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Csapatommal megkíséreltük tíz oldalban összefoglalni, hogy miket szeretnénk megvalósítani az elkövetkező időszakban, amennyiben 

bizalmat szavaztok nekünk. Eredetileg a szokásos struktúrában készítettük el programjainkat, egymás után, szakterületenként és 
személyenként lebontva, de szerettük volna, ha a projektalapú szemlélet célkitűzéseinkben is megmutatkozna, tekintettel arra, hogy sok 

átfedés volt leírt gondolataink között. Öt nagy egységet tartalmaz a dokumentum, melyben először mindig az elnöki tervek, ötletek vannak 

felvázolva, majd pedig azoknak a Bizottsági elnökjelölteknek a munkatervét olvashatjátok, melyek az adott témához kapcsolódnak, így 

jobban nyomon követhetőek a kapcsolódási pontok. Az alapvetéseken túl igyekeztünk nagy hangsúlyt fektetni a rövidtávú céljaink 
bemutatására, hiszen az ügyvivői időszak pár hónapja nem elegendő idő minden terv kivitelezéséhez, de az alapköveket le lehet tenni. 

A csapat tagjai: 

Áder Nikolett – Elnök 
Mrázik István – Tanulmányi Bizottság, alelnök  

Szinok Bianka – Szociális Bizottság, alelnök 

Tarsoly János – Gazdasági Bizottság, alelnök 
Nemes Bettina – Kommunikációs Bizottság 

Árvai Csenge – Rendezvényszervező Bizottság 

Bognár Fanni – Pályázatokért és Tudományos Ügyekért Felelős Bizottság 

Orbán László – Külügyi és Határon Túli Ügyekért Felelős Bizottság 

 

Bizottságok átstrukturálása 

Egyből kettőt, kettőből egyet 

A hatékonyságnövelés érdekében ideje eszközölni egy nagyobb átstruktúrálást a bizottságok tekintetében. Erre elsősorban azért van 

szükség, mert sok esetben indokolatlan átfedések voltak a bizottságok munkája terén, máshol pedig erőforrás híján nem tudott elég 
koncentrált lenni a munkavégzés. Éppen ezért a Kommunikációs és Rendezvényszervező Bizottságot szeretném kettéválasztani, illetve 

létrehozni a Pályázatokért és Tudományos Ügyekért Felelős Bizottságot. Ez azért egy szükséges lépés, hiszen jelenleg a Kommunikációs 

és Rendezvényszervező Bizottság túl sok feladatot lát el, míg a Kulturális és Sport Bizottság inkább csak a pályázatos tevékenységkörre 
szorítkozik, szintén erőforrás híján. Reményeim szerint az új felosztásban, a jól működő munkamegosztásnak köszönhetően mindenki a 

maximumot tudja nyújtani saját területén és egymással összhangban tudjuk végezni feladatainkat. Ahhoz viszont, hogy megfelelő 

csapategységet tudjunk megteremteni, fontos, hogy mindenkinek definiálva legyen a feladata, ebben mindenképp segítségére leszek majd 

csapatomnak. 

Árvai Csenge – Rendezvényszervező Bizottsági elnök: 

A Kommunikációs és Rendezvényszervezői Bizottság kettéválása új lehetőségeket teremt, valamint biztosítja a strukturáltabb 

munkavégzést. Ezzel a szétválással a bizottságok munkája jóval következetesebb és átláthatóbb lehet. A Rendezvényszervezői Bizottság 
esetében ez azt jelenti, hogy a már meglévő bulik mellett - a megnövekedett kapacitásnak köszönhetően - tud koncentrálni értéket képviselő 

kulturális események szervezésére, építésére is, és át tudja vállalni azokat a feladatokat, amiket eddig más bizottságok láttak el. 

Nemes Bettina – Kommunikációs Bizottsági elnök: 

A Kommunikációs Bizottság elnökjelöltjeként fő célnak tartom a szervezeten belüli és kívüli, az online és az offline területeken történő 

kommunikációt. Annak érdekében, hogy mindhárom területen megfelelően tudjuk végezni a munkánkat, a Bizottságba szeretnék felkérni 

külön egy online és külön egy offline felületekért felelős bizottsági tagot. A Bizottság ezen felépítésével biztosítanánk, hogy a különböző 

kommunikációs célokat ki tudjuk szolgálni, és emellett az elnökkel és a többi bizottsággal közösen, összedolgozva fejleszteni tudjuk a 
Hallgatói Önkormányzat belső kommunikációját is. A hallgatók kielégítő tájékoztatásán túl a Bizottság céljai között szerepel a Kart érintő 

rendezvényektől kezdve a szociális támogatásokkal kapcsolatos tudnivalókig, minden olyan történés kommunikálása, melyek karunk 

polgárai számára érdekesek lehetnek. Ennek megvalósítása érdekében elengedhetetlen lesz egy egységes arculat és rendszer kialakítása is, 
hogy a korábbiakhoz képest szervezettebben valósuljon meg mindennemű kommunikáció. 

Bognár Fanni - Pályázatokért és Tudományos Ügyekért Felelős Bizottsági elnök: 

Első hallásra talán a jelenlegi két bizottság pályázatainak összevonása úgy hangzik, mintha eggyel kevesebb alternatívát nyújtanánk a 

hallgatók számára, valójában viszont csak egy struktúraváltásról van szó, amely továbbra is lehetőséget ad az érintett tevékenységek 
támogatására. A Bizottság átalakítását azért látom célszerűnek, mert a jelenleg is aktív pályázatok mind jellegükben, mind jogszabályi 

hátterükben, mind pedig a hozzájuk szükséges dokumentumok tekintetében nagyrészt lefedik egymást. Úgy gondolom, hogy 

megkönnyítené életünket, ha ezek a pályázatok egy kézben, egy bizottság munkájában összpontosulnának, hiszen átláthatóbbá válnának 
a pályázati költések és áthidalhatóak a korábbi egyeztetési nehézségek. Mindamellett pedig a hallgatóknak is egyszerűsödne a pályázat 
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benyújtásának menete, hiszen egy helyen intézhetnének minden szükséges lépést, és egy kattintással nyilatkozhatnának arról, hogy inkább 

tudományszervezési, vagy kulturális és sport területre szeretnének elképzeléseikhez támogatást kérni, nem kellene minden dokumentumot 
kétszer feltölteniük és minden mezőt újra kitölteniük, ha tervük esetlegesen mindkét területre kiterjedne. Természetesen tisztában vagyok 

vele, hogy rengeteg feladat és kihívás vár ránk ezen a területen is, hiszen a maga nemében ez a fajta bizottsági munka újnak számít majd, 

éppen ezért elsődleges célom ennek a tevékenységnek a lehető leggondosabb előkészítése, a két terület olyan módon történő összefésülése, 

hogy a már meglévő és jól működő pályázatok, vagy a területhez kapcsolódó programok ne sérüljenek. Új ötleteim megvalósításában 
pedig szintén szem előtt fogom tartani a már meglévő értékeinket, illetve szeretnék a hallgatói igényekre reflektálni, azokra figyelemmel 

tekinteni. 

Külügyi és Határon Túli Ügyekért Felelős Bizottság – Régi új bizottságifelépítés 

A Külügyi Bizottság felépítésében is szeretnénk változásokat eszközölni, ugyanis az az elmúlt időszakban egyfős bizottságként 

funkcionált, viszont úgy gondoljuk, hogy a hatékonyságnövelés és az alapszabályban lefektetett kötelességeink ellátása érdekében 

szükséges kibővíteni azt ismét háromfősre. 

Orbán László - Külügyi és Határon Túli Ügyekért Felelős Bizottsági elnök – célkitűzései: 

A bizottság feladatait három feladatkörre tudnám osztani, melyek egymástól viszonylag különállóan működnek. Természetesen 

elsődleges feladatunk Karunk hallgatóinak tájékoztatása a lehetőségekről, illetve hozzásegítése a külföldi mobilitási programokon való 

részvételhez. Emellett viszont foglalkoznunk kell még a Kar nemzetközi hallgatóinak képviseletével és a külhoni hallgatók ügyeivel is. 
Éppen ezért szeretném, ha betöltésre kerülne a külföldi hallgatókért felelős bizottsági tag pozíciója, mely feladatra mindenképpen egy 

olyan reprezentatívot szeretnék bevonni a szervezet munkájába, aki teljes BA vagy MA képzésben tanul Karunkon. Fő feladatai közé 

tartozna a külföldi hallgatókkal való kapcsolattartás, valamint az információátadás. Úgy gondoljuk, hogy ez egy kiváló áthidaló megoldás 
lehetne a külföldi hallgatók Hallgatói Önkormányzatba való integrálására. A határon túli ügyekért felelős bizottsági tag fogalma sem 

ismeretlen a szervezet életében, melynek visszavezetése, úgy gondoljuk, hogy kiemelten fontos lenne, hiszen Karunkon magas számban 

vesznek részt külhoni hallgatók teljes képzésben, akiknek mind a felvételi eljárás, mind az ügyintézés nagyobb nehézségekkel jár. 
Amellett, hogy segítjük őket az adminisztrációs - különös tekintettel a szociális pályázatokkal kapcsolatos - ügyek intézésében és a 

beilleszkedésben, a jövőben több közösségépítő programot szeretnék külhoni diákjainknak rendezni, akár az anyaországi hallgatókat is 

bevonva. 

Szociális Bizottság – HELP 

A Hallgatói eredményességet elősegítő program a Bölcsészettudományi Kar új szolgáltatása, mely a hallgatók rendelkezésére áll 

tanácsadással, segítségnyújtással egyetemi életük során. Úgy gondoljuk, hogy szükséges munkájukat segíteni, abba aktívan 

bekapcsolódni, hiszen az általuk kitűzött célok korrelálnak hallgatói érdekképviseleti céljainkkal. Azért döntöttünk úgy, hogy a Szociális 
Bizottságot bővítsük ki egy a HELP programmal  együttműködő taggal, mert annak tevékenysége a tanulmányi segítségnyújtáson túl a 

megváltozott élethelyzet, esetleges mentálhigiénés kérdésekhez köthető, ezen felül a tanulás módszertanával foglalkozik, ami 

véleményünk szerint beleillik a Bizottság profiljába. 

Szinok Bianka – Szociális Bizottsági elnök, alelnök – célkitűzései: 

A Bizottság az évek során több változáson is átesett, így érve mai állapotához, ahol az elnökön túl egy esélyegyenlőségi referens vesz részt 

annak munkájában. Áder Nikivel többször beszélgettünk már a Bizottság helyzetéről és arra a döntésre jutottunk, hogy az esélyegyenlőségi 

referens mellé egy új tag is bekerülhetne. Az új referens a karon nem olyan rég létrejött HELP program munkájába csatlakozna be. Feladata 
többek között kapcsolattartás a program képviselőjével és a szakmentori hálózat tagjaival, részvétel a HELP munkájában. Mivel ez egy új 

dolog, ezért szeretnénk a HELP munkatársaival egyetértésben kialakítani, milyen szerepe és feladatai legyenek a referensnek. 

 

Együtt egy nagy tortát 

Az ITM Tanárképzési Csúcsbizottság egy ülésén Murai László, – korábbi ELTE BTK HÖK elnök, jelenlegi HÖOK elnök – azt mondta 

nekem, hogy legtöbbször azért nem jutunk egyről a kettőre, mert mindenki a saját tortaszeletével van elfoglalva, ahelyett, hogy együtt 

sütnénk egy nagy és finom tortát. Ez a gondolat nagyon megragadta a figyelmem, ugyanis én mindig is a csapatmunkát, a közös célokat 
tartottam szem előtt munkám során. Éppen ezért szeretném, ha a Hallgatói Önkormányzat összes tagja között olyan szinergiát tudnék 

teremteni, mely lehetőséget ad a tevékenységünk és közösségünk minőségbeli fejlesztésére. Úgy gondolom, hogy a mögöttem álló 

csapattal és a lelkes SzHÉK-esekkel ez nem megvalósíthatatlan törekvés. Nincs is nagyobb kívánságom, mint hogy az ELTE BTK HÖK 

egy összetartó, megbízható és hatékony csapat legyen. 
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Egységben az erő 

Ahhoz, hogy a fent említett egységet megteremtsük, úgy hiszem, elengedhetetlen, hogy a munkánkat mindig hatékony együttműködésben 

végezzük mind az elnökséggel, mind pedig az Intézeti Képviseletekkel. Megválasztásom esetén szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni a 

projektalapú munkavégzésre, ugyanis ezzel optimalizálni tudnánk a produktivitásunkat. Bár voltak olyan események és rendezvények – 

például a Bölcsész Napok – melyeken ezt a munkaformát alkalmaztuk, úgy gondolom, hogy a hétköznapi tevékenységeinket is segítené, 
ha mindenki a saját területének szakértelmével járulna hozzá egy-egy projekt sikeres lebonyolításához. Ilyen lehet egy Nyílt Nap 

szervezése, ahol így nem egy személy feladata lenne az esemény népszerűsítésétől az emberi erőforrások mozgósításán át a kari vezetéssel 

és az Intézeti Képviseletekkel való kommunikációig minden, hanem mindenkinek meglenne a szerepe és kötelessége a rendezvény 
lebonyolításában. Tudom, hogy ez a fajta munkavégzés sok egyeztetést igényel, hiszen szeretném az elnökségen túl esetenként a SzHÉK-

eseket is mozgósítani, mégis koncentráltabb és ezáltal effektívebb lenne a tevékenységünk. Ennek megvalósítása érdekében szeretnék egy 

olyan rendszert kiépíteni, melyben mindenki elkötelezett a saját feladata iránt és legjobb tudása szerint segíti hallgatótársait és a 

programjaink sikerességét. A csapatból többen beleírták programjukba, hogy ezt a projektalapúságot miként tudják megvalósítani a saját 
Bizottságuk tekintetében. Fanni például azt írta, hogy tekintettel arra, hogy ez az időszak pályázatok illetve tudományos tevékenységek 

tekintetében nem lesz kiemelkedően aktív periódusa az évnek, ezért feladatainak ellátása mellett szívesen segít más bizottságok 

munkáiban. Isti szeretne minél szorosabb együttműködést a Kommunikációs Bizottsággal, hogy a hallgatók irányába történő 
kommunikációnk pontos, gyors és akadálymentes lehessen a tanulmányi információkat illetően, míg Bibi a Rendezvényszervező 

Bizottsággal karöltve szeretne nagyobb hangsúlyt fektetni a hallgatók érzékenyítésére. Ötleteik között megfogalmazódott egy olyan 

előadássorozat terve, amelyben kiemelt hangsúlyt kaphat az esélyegyenlőség és a társadalmi felelősségvállalás több témaköre is, magába 
foglalva akár a nincstelenség, a feminizmus vagy a környezetvédelem kérdéseit is. 

Tarsoly János – Gazdasági Bizottsági elnök, alelnök – célkitűzései: 

A Gazdasági Bizottság korábban is együttműködött más bizottságokkal, de úgy hiszem, a projektalapú feladatvégzéssel még nagyobb 

feladat juthat a Bizottságnak. Hagyományosan szoros kapcsolat volt a jelenleg még Kommunikációs és Rendezvényszervező 
Bizottsággal, ez bizonyosan továbbra is megmaradna az újjáalakuló Rendezvényszervező Bizottsággal és Árvai Csengével. A 

képlékenység miatt, amely a különböző eseményeket jellemzi a 2020-as évben, nem merek találgatásokba belemenni, hogy mely 

rendezvényeinket tudjuk megrendezni, de amennyiben az lehetséges, célunk egy Gólyatábor alternatívát szervezni és megtartani a 
hagyományos Gólyahajó és Gólyabál eseményeket is. Magától értetődik, hogy a szakterületem EHÖK tisztségviselőjével is kiemelten 

hatékony kapcsolatot tartsak fenn, amit már meg is alapoztunk Horváth Lucával, az EHÖK gazdasági alelnökével. A rövidtávú céljaim 

elérését követően arra szeretnék koncentrálni, hogy egy stabilan, jól működő szervezetet alkossunk. Ez az elsődleges célkitűzésem, amiért 
mindent meg fogok tenni, amennyiben bizalmat szavaztok nekünk. 

Szervezetfejlesztés 

A szervezeten belüli szinergia az egyik olyan alappillére működésünknek, melyre muszáj nagy hangsúlyt fektetni. Ennek egyik 
alapfeltétele a pontos és rendszeres kommunikáció. Szeretném, ha egy olyan közösség lennénk, ahol az érzések és vélemények nyílt 

kifejezése, az egyenes állítások a hangsúlyosak, hogy az esetleges félreértésekből születő konfliktusokat el tudjuk kerülni, hiszen egy-egy 

eszmecsere olyan újszerű gondolatokat katalizálhat, melyek később irányadóak lehetnek a Hallgatói Önkormányzat munkájában.  

Korábban is többször hangsúlyoztam már, hogy számomra milyen jelentőséggel bír a párbeszédesség, így hát egyik legfontosabb 
célkitűzésem a rendszeres és őszinte szervezeti kommunikáció megteremtése és fenntartása. Szeretnék több időt fordítani egymás 

véleményének megismerésére, hiszen a visszajelzések – legyenek pozitívak vagy negatívak – mind hozzásegítenek minket a fejlődéshez. 

Tisztában vagyok vele, hogy egy ekkora szervezet esetén, mint az ELTE BTK HÖK, ez sok energia- és időbefektetést igényel, de ha 
sikerül megteremteni ezt a légkört és egyensúlyt, úgy hatékonyabb és élvezetesebb lesz a közös munkavégzés, hiszen az esetleges falakat 

is képes lenne lerombolni ez az egység, mely az elnökség és a szervezet többi tagja között néha látszólag fennáll. Ennek érdekében 

szeretnék tartani elnöki fogadóórákat a SzHÉK-eseknek, illetve egy régi hagyományt a Stratégiaépítő Alagsori Konspikört (SAKK) 
újraéleszteni. 

Az elkövetkező pár hónap több szempontból is izgalmas lesz a szervezet életében, éppen ezért a sok bizonytalanság közepette szeretnék 

minél nagyobb segítséget nyújtani mind a Bizottságok, mind pedig az Intézeti Képviseletek számára. Ez azért is nagyon fontos, ugyanis 

az IK-k nagy hányadában elnökváltás lesz és tudom, hogy mennyire jól tud jönni egy új pozíció betöltésekor bármilyen segítség. Szeretnék 
egy olyan dokumentumot létrehozni a jelenlegi IK elnökök segítségével, melyben le van írva pontosan, hogy mivel is jár ez a szerepkör. 

Az általános információkon túl szakspecifikumokat is belefogalmaznánk az írásos anyagba, ami később átadás-átvételi jegyzőkönyvként 

is funkcionálhat. Elképzelésem szerint az IK elnökök számára főként a kezdeti időszakban ez egy olyan segédanyag lehet, melynek 
segítségével jobban átlátják éves teendőiket, kötelességeiket, így a betanulás is gyorsabb tud lenni. Ettől függetlenül azt is kiemelten 

fontosnak tartom, hogy a friss elnököket megfelelően integráljuk a szervezetbe, illetve egy ilyen dokumentum létrehozása semmi esetben 

sem helyettesítheti a személyes kommunikációt. 
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Árvai Csenge – Rendezvényszervező Bizottsági elnök – célkitűzései: 

Az egyik legfontosabb célkitűzésemnek tartom, hogy együttműködésben, bizalommal tudjunk egymáshoz fordulni, ezzel megalapozva a 
gyors és megbízható információáramlást mindkét irányba. Mindezek mellett alapjáraton a személyes kommunikációban hiszek, így ha a 

támogatásotokkal Áder Nikolett lesz az ügyvivő elnök, a Rendezvényszervező Bizottság elnökeként időt nem sajnálva fogok lehetőséget 

nyitni és adni a személyes vélemények kifejtésére is.   Ezekből összegyűjtve minden információt, amiből majd érdemi munkát fogunk 

tudni végezni, közösen. A szervezeten belül már meglévő csapatépítési lehetőségeket, bulikat, vezetőképzőket, workshopokat szeretném 
bővíteni. Tapasztalataim szerint a lehető legépítőbb lehetőség erre az, ha csapatként jótékonykodunk. Félévente egy olyan alkalmat 

szeretnék szervezni, amikor közösen megyünk el segíteni másoknak, gondolok itt olyan lehetőségekre, mint kerítésfestés, szemétszedés, 

ételosztás. 

Referensi lehetőségek 

Az elmúlt évek tapasztalata szerint egyre kevesebb jelentőséggel bírnak a referensi pozíciók, ugyanis sokszor funkciójukat vesztették, 

elértéktelenedtek. Éppen ezért céljaim között szerepel, hogy csapatommal olyan szakterületi hálózatokat működtessek, melyekben 
mindenkinek lehetősége lenne munkavégzésre, fejlődésre, hiszen mindenki fontos része önkormányzatunknak, csak sokszor nincs kellően 

definiálva, hogy egy-egy szerepkörhöz milyen feladatokat lehet és kell elvégezni. Célomat a feladatkörök azonosításán túl szakterületi 

képzésekkel, projektnapokkal kívánom elérni, melyek a szakmai fejlődésen túl lehetőséget adnának arra, hogy jobban megismerjük 
egymást, így gördülékenyebbé válna a Bizottságok és a referensek között a munkavégzés. 

Orbán László - Külügyi és Határon Túli Ügyekért Felelős Bizottsági elnök – célkitűzései: 

Megválasztásunk esetén fontos feladatomnak tartom feltérképezni a mobilitási programokkal kapcsolatos  problémákat és azokra 
megoldást találni. Ennek kivitelezéséhez szeretnék bevonni a közös munkába olyan hallgatókat, akik már vettek részt valamilyen 

mobilitási programban és rendelkeznek saját tapasztalatokkal, illetve szakos és intézeti koordinátorokat, oktatókat is. A munka ezen 

szakaszát kötetlenebb beszélgetések formájában képzelem el. Amennyiben sikerül feltárni globálisan a Kar hallgatóit és Intézeteit érintő 

kérdéseket, szeretnék egyeztetéseket folytatni akár kerekasztal-beszélgetések keretén belül olyan vendégszereplőkkel, akikkel a 
későbbiekben tovább tudnánk orientálni a közös munkát. A SzHÉK-esek segítségére és véleményeire is számítok, ugyanis workshopok 

keretén belül a már felfedett és konkretizált problémákat tudnánk megvitatni, azokra megoldási terveket kidolgozni. Természetesen 

munkám hatékony végzéséhez szeretnék szorosabb kapcsolatot kialakítani a Kari Nemzetközi Iroda munkatársaival és a koordinátorokkal, 
hogy segíteni tudjuk egymás munkáját. Ezeken felül szeretnék az Intézeti Képviseletek külügyi referenseinek az eddiginél jóval nagyobb 

szerepet szánni, aktívan bevonni őket az éppen folyó munkálatokba, mely alatt elsősorban tájékoztatásokat, az intézeti és szakos 

koordinátorokkal való aktív információcserét és kapcsolattartást értem. A mobilitási programokba való jelentkezést megelőzően tartanánk 
képzést a pályázás és a bírálás folyamatáról, hogy minden referens a legfrissebb információk birtokában vághasson neki a munkájának. 

Szinok Bianka – Szociális Bizottsági elnök, alelnök – célkitűzései: 

A korábban szoctámot bíráló hallgatók többsége végezni fog nyáron, így kevesen maradnak a szervezetben olyanok, akik tapasztaltak 

lennének ilyen téren. Az elkövetkezendőkben szeretnék még nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy az új bírálók megfelelő felkészítésben 
részesüljenek, ezért a felkészítést már korábban szeretném elkezdeni, így a bírálók felkérését is. Abban, hogy kiket szeretnék felkérni, 

mindenképpen számítok az IK elnökök segítségére és meglátásaira, hogy azokkal végezhessem a munkát, akik a leginkább szeretnék és 

a legrátermettebbek. A bírálói felkészítést eleinte kisebb csoportokban tervezem, majd amikor az alapok már megfelelőek, akkor a teljes 
társasággal, hogy összeszokjunk a közös munka idejére. Emellett azt is fontosnak tartom, hogy a bírálók olyan képzést kapjanak, amit 

követően több féléven keresztül együtt tudunk dolgozni. Nagyon örülnék, ha olyan emberek kerülnének szociális referensi pozícióba, akik 

szoctámot bírálnak, így a referensi pozíció is több értelmet nyerne. Ha lehetőségünk engedi, természetesen szeretnék az irodában maradni, 

ha ez nem valósulhat meg, akkor akár a Teams, akár a Zoom megfelelő felület lehet az online betanításra és a közös bírálásra is. 

Árvai Csenge – Rendezvényszervező Bizottsági elnök – célkitűzései: 

Úgy gondolom, hogy a hallgatói önkormányzatban közéleti referensnek lenni egy nagyon jó lehetőség. Olyan gyakorlati tapasztalatot 

szedhet itt magára az ember, ami hasznos tudást jelenthet a későbbiekben. Szeretném, ha a referensekkel egy összetartóbb közösség 
lennénk és szorosan tudnánk együtt dolgozni, egymás munkáját segítve, kiegészítve. Ebbe a csapatba várva mindenkit, akit érdekel a téma 

és érez magában erőt, energiát. A projektalapú munkavégzésben hiszek, ezért minden felmerülő rendezvény kapcsán olyan kis 

“feladatcsomagokkal” készülnék, amit bátran vállalhat bárki, ami könnyedén delegálható, belátható munkával jár és hozzájárul a 
személyes szakmai fejlődéshez. Emellett mind csapatépítés, mind oktatási célból hasznos lehet egy 2-3 alkalmas rendezvénysorozat olyan 

meghívott vendégekkel, akik tapasztaltak a szakmában. Amennyiben erre mutatkozik igény, szívesen szervezek a szemeszter elején a 

hallgatói érdekképviselők számára egy ilyen alkalmat, hogy a lehető legfelkészültebben állhassunk neki a tanévnek.  
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Mrázik István – Tanulmányi Bizottsági elnök, alelnök – célkitűzései: 

A Tanulmányi Bizottság workshopjaira továbbra is szükség van, ez egészen biztos. Az elmúlt időszakban azonban az volt a tapasztalatom, 
hogy ezeknek az eseményeknek megcsappant a látogatottságuk. Éppen ezért szeretném felmérni az igényeiteket, mert előfordulhat, hogy 

nem olyan tartalommal jelentkezünk, mint amire a képviselőknek szüksége lenne, illetve szeretnék a jövőben nagyobb figyelmet fordítani 

a visszajelzésekre, mert a Bizottság ezek alapján tud építkezni, fejlődni. Úgy gondolom, hogy ezeken az alkalmakon a komplexebb 

problémák megoldása és feltérképezése csak abban az esetben tud megvalósulni, ha az alapvető tanulmányi információkkal már mindenki 
rendelkezik. Ezért a következő időszakban szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni ezeknek a tudnivalóknak az átadására, referensi 

pozíciótól függetlenül. 

 

Rend a lelke mindennek 

 
A minket körülvevő rend és a dolgok áttekinthetősége mindannyiunk életét meg tudják könnyíteni. Bár a rendteremtés és a dolgok 

rendszerezése időigényes tevékenységek, hosszú távon megtérül a befektetett energia, hiszen a rendet aztán fenntartani és abban 

tevékenykedni már egyszerűbb feladat. A rend fogalmát tekintve egy olyan ésszerű állapot, amikor minden az ismert, elvárt és célszerű 
helyén van és alkalmas az azonnali hatékony működésre, használatra. A Hallgatói Önkormányzat életében a rendet érthetjük egyszerre a 

minket körülvevő környezet rendezettségére is, illetve a korpuszok, tevékenységek áttekinthetőségére is. Egy jól működő szervezet 

életében elengedhetetlen a rend ahhoz, hogy lehetőségünk legyen effektív munkavégzésre és a nyomon követhető működésre. Ennek a 

rendnek a megteremtésére fogunk törekedni csapatommal. 
 
Transzparencia 
 
A Hallgató Önkormányzat működésének átláthatósága állandó kérdés. Ahogy a felsőoktatási intézményekben is, úgy teljesen indokoltan 

a hallgatói önkormányzatokban is alapelvárás lett a transzparencia. Ez azért nagyon fontos, hogy a hallgatók betekintést nyerhessenek a 
döntéselőkészítői folyamatokba, és lássák az indoklást a döntések mögött. Ennek egy alapfeltétele, hogy a szervezetben végzett 

tevékenységünk nyomon követhető, naprakész és bárki számára könnyen hozzáférhető legyen. Bár a btkhok.elte.hu-n elérhető egy 

dokumentumtár, az sajnos nem elégíti ki ezen igényeket teljes mértékben, ezért azt szeretnénk kiegészíteni. Ezen felül a szervezet tagjai 
számára elérhető dokumentumok hozzáférhetőségét is szükséges lenne optimalizálni.  

 
Tarsoly János – Gazdasági Bizottsági elnök, alelnök – célkitűzései: 
 
Ha valódi rendet akarunk kialakítani, tovább kell lépnünk egy új szintre, tökéletesíteni kell a már meglévő felületet. Ezért fogalmaztam 

meg olyan javaslatokat, amelyeket rövidtávú célokként szeretnék végrehajtani Áder Nikolett ügyvivő elnökké választása esetén. Az 
alapvető dokumentumokat – beszámolók, KGY meghívók és jegyzőkönyvek – évszám szerint rendezve szeretném feltölteni egy, a 

hallgatók számára elérhető és könnyen kereshető felületre, ahol a korábbi és az aktuális fájlok is megtalálhatóak lennének. Ezzel a munkánk 

minden mozzanata nyomon követhetővé válna, hiszen egy jól működő hallgatói önkormányzat átláthatóan és racionálisan működik. 
Természetesen kiemelt figyelmet szentelnék hosszú távú munkám során annak, hogy a dokumentumtár rendszeresen frissítve legyen. 

Ezenfelül szeretném a Titkársággal szoros együttműködésben digitalizálni és egy erre létrehozott tárhelyre feltölteni azokat a 

dokumentumokat – például átadás-átvételi jegyzőkönyveket – melyek bár nem a mindennapokban szükséges anyagok, de egy esetleges 
ellenőrzés vagy kérdés esetén segítségünkre lenne a szervezet életében. 

Mrázik István – Tanulmányi Bizottsági elnök, alelnök – célkitűzései: 

Az egyik legfontosabb, hogy érdekképviselőként mindig friss és releváns információkkal rendelkezzünk. Éppen ezért jó ötletnek tartanám, 

ha egy mindenki számára elérhető felületen megtalálhatóak lennének a tanulmányi tájékoztatóink anyagai, a különböző információk 
elérési útjai. Ez megkönnyíti a szakos tanulmányi eseményekre való felkészülést, valamint a tanulmányi referenseknek is segítségül 

szolgálhat egy-egy kérdés megválaszolásához. Fontos, hogy ez a felület ne egy „könyvtár” legyen, a cél ugyanis nem a dokumentumok 

megőrzése, hanem a releváns információk minél hatékonyabb megtalálása. 

Irodarend 
 
Az iroda egy olyan központi hely, mely alkalmas a közös munkavégzésre, időtöltésre és a hallgatók fogadására is. Úgy gondolom, hogy 
sokak számára mégsem egy olyan helyszín, ahol szívesen eltöltenék szabadidejüket. Sokszor hallottam, hogy túl rideg vagy idegen 

számukra, ezért szeretnénk egy olyan környezetet kialakítani, ahol a betérő emberek jól érzik magukat és kötődni tudnak az irodához, 

ezáltal a szervezethez is. Ezen felül nagyon fontosnak tartom, hogy az iroda környezete és belseje is bizalmat sugározzon a hallgatók felé. 
Sokszor rosszul veszi ki magát, hogy többen dohányoznak a lépcsőn, ezzel akadályozva az irodába érkező hallgatókat. Szeretnénk egy 

tiszta, hallgatóbarát, rendezett munkakörnyezetet megteremteni, ahová betérve mindenki megtalálja a helyét, és ami a szervezet tagjai 

számára közösségi térként is funkcionál.  
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Tarsoly János – Gazdasági Bizottsági elnök, alelnök – célkitűzései: 

 
Az irodát minőségi tartalommal kell megtölteni mind a munkaszervezési hatékonyság szempontjából, mind pedig kiegészítők 

szempontjából, odafigyelve arra, hogy ne halmozzunk fel felesleges tárgyakat. Éppen ezért a Titkárság és Németh András kemény 

munkája által elkészített leltárjegyzék figyelembevételével lomtalanítani szeretnénk a nem az irodához tartozó, használaton kívüli 
bútorokat, eszközöket. Természetesen ez nem fog érinteni olyan tárgyakat, melyeket különböző adományok vagy nyereményjátékok 

formájában tovább tudunk adni. A rendteremtés következő lépéseként szeretném rendszerezni, esetlegesen felcímkézni az irodában 

található dokumentumokat, eszközöket, használati tárgyakat, melyhez készülne egy a titkárság számára hozzáférhető jegyzék azok 
fellelhetőségi helyével. A rendszerezéshez, valamint az irodaszerek tárolására valószínűleg szükség lesz új szekrényekre is, amiket 

lehetőségünk van beszerezni ingyen a felszabaduló helyekre. Ezeken felül a korábbi raklapbútorokat alkalmunk lenne leváltani, ami kiváló 

szolgálatot tenne dohányzósarokként is. A már megvalósuló kezdeményezések mellett sem szeretnék elmenni szó nélkül, mint például az 

új irodarend megírása, ugyanakkor szeretném a HÖK-iroda szabályzatát kiegészíteni olyan alapvető magatartási normákkal, amelyek 
hozzájárulnak a hatékony közös munkavégzéshez és közösségünk jó megítéléséhez, mint például, hogy Kari rendezvények közben csak 

indokolt esetben lehessen nyitva az iroda. 
 

Éves tervező(k) 
 
Az átlátható működés nem csak a transzparencia szempontjából kiemelten fontos, hanem a hatékony munkavégzéshez is. Nem lehet 

véletlen, hogy a csapat három tagjában egymástól függetlenül fogalmazódott meg éves tervezők elkészítése, melyek mind a szervezet 

hétköznapjait, mind a hallgatók elérését segíthetik. 
Mindenki számára hiánypótló lenne egy olyan dokumentum létrehozása, amely tartalmazza az összes olyan eseményt, melyek éves 

szinten érintik a Hallgatói Önkormányzat életét. Több célt is szolgálna ez a naptár, hiszen például egy a szervezet munkájába frissen 

becsatlakozó személy számára átfogó képet adna a tevékenységeinkről; az Intézeti Képviseletek elnökei és tagjai számára átláthatóvá 
válnának a hétköznapi feladatokon túl a plusz szervezési feladatok, emberi erőforrást igénylő rendezvények; továbbá a bizottságok 

összehangolt munkáját is segítené. 

 
Nemes Bettina – Kommunikációs Bizottsági elnök - célkitűzései: 

 
Az egységes kommunikációs modell kialakítása érdekében törekedni szeretnénk az átláthatóságra és a követhetőségre, hogy a hallgatók 

és a Hallgatói Önkormányzat között folyamatos kapcsolattartás alakulhasson ki. Egy online naptár kidolgozását tartom a legmegfelelőbb 

módnak arra, hogy a bizottságok számára egyszerűen nyomon követhető legyen az év eseményeinek kommunikációs szükségletei. Ennek 

segítségével a bizottsági tagok könnyedén követhetik az adott félév eseményeihez szükséges kommunikációs tervet, és a többi bizottság 
számára is átláthatóvá válik a munkánk folyamata.  

 
Árvai Csenge – Rendezvényszervező Bizottsági elnök - célkitűzései: 

 
A munkák elengedhetetlen alapja a rendszer és az átláthatóság. Ezért fontosnak tartom egy eseménynaptár létrehozását, mind belső, mind 
külső használatra. Ennek elsődleges célja az lenne, hogy fél évre előre fektessük le a rendezvények időpontjait és helyszíneit, amennyire 

pontosan csak lehet. Ez a naptár tartalmazná az összes programunkat az összegyetemi rendezvényektől kezdve a szakos bulikon át, a BTK-

val kapcsolatos konferenciákig, mindenre kiterjedve. Ez egy olyan nélkülözhetetlen alappillér, ami mentén aztán racionálisan el tudjuk 

osztani a programokat, hogy előre tudjunk tervezni az időnkkel és a kapacitásainkkal, mind személyes, mind szervezeti szinten. Ebből a 
naptárból természetesen készülne egy bárki számára elérhető, publikus verzió is, ami alapján a hallgatók készülhetnek a programokra és 

átláthatják azokat.  

 

 

Vírushelyzet 

A 2020-as év mindannyiunk elé nem várt fordulatokat és kihívásokat állított és valószínűleg még várhatóak is. Jelen körülmények között, 
úgy gondoljuk, hogy elengedhetetlen készülni  A, B, C és szükség esetén D tervekkel is, hiszen az, hogy melyik forgatókönyv fog életbe 

lépni, külső tényezőkön múlik, nekünk pedig készen kell állni. A felsőoktatás alapjaiban alakult át az elmúlt hónapokban, amit egyetemi 

kötelezettségeinken túl a Hallgatói Önkormányzatban vállalt feladatainkon is észlelhettünk. Ebben az időszakban kiemelten fontos volt az 

intenzív kapcsolattartás az Intézetek oktatóival, munkatársaival, a Tanulmányi Hivatallal, illetve természetesen a Kar vezetésével és 
dolgozóival egy-egy probléma megoldása érdekében. Éppen ezért leendő elnökségi tagjaimmal kiemelten fontos feladatnak tartom az 

adott bizottság munkájához kapcsolódó kari vezetőkkel, hivatali dolgozókkal a már kialakult jó viszony fenntartását és a folyamatos 

egyeztetést, hogy az előttünk álló nehézségek megoldásában segíteni tudjuk egymást. Hiszen az elkövetkezendő időszak rengeteg 
bizonytalanságot, megválaszolandó kérdést tartogat a Hallgatói Önkormányzat számára is. Célom, hogy az előttünk álló akadályokra fel 

legyünk készülve, azokra legyenek megoldási javaslataink, hiszen most minden eddiginél fontosabb a hallgatói érdekek képviselete, a 

frissen a Karra érkező hallgatók segítése, és hogy tanuljunk az elmúlt hónapok tapasztalataiból. 
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Konzekvenciák 

A nyár egyik nagy feladatának kell lennie, hogy az elmúlt hónapok tapasztalatait összegyűjtsük, a rendelkezésre álló információink alapján 
pedig levonjuk a következtetéseket, azokból tanulni tudjunk, és ha a következő szemeszterben sem áll vissza a tanrend, felkészültek 

legyünk. 

Mrázik István – Tanulmányi Bizottsági elnök, alelnök – célkitűzései: 

Szeretnék a távolléti oktatás néhány hónapjáról egy kari szintű képet kapni, mely információknak az összegyűjtésére természetesen 
szükség lesz az Intézeti Képviseletek elnökeire is. Ennek a feladatnak az elvégzése egyrészt felkészít egy olyan eshetőségre, ha valamikor 

a jövőben újra távolléti oktatás formájában kellene működnünk. Másrészt pedig el kell gondolkozni azon is, hogy milyen pozitív hozadékai 

voltak a helyzetnek: hol tudnánk a munkánkat racionalizálni, könnyebbé tenni; milyen lehetőségeket kell megragadni egy „normálisan” 
működő félévben is. 

Szinok Bianka – Szociális Bizottsági elnök, alelnök – célkitűzései: 

Kulcsfontosságú figyelembe venni azt, hogy a rendkívüli veszélyhelyzetben történteknek milyen hatásai lehetnek szeptemberben és ezek 
milyen előkészítést igényelnek. Mind a rendszeres, mind a rendkívüli szociális támogatás pályázatok területén nagyon fontos, hogy 

reflektáljunk a vírushelyzet alatt történtekre és a pályázati kiírásokba beleépítsük azt, hogy lehet ezeket a helyzeteket megfelelően kezelni. 

A nyár folyamán a Szociális és Ösztöndíj Bizottsággal közösen a felmerülő kérdéses esetekre igyekszünk majd megoldást találni, hogy az 

a hallgatóknak a legelőnyösebb legyen az őszi pályázás során. 

Orbán László - Külügyi és Határon Túli Ügyekért Felelős Bizottsági elnök – célkitűzései: 

Azon túl, hogy reflektálunk a kialakult járványügyi helyzet hozta változásokra, ideális lehet az elkövetkező időszak olyan alapok 

lefektetésére is, amelyekre a későbbiekben is tudunk majd építkezni. Az előttünk álló időszak legfontosabb feladata azoknak a 
hallgatóknak a megfelelő tájékoztatása és segítése, akik az őszi szemeszterben terveznek részt venni valamely mobilitási programban. 

Mindenképp hasznos lenne egybegyűjteni a mostani, tavaszi félévben résztvevők tapasztalatait, hogy azokból egy segédanyagot tudjunk 

készíteni. Ennek elsődleges célja, hogy a hagyományos tájékoztatókon túl olyan információkkal szolgálhassunk a hallgatók számára, mint 
hogy mire figyeljenek oda, hogy ne érje őket anyagi kár, ha meg kell szakítaniuk a mobilitási programban való részvételüket vagy, hogy 

egyáltalán milyen lehetőségekről tudunk ilyen esetben. 

Tájékoztatásreform 

Szerencsére nem csak hátrány ért minket a korona-vírus okozta kényszerhelyzetben, hiszen olyan változásokat is tapasztalhattunk magunk 
körül, melyek új kapukat nyitottak ki előttünk. Tekintettel arra, hogy a kapcsolattartástól a tájékoztatásig minden átkerült online térbe, 

lehetőségünk volt megtapasztalni, hogy milyen alternatívák állnak rendelkezésünkre a Hallgatói Önkormányzat munkájának fejlesztésére 

a webes felületeken keresztül.  Egy Zoom-on keresztül megtartott tájékoztató vagy akár ügyelet így már kevésbé tűnik távoli célnak, ezeket 
a lehetőségeket akkor is szeretnénk kihasználni, ha azok nem az egyetlen rendelkezésre álló megoldások lesznek a jövőben. 

Mrázik István – Tanulmányi Bizottsági elnök, alelnök – célkitűzései: 

Azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzet miatt fel kell készülnünk arra az esetre is, hogy szeptembertől (vagy a félév egy későbbi 

szakaszában) újra távolléti oktatás keretében kell dolgoznunk. Ez a lehetőség nem érhet minket meglepetésként. Éppen ezért szeretném, 
ha kidolgoznánk egy olyan tájékoztatási rendszert, melyet online formában is meg tudunk valósítani. Ehhez a 21. század technikai 

fejlettsége számtalan lehetőséget biztosít. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy az online tájékoztatást akkor sem szabad elvetni, ha 

szeptembertől minden az eddig megszokottak szerint történik. A tájékoztatóink élő közvetítése, zoom-ügyelet tartása egy-egy 
kérdéskörhöz vagy időszakhoz kapcsolódva mind olyan lehetőségek, melyeket ki kell használnunk. 

Nemes Bettina – Kommunikációs Bizottsági elnök – célkitűzései: 

Az online felületeken történő kommunikáció manapság az egyik legfontosabb a hallgatókkal való interakció során, hiszen ebben a 
formában érthetjük el őket legnagyobb számban, valamint az itt közzétett információ visszakereshető és maradandó. A Facebook felülete 

remek lehetőségeket nyújt az írásos tájékoztatásra és a különböző események létrehozására, ezen felül pedig a jelenlegi kommunikációs 

trendeket követve stream formájában is lehetőség van olyan – akár gyakran változó – információk átadására, melyek az adott időszakban 

segítségül szolgálhatnak hallgatótársainknak. A koronavírus okozta helyzetben megtapasztalhattuk, hogy az online formában történő 
kommunikáció mennyire hatékonyan tud működni. Mindenképpen szeretnénk jobban kihasználni az Instagram és a Youtube adta 

lehetőségeket a tájékoztatás terén is. Az Instagram felületén az eseményeket népszerűsítő posztok mellett infografikák segítségével 

juttathatjuk el a fontos információkat a hallgatóknak akár fontos tanulmányi, szociális, külügyi vagy pályázati ügyekben. Ez a módszer 
azért célravezető, mert sok infót tömöríthetünk egy képbe, mindezt színekkel és ábrákkal kiegészítve, amelyek segítik annak befogadását. 
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A Youtube eddig kiaknázatlan lehetőség volt a tájékoztatás terén a szervezet életében, azonban oktatóvideók segítségével könnyen 

követhetően tudunk olyan folyamatokat szemléltetni, amelyek nehéznek bizonyulhatnak a hallgatók számára (pl.: tárgyfelvétel, szociális 
támogatásra való pályázás menete). Ezekben elsősorban olyan folyamatokat szeretnénk rögzíteni, melyek nem változnak félévente, így 

akár (fél)évekig szolgálatára lehet a hallgatóknak. Az elmúlt időszakban azt tapasztaltuk, hogy a Zoom és a Microsoft Teams felületeken 

megfelelő módon sort lehet keríteni a tájékoztatásra. Az online formában történő tájékoztatás pozitívumai közé tartozik, hogy szinte bárhol 

elérhető, így a hallgatóknak nem szükséges az egyetemen tartózkodniuk hozzá. A bizottságok online fogadóórákat terveznek tartani 
ezeken a felületeken, ezen felül minden SzHÉK-es számára fontos lehet elsajátítani a Zoom és a Microsoft Teams rejtelmeit. A 

Kommunikációs Bizottság workshopok keretein belül szeretné biztosítani a hallgatói érdekképviselők felkészültségét ezeknek a 

felületeknek a használatára. Egyik fő célunk közé tartozik, hogy mindig friss információkat tárjunk a hallgatók elé, ezért az ELTE BTK 
HÖK honlapját is folyamatosan aktualizáljuk majd. Fontos viszont megjegyezni, hogy ahhoz, hogy a hallgatók a sok felület között ki 

tudjanak igazodni, szükséges lesz rendszerekben gondolkozni és dolgozni, hogy minden információnak meglegyen a helye, így könnyen 

kereshetővé váljon az. 

Gólyaélet 

Az idei gólyaévfolyam egy nagyon különleges csapat, olyan fiatalok, akiket a végzős évükben megfosztottak minden szakrális, csoportos 

eseménytől, azoktól, amiken mi átestünk. A bankett, a ballagás mindannyiunknak kedves emlékek, melyek lehetőséget adtak középiskolás 

éveink méltó elbúcsúztatására. Nagyon sok bizonytalanságon mentek át, óriási stressznek voltak kitéve, ebből kifolyólag tehát egy nagyon 
érzékeny csoport a célközönségünk ebben az évben. Éppen ezért csapatommal kiemelt figyelmet szeretnénk szentelni annak, hogy a 

frissen Karunkra érkező hallgatók számára biztonságot, biztos pontot jelentsünk és segíteni tudjuk a felmerülő nehézségekben, 

mindemellett pedig megadjuk nekik a felszabadult szórakozás lehetőségét is. 

Árvai Csenge – Rendezvényszervező Bizottsági elnök – célkitűzései: 

Jelen pillanatban egyetlen dolgot tudunk tenni: a gólyatábor és ezen keresztül a bölcsész gólyaélmény lényegét megfogalmazni. Ez egy 

elhanyagolható feladatnak tűnhet, hiszen annyi operatív feladattal jár egy ilyen volumenű rendezvény megszervezése, de ezen időszak 
pozitív velejárója, hogy rákényszerít minket arra, hogy megálljunk egy kicsit és az alapokat foglaljuk össze, azokat az irányelveket, amikre 

minden épül. Ezért mindenekelőtt nézzük meg, hogy kik a célcsoportunk. Alapjáraton a Gólyatáborok konstrukciója szerintem 

eredményre vezető és működőképes, de célom az, hogy megfogalmazzunk minden olyan “sarokkövet”, amit tartalmaznia kell egy 

gólyarendezvénynek, és erre alapozva hozzuk létre a tökéletes gólyaélményt. A jelenlegi felállás szerint valószínűleg nem lesz 
gólyatáborunk a megszokott konstrukcióban. A tájékoztató napot követően szeretnénk viszont egy pár napos rendezvényt megvalósítani 

Budapesten, a bölcsész lét színterein, ahol csoportokra osztódva különböző ismerkedős, csapatépítős programok mellett egy óriási 

csapatversenyben, játékban vehetnének részt a gólyák – és persze mi is. Ha ezt a tervet keresztbe húzza az élet, akkor is fontosnak tartom 
valamilyen rendezvény megszervezését számukra, így ebben az esetben ezt az ötletet az online térbe költöztetném, ahol hasonló csoportos 

felbontásban és játékokban vehetnének részt. Ezen forgatókönyv megvalósulása esetén akár streamelt koncerteket is szervezhetünk a 

számukra.  

Nemes Bettina – Kommunikációs Bizottsági elnök – célkitűzései: 

A kialakult helyzetre való tekintettel elsődleges feladatunkká válik szeptembertől a gólyák integrálása az egyetemi életbe. A legfontosabb 

szempont, hogy az elsőéves hallgatók figyelmét minél hamarabb megragadjuk, így a Facebookon létrehozott csoportokat még nagyobb 

körültekintéssel szeretnénk kezelni, hiszen ez az első helyszín, ahol találkoznak velünk leendő hallgatótársaink. 

A BeTeKintő egy remek kiadvány volt a Kar életében, melyet ismét szeretnénk legalább online formában kiadni, hogy segítségével a 

gólyák egy helyen értesülhessenek minden szükséges információról. Azonban az előző évek, és más hasonló egyetemi kiadványok 

tapasztalataiból merítve, a kiadvány nem csak az alapvető tanulmányi, szociális és egyéb fontos információkat tartalmazná, hanem 
kiegészülne érdekes cikkekkel, étkezdék és kávézók ajánlásával, valamint programajánlókkal, hogy a leendő hallgatók 

megismerkedhessenek a bölcsészhétköznapokkal még mielőtt belecsöppennének abba. 

 

Hallgatók a hallgatókért 

A Hallgatói Önkormányzatban végzett feladatunk nagyon sokrétű. Elsődleges célunk a hallgatók érdekeinek védelme és érvényesítése, a 

folyamatos segítségnyújtás és problémamegoldás, valamint a hallgatói élet aktív szervezése. Évről évre fejlődünk mindezekben, de mindig 
van hova tovább, hogy a felmerülő igényekre megoldással, újdonságokkal tudjunk szolgálni hallgatótársainknak vagy azért, hogy 

hatékonyabbá tegyük munkavégzésünket. 
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Hatékonyságnövelés 

Ha valamit megtanultam a kétévnyi Tanulmányi Bizottsági elnökségem alatt, az az, hogy soha nincs olyan, hogy túl sokat tájékoztatunk. 
Mindig merülnek fel régi-új kérdések a hallgatókban, melyekre hol egyszerűbb, hol nehezebb választ adni, de úgy gondolom, hogy az 

információ átadásán túl fontos azokat a felületeket és lehetőségeket is optimalizálni, melyeket a hallgatók szívesen igénybe vennének.    

Mrázik István – Tanulmányi Bizottsági elnök, alelnök – célkitűzései: 

A Tanulmányi Hivatallal március elején történt egy egyeztetés, melyen felmerült az ötlet a Tanulmányi Bizottság részéről, hogy a kari 
honlapot ki kellene egészíteni egy Gyakran Ismételt Kérdések füllel. A korábbi honlapon jó pár évvel ezelőtt létezett már ez, tehát egy régi 

jó szokást szeretnék újra bevezetni. Ide főleg olyan, mindenkit érintő kérdéskörök kerülhetnének fel, melyek nagyrészt szaktól, valamint 

egyéb specifikumoktól függetlenek. A szakzárás, vizsgázás, kérvényleadás, illetve több fontos téma kapcsán lehetne feltölteni 
tudnivalókat. Ehhez a Tanulmányi Hivatal már adott segítséget, megkaptuk a régi GYIK anyagát, de természetesen fontosnak tartom azt 

is, hogy a szakos tanulmányi referensek tapasztalatát összegyűjtsem, így létrehozva egy a lehetőségekhez képest hiánytalan 

információcsomagot. 

Több Intézeti Képviseletben nehézséget jelent, hogy a hallgatók változó, de inkább kis létszámban látogatják a különböző szakos 

tájékoztatókat, melyekbe ti, érdekképviselők, hatalmas energiákat fektettek. Ennek a jelenségnek az egyik megoldása, hogy a gólyákban 

már az első pillanattól kezdve tudatosítsuk, hogy ezek az események fontosak, az ő zavartalan előmenetelük érdekében szervezünk 

tájékoztatókat. Ezen felül érdemes lenne újragondolni ezeknek az alkalmaknak a lebonyolítását, hiszen lehetőségünk lenne közös, kari 
szintű tájékoztatókat is tartani. Ezt azért találom megvalósíthatónak, mert az általunk megosztott információk jó része szaktól független, a 

legtöbb szabályozás mindenkire ugyanúgy vonatkozik, a szakos specifikumok átadása, bemutatása pedig a tanulmányi referensekkel 

összefogva továbbra is megtörténhetne ezeken az alkalmakon. 

Szinok Bianka – Szociális Bizottsági elnök, alelnök – célkitűzései: 

Fontosnak tartom, hogy a szociális támogatásokat megelőző és lefedő időszakban a hallgatókkal való kommunikáció tökéletes legyen, 

mellyel elkerülhetővé és megelőzhetővé válna az információhiány. Ennek eléréséhez egyszerre személyesen és online felületeken is 
elérhetőnek kell lennünk. A személyes tájékoztatás alatt a korábban már bevált nagy, év eleji tájékoztatót és az előző félévekben népszerűvé 

vált szoctám ügyeletet értem. Abban az esetben, ha a tanév mégsem indul el rendesen vagy csak részben, akkor ezeket is áthelyezném az 

online felületekre, így tervezem különböző pályázást segítő videók készítését, illetve online Zoom-ügyeletet, ami egyszerűbbé és 

személyesebbé teheti a segítségnyújtást. Az online kommunikációnál szeretném, ha az Adjuk le a szoctámot! esemény ismét BTK-s 
felületről működne, így közvetlenül és egy helyről tájékozódhatnának a hallgatók a pályázatokat érintő információkról. 

Bognár Fanni – Pályázatokért és Tudományos Ügyekért Felelős Bizottsági elnök – célkitűzései: 

Egy sikeres pályázáshoz elengedhetetlen a jól összerakott pályázati anyag, de ennek megírásával és a szükséges dokumentumok 
beszerzésével több probléma is felmerülhet, amit legtöbbször záros határidőn belül orvosolni kell, különben a vállalkozó szelleműek 

elszalaszthatnak egy lehetőséget. Éppen ezért szeretném a fogadóóra fogalmát újraértelmezni, és minden pályázónak heti rendszerességgel 

állandó időpontokban lehetőséget biztosítani arra, hogy pályázati anyagaikat elhozzák, együtt ellenőrizzük, és szükség esetén átdolgozzuk 

azokat. Ez a találkozás akár távolléti oktatás keretein belül is megoldható lenne, egy megbízható online felületen keresztül is. 
Természetesen ez a lehetőség vonatkozna azokra is, akik utólagosan pályáznának, nekik elsősorban a megfelelő elszámolásban tudnánk 

segíteni. 

Visszatérő probléma, hogy nagyon sok hallgató sajnos nincs tisztában vele, hogy milyen és mennyiféle lehetőség áll a rendelkezésükre, 
vagy ha tudják is, igencsak távolinak érzik azokat maguktól. Ezen a tendencián mindenképpen változtatni szeretnék, és a pályázatokat új 

köntösbe kívánom bújtatni, amely mindenki számára elérhetőnek bizonyul. Ezzel kapcsolatban az első ötletem arra vonatkozik, hogy a 

pályázatokhoz nem csak rövid, általános leírás tartozna, hanem olyan írásokat is szeretnék közzétenni, akár több platformon is, amelyek 
már sikeresen elnyert juttatásokról szólnának. Maguk a pályázók számolnának be élményeikről, esetleges nehézségeikről, és így a pályázás 

előtt állók is láthatnák, hogy az aktív kulturális, vagy tudományos élet, nem egy tőlük teljesen külön álló dimenzió, sokkal elérhetőbb, mint 

azt gondolták. 

Visszajelzések 

A hatékony munkavégzés érdekében mindenképp meg kell ismernünk a célközönségünket ahhoz, hogy az igényeiknek megfelelő 

lehetőségeket biztosítsunk számukra. Ennek pedig egyetlen módja van: a kommunikáció. A mi célcsoportunk milyenségét illetően sok 

feltételezésünk lehet. Tagjai a “tipikus, sztereotip bölcsészek”; az “örök útkeresők, akik nem is igazán tudják kik ők és mit akarnak kezdeni 
az életükkel”; azok, akik “csak nyelveket és kultúrát akarnak tanulni”; akiket a tudományos életpálya vonz; és persze a tanárisok, akik a 

legkülönbözőbb élethelyzetekből jönnek, egy mindenek felett álló céllal és mindezek mellett száz és száz ember, más-más közegből, más-
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más okkal és céllal. Mi kísérletet teszünk néhány kívánságnak utánajárni, valamint azokra a területekre nagyobb hangsúlyt fektetni, melyek 

nem kaptak elég figyelmet az elmúlt időszakban. 

Árvai Csenge – Rendezvényszervező Bizottsági elnök – célkitűzései: 

Az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzat Rendezvényszervezői Bizottságának feladata, hogy a Kar polgárai igényeinek megfelelő 

rendezvényeket szervezzen. Ezen alapvetés beteljesítéséhez viszont, elengedhetetlen, hogy ismerjük azt a célcsoportot, akiknek alkotunk, 

akiknek rendezvényt szervezünk. Jelen esetben egy komplex egésszel állunk szemben, vétek lenne ezt a soktényezős közeget 
általánosítani. Meglepődve tapasztaltam, hogy habár voltak már erre kezdeményezések, de eddig nem volt gyakori a célközönségünk 

igényeinek feltérképezése, ezen emberek véleményének kikérése. Úgy gondolom, szükségünk van egy olyan felmérésre, ami a Kar 

hallgatóinak kulturális, szórakozási szokásait veszi számba. Ez az alapja az eredményes, célravezető munkának. Ezért mindenekelőtt egy 
igényfelmérő és piackutatási kérdőívet kell létrehoznunk, amit a lehető legtöbb érintetthez eljuttatnék. Ezáltal azok is hallathatják a 

hangjukat, akiké különben nem érne el hozzánk.  

A hallgató érdekképviselet megítélésében nagy befolyással bírnak az általunk szervezett rendezvények, ezért célom a már meglévő bulik 
mellé szakmai és kulturális programok szervezése is. A Bölcsészettudományi Kar azért az egyik kedvenc helyem a világon, mert hiszem, 

hogy itt, köztünk járnak a jövő nagyjai. Szeretném, ha olyan rendezvénysorozatokat tudnánk szervezni a számukra, amik által fejlődhetnek, 

tágíthatják nézőpontjukat és tudásukat. Több tematikus rendezvény megszervezését is tervezem, mely a nagy népszerűségnek örvendő 

Színház fesztiválon túl filmes, zenei, oktatással kapcsolatos eseményeket foglalna magába, ezen felül pedig szociális érzékenyítéssel és 
karrierválasztással összefüggő beszélgetéssorozatokat szeretnék meghonosítani Karunkon. Ezen programok esetén fontos rendező elv, 

hogy “prémium” tartalomhoz jussanak hozzá a hallgatóink, lehetőleg az átlagosnál olcsóbban és rendszeresen számíthassanak ezekre a 

lehetőségekre. 

Bognár Fanni – Pályázatokért és Tudományos Ügyekért Felelős Bizottsági elnök – célkitűzései: 

A hallgatói pályázatok az egyetemi élet egy olyan szegmensét képzik, melyek a lehetőségekhez és igényekhez mérten folyamatosan 

változhatnak. A jelenlegi pályázatokat átnézve például remek lenne, ha a kevésbé népszerű tutorálás és honorácior nem csak kreditek 
kompenzációjában merülne ki, hanem egyéb támogatásokat is élvezhetnének munkájuk végzése közben a hallgatók. De ahhoz, hogy 

ennek szükségességéről megbizonyosodjunk, szeretnék ebben a pályázatok tekintetében csendesebb időszakban egy átfogó felmérést 

végezni, pályázás előtt, alatt vagy után lévő hallgatók körében. Ezen felül a már meglévő rendszerek finomhangolására és folyamatos 

fejlesztésére szeretnék koncentrálni az előttünk álló pár hónapban. A visszajelzésekben kapott adatokat természetesen nem szeretném 
örökérvényűnek tekinteni, hiszen a rendes életbe való visszatérés is hozhat rengeteg meglepetést és tapasztalatot, amelyeket szeretnék 

folyamatosan fogadni és igény szerint beépíteni a már meglévő rendszerbe. 

Orbán László – Külügyi és Határon Túli Ügyekért Felelős Bizottsági elnök – célkitűzései: 

A mobilitási programok terén a tájékoztatás és információáramlás sok esetben elégtelennek bizonyul a visszajelzések alapján, amit jól 

szemléltet a távol-keleti szakok esetében fellépő probléma is. Míg az Erasmus+ esetében egyértelmű, hogy az anyagi terhek, és a kreditek 

alacsony befogadása miatt nincsenek kihasználva a partneri szerződések keretszámai, illetve sem az oktatók, sem pedig a hallgatók nem 

tájékozottak megfelelően ezen a téren, addig a távol-keleti mobilitási programok esetében ez kiegészül egyéb nehézségekkel is. Ennek a 
helyzetének a javítása kiemelt jelentőséggel bír programomban. Felvéve a kapcsolatot különböző koordinátorokkal, összegyűjtve a 

véleményeket és kéréseket szeretnék a tájékoztatásra mind online, mind offline módon nagyobb hangsúlyt fektetni, akár a Kitekintő 

kiadvány újraszerkesztésével, kiadásával. Hatalmas segítség lenne egy adatbázis létrehozása az éppen elérhető mobilitási programokról, 
mely a Hallgatói Önkormányzat weboldalán is helyet kaphatna. Szeretnék továbbá a Távol-Keleti Intézettel együttműködve kidolgozni 

egy olyan lehetőséget, melynek keretén belül azon hallgatók, akik egy évet töltenek részképzésen online vizsgázhatnának, ezzel megelőzve 

a „csúszás” problémáját. Ezen felül az Intézet kérésének megfelelve előzetes felmérésre kerülne sor minden félévben, mely során a 
mobilitásra való igényt mérnénk fel, így akár több/kevesebb pályázható helyet biztosítva. Az Intézettel felvéve a kapcsolatot sikerült feltárni 

olyan problémákat (tájékoztatás és kommunikáció hiánya), melyekre egyszerű a megoldás. A már említett adatbázis létrehozása, az 

egyeztetések és ülések előtérbehelyezése, az információáramoltatás fokozása mind-mind olyan tevékenységek, amelyek mintájára a többi 

intézetben is tudnánk változásokat elérni a megnevezett problémák terén, illetve specifikusan is. 

 


