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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. Egyetem mellett egy HR közvetítő cégnél dolgozok, adminisztrációs feladatokat látok el.  

Miért is szeretném ezt a tisztséget? 
Az előző ciklus folyamán, február 2-án választott meg a Küldöttgyűlés Kommunikációs referensnek, aminek a 

feladatait azóta szerintem kellő energiabefektetéssel láttam el. Voltak megcsúszások a kezdeti időszakban, mégis 

úgy gondolom a rám szabott munkát elvégeztem. Az egyetem előtti években is gyökeresen próbáltam részt venni 

a diáktársaimat érintő események szervezésében. Részt vettem a helyi önkormányzati munkában, mindig szerettem 

a szervezkedést. Második kettő egyetemi évemben mentor voltam a tanári szakterületen, először itt láttam bele az 

egyetemi érdekképviselet munkájába és már akkor elkezdtem agyalni rajta, hogy egyszer valamilyen tisztségben 

kipróbálnám magamat. Az elmúlt időszak alapján szerintem rendelkezem a tisztséghez szükséges kompetenciákkal 

és szeretném az eddigi munkát minél jobban folytatni. 

Milyen terveim vannak a jövőre nézve? 
A kommunikációs referensi pozíció sajátossága, hogy a munka nagyrésze folyamatosan látszódik minden hallgató 

felé. Vannak feladatok, amik megbeszéléseket igényelnek, de az alapvető feladat az Önkormányzat munkájának a 

reprezentálása, valamint a rendezett események, aktuális történések ismertetése. Ezeknek a feladatoknak a nagy 

része elég relevánsan adja magát.  

Mégis úgy gondolom, hogy a HÖK munkájának az ismertetésén még lehet dolgozni. Azon kívül, hogy rendezett 

eseményeket promótálunk, sok minden más dolog is van, amit az Önkormányzat a hallgatókért tesz, ezeknek a 

hangsúlyozása pedig fontos lenne a megítélés javításához. Ebben teljesen kiforrott ötleteim még nincsenek, de a 

nyár folyamán igyekszem az aktuális Nyúz főszerkesztővel is minél többet ötletelni, hogy több felületen is tudjuk 

majd ezeket terjeszteni.  

Az előző átadás folyamán technikai problémák miatt a Facebook oldal szerkesztésének lehetősége sajnos 

perpillanat nem áll rendelkezésünkre. Ezt szintén minél korábban, még a nyáron szeretném visszaszerezni, hogy a 

felvételivel kapcsolatos információkat már ott is egyszerűbben tudjuk osztani.  

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat. Ha bármilyen kérdésed lenne hozzám, ’élőben’ a keddi 

Küldöttgyűlésen, vagy előtte az alábbi elérhetőségek bármelyikén nyugodtan fordulhatsz hozzám.  

Kutas Domonkos           

E-mail: kutas.d@gmail.com 

   kutasd@student.elte.hu  

Tel:       +36-30/306-12-08        Budapest, 2021.05.31. 

mailto:kutas.d@gmail.com
mailto:kutasd@student.elte.hu

