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Pályázat  

Kommunikációs referensi tisztségre 

Kutas Domonkos 

Bemutatkozás 
Sziasztok! Kutas Domonkos vagyok harmadéves matematika-fizika tanárszakos hallgató. 1999.05.30-án születtem 

Szabadszálláson, érettségimet 2017-ben szereztem meg Kecskeméten a Piarista Gimnáziumban. Középiskolai 

éveim után egy évet külföldön, Salzburgban töltöttem el, ahol vendégdiákként egy privátgimnáziumban látogattam 

12-es órákat nyelvtanulás miatt. Már érettségi után, miután leadtam a jelentkezésemet mérnöki képzésre a BME-

re éreztem, hogy valahogy nem nekem való az a pálya, szükségem volt a szociális légtérre, az emberekre a 

mindennapokban. Ez csak jobban megerősödött bennem a kint eltöltött egy évben és végül leadtam a 

jelentkezésemet a TTK tanárszakjára. Azóta két évben kollégiumban, most pedig a harmadik évemben albérletben 

lakok Budapesten.  

Miért is szeretném ezt a tisztséget? 
Már a gólyatáboromban nagy szerepet játszott a HÖK, mint szervezet. Korábban nem voltam egy túl közvetlen 

személyiség, tudok nagyon passzív lenni, de a csapat, a mentoraim, a légkör olyan volt, hogy tudtam, ehhez én is 

tartozni szeretnék Ezek után nem nagy meglepetés, hogy amint lehetőségem adódott bepróbálkoztam és 

jelentkeztem a mentorrendszerbe, ahova be is válogattak és azóta már a második évemet töltöm mentorként. Idén 

megválasztottak a Küldöttgyűlésbe képviselőnek és sokat agyaltam rajta, hogy szeretnék valamilyen tisztségben 

dolgozni, csak nem találtam pontosan melyik poszt is lenne, amiben el tudnám képzelni magamat. Úgy gondolom 

a kommunikációs referensi pozíció azért lenne nekem ideális, mert könnyen összehangolható a mindennapjaimmal 

és nagyon lelkes vagyok azon a téren, hogy újításokban gondolkozzak.  

Milyen terveim vannak a jövőre nézve? 
Miután beszéltem a korábbi Kommunikációs referensekkel, úgy raktam össze magamban, hogy a kommunikációs 

referens alapvetően egy olyan szerepkör a TTK HÖK-ön belül, ami kisegíti a többi pozíciót. A promótálás, a 

posztolás, megosztás, információ továbbítás a hallgatók felé a legfontosabb szerepe. Alapvetően itt arra gondolok, 

a különböző híreket, eseményeket, történéseket továbbítja azok felé, akik ezt maguktól nem követik.  Persze erre 

szükség van egy ilyen, érdekképviseleti szervezeten belül, de szerintem ennél sokkal többet is tudna tenni egy 

Kommunikációs ’biztos’. Úgy gondolom, hogy a különböző online felületeket fel lehetne használni, összehangolni 

akár a Nyúz-zal, nem csak promótáció szinten, hanem tartalmi szempontból is. Cikkek megosztása, azokról egy 

rövid podcast, vagy akármi hasonló tartalom, ami felkeltheti az érdeklődést.  

 

Ezen kívül fontosnak tartom a HÖK tevékenységének a hangsúlyozást, lévén a kommunikációs referens az 

elsődleges szócsövünk a ’mezei’ hallgatók felé. A HÖK megítélése nagyban függ attól, hogy milyen mennyiségben 

és minőségben jutnak el a hallgatók felé a történések, az hogy a HÖK pontosan mit is csinál értük. Megítélésem 

szerint ez is ebbe a feladatkörbe tartozna.  

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat, valamint köszönöm Fritz Petrának, Tuza Benedeknek és Lőrincz 

Péternek a támogatást, ötletelést, segítséget. Ha bármilyen kérdésed lenne hozzám, ’élőben’ a keddi 

Küldöttgyűlésen, vagy előtte az alábbi elérhetőségen nyugodtan fordulhatsz hozzám.  
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