző csoportoknak, így már előre tudtam, hogy majd az egyetemi közösségnek is szeretnék 

aktív tagja lenni. Bár a jelenlegi vírushelyzet alatt ez elég nehéz, de igyekszem kihozni belőle a lehető 

legtöbbet, ezért szeretnék a Mentorrendszerbe és a Hallgatói Önkormányzatba is bekerülni. 
 

Motiváció, tapasztalat 
Úgy érzem ez a pozíció nagyon illene hozzám, mivel az életkoromból adódóan is életem nagy részét 

az online világban élem, folyamatosan elérhető vagyok. Bár még sosem csináltam ilyet, nagyon lelkes 

vagyok, és gyorsan tanulok. Petra felajánlotta, hogy abban az esetben, ha megkapom a tisztséget, az 

elején a segítségemre lesz, és bármivel kapcsolatban fordulhatok hozzá tanácsért.  

 

Tervek 
Úgy gondolom nagyon fontos, hogy a diákok folyamatos tájékoztatásban részesüljenek az egyetemi 

hírekről, különböző programokról és egyéb információkról. Nekem is nagyon sokat segít, hogy az 

összes információ össze van szedve egy helyen, így a célom az, hogy az előző kommunikációs 

referensekhez hasonlóan végezzem a munkám, folyamatosan elérhető legyek, hogy mindenki minél 

hamarabb hozzájuthasson a legfrissebb információkhoz. Emellett mikor nincs semmi jelentős 

esemény, akkor is szeretném a felületeket érdekes cikkekkel, diákok sikereivel, és minden 

egyetemistát érintő hírekkel aktívan tartani. 

 

Kommunikációs referensként a legfőbb feladatom lenne, hogy mindenki minél gyorsabban 

hozzájusson az információkhoz, és megfelelő tájékoztatást kapjon a TTK-s rendezvényekről, 

eseményekről és a HÖK tevékenységéről is.  

 

Szeretnék az Instagramra is minél többet posztolni, mivel tudom, hogy vannak, akik sokkal többet 

látogatják, mint a Facebookot. Emellett szeretném, ha ott egy közvetlenebb viszonyt tudnék 

fenntartani, és kreatív témákkal beszélgetéseket indítani, hiszen főleg a jelenlegi bezártság alatt 

nagyon fontos szerepe van az online kommunikációnak.  

 

Bármilyen kérdéssel, javaslattal bátran keress a megadott elérhetőségek közül azon, amelyik neked a 

legkényelmesebb.  

 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat!  

 

Elérhetőségeim 
 

E-mail: hormatilda@gmail.com 

             hormatilda@student.elte.hu 

Facebook: Horváth Matilda 

Instagram: matilda_horvath 

Telefonszám: 06202734066  
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