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1. Bemutatkozás és motiváció 
 

Ferencz Olivér vagyok, 1996. január 5-én születtem Budapesten. Itt végeztem eddigi 

tanulmányaimat (általános iskola, gimnázium), majd 2014-ben felvételt nyertem az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karára, ahol jelenleg 3. évemet végzem 

tanító szakon, ének műveltségterületen. 

Már az egyetemi évek előtt, a gimnáziumban is aktív tagja voltam az iskolai társadalomnak. 

Az osztályomban én voltam a kinevezett „osztályfőnök-helyettes”, és számos nagyobb iskolai 

rendezvény lebonyolításában is aktívan részt vettem. Éppen ezért amikor bekerültem az 

egyetemre, kaptam az alkalmon, hogy részt vehessek bármilyen olyan csoport munkájában, 

akik részt vesznek a különböző tevékenységek szervezésében az egyetemen.  

A Hallgatói Önkormányzattal először a gólyatáborban találkoztam. Nagyon vonzó volt 

számomra a csapat felépítése, és a benne lévő tagok aktivitása, és az egymás között lévő 

munkamorál megléte. Rengeteg szimpatikus tisztségviselővel megismerkedtem a táborban, 

és már akkor felhívták a figyelmemet arra, hogy ősszel mindenképpen jelentkezzek hozzájuk. 

Így is tettem. Bár kisebb-nagyobb problémák voltak akkoriban a Hallgatói Önkormányzattal, 

én aktív tagja lettem a szervezetnek. Már kezdettől fogva tudtam, hogy a Kommunikációs 

Bizottság tagja szeretnék lenni, éppen ezért ott segítettem a legtöbbet, és próbáltam a junior 

létem alatt minél többet eltanulni a tapasztaltabb tagoktól. 2015 februárjától hivatalosan is a 

Kommunikációs Bizottság tagja lettem, majd 2015 őszétől, pedig mint Kommunikációs 

Bizottság elnöke folytattam munkámat a Hallgatói Önkormányzatban. 

Bizottsági elnökként elég nagy felelősség hárult rám, így sokkal nagyobb szakmai 

felkészültségre tettem szert a későbbiekben. Miután én kezeltem az online felületeket, ezért 

rengeteg más bizottsággal kapcsolatos megkeresés is érkezett hozzám. Ezáltal erőteljesen 

gyarapodott a tudásom mind a szociális, mind a tanulmányi ügyek terén. Tisztségem révén 

nagyon szoros kapcsolatban álltam a többi bizottság elnökével, hisz folyamatosan 
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egyeztetnem kellett velük az aktuális újításokról, és egyéb rendezvények hirdetéséről. Éppen 

ezért elmondhatom, hogy nagyon nagy belátásom volt az elmúlt időszakban az egész 

Hallgatói Önkormányzat munkájára. 

A belső tapasztalat és tudásszerzésen kívül részt vettem szinte az összes Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata által rendezett illetve a Hallgatói 

Önkormányzatok Országos Konferenciája által létrehozott Vezetőképzőn is. Itt a 

szekciómunkák és az előadások által még nagyobb tudásra tehettem szert a Hallgatói 

Önkormányzatok munkájával kapcsolatosan. Ezek mellett pedig kapcsolatokat is építhettem 

az ELTE Hallgatói Önkormányzat tagjaival és más egyetem tisztségviselőivel is egyaránt.  

A Karon belül már a felső vezetéssel is kapcsolatba tudtam kerülni viszonylag hamar, hisz 

mint bizottsági elnök, helyem volt a Kari Tanácsban is. Éppen ezért beleláttam a Kari felső 

vezetés ügyeibe, és több oktatóval is közelebbről meg tudtam ismerkedni. Hasonló lehetőség 

volt, amikor 2016-ban egy fejlesztési projekthétvégére eljutottam a felső vezetéssel. 

Lehetőség adódott, hogy jobban megismerjem a tanszékek vezetőit, és ez által bizalmasabb 

viszonyt alakítsunk ki. 

2017 márciusától 1 hónap erejéig elnöki megbízottként tevékenykedtem a Hallgatói 

Önkormányzatunkban. Ez alatt az idő alatt lehetőségem volt belekóstolni az elnöki lét 

fontosságába, és felelősségébe. Véleményem szerint, és a visszajelzések alapján úgy érzem, 

hogy a feladatot legjobb tudásom szerint elláttam, és ezáltal még motiváltabb és 

elhatározottabb lettem afelől, hogy ezt szeretném csinálni a jövőben. Bár elég nehéz időszak 

volt ez az egy hónap, sikerült mindent időben elintézni, és minden szükséges hivatalos 

intézkedést megcsinálni. Ezt köszönhetem annak is, hogy jelenleg a Hallgatói Önkormányzat 

elnöksége egy nagyon tapasztalt, és felkészült csapatból áll össze. 

Úgy érzem, hogy a 3 év tapasztalat, amit eltöltöttem a Hallgatói Önkormányzatban lehetővé 

teszi számomra, hogy szakmailag, és emberileg is alkalmas legyek a szervezet vezetésére. 

Összesen 2 elnök munkáját kísértem végig, és mindig ott voltam nekik, mint egy olyan 
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tisztségviselő, akire mindig számíthatnak. Mint már említettem a másik meghatározó dolog, 

pedig, hogy olyan csapatot sikerült összeraknom a tisztségviselőkből, akik nem csak 

elhatározottak, mint én, hanem meg van a kellő szakmai tapasztalatuk is ahhoz, hogy minél 

produktív munkát tudjunk véghezvinni. 

Mint vezető határozottan fogom koordinálni a csapatot, de hiszek abba, hogy nem kell 

diktátornak lenni ahhoz, hogy mindenki elvégezze a neki kiadott feladatot. Célom, hogy egy 

olyan munkalégkört sikerüljön létrehozni a szervezetben, ahol mindenki lelkesen és 

motiváltan végzi a munkáját, és mindenki véleménye meghallgatásra kerül. Remélem 

mindezt sikerül véghezvinnem, és sikerül tovább gyarapítanom a Hallgatói Önkormányzat 

munkáját. 
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2. Kapcsolat a Kari vezetéssel és a Tanulmányi Hivatallal 

 

Traumberger Zsófia elnöksége alatt rengeteget fejlődött a kapcsolat a Tanulmányi Hivatal 

dolgozóival. Mára már úgy érzem, hogy bármi probléma, vagy vészhelyzet merül fel, akkor 

kölcsönösen tudjuk segíteni a másik munkáját. Éppen ezért az én elnökségem alatt is 

szeretném megtartani ezt a jó kapcsolatot és persze tovább építeni, és erősíteni azt. A 

Tanulmányi Hivatal vezetőjével, Várhegyi Júliával szeretném, ha a Tanulmányi Bizottság 

elnöke a jövőben is szorosa tartaná a kapcsolatot.  

A felső vezetéssel, mint már említettem a Kari Tanácson ismerkedtem meg. Ugyanúgy ahogy 

a Tanulmányi Hivatalnál is említettem, itt is erősödött a kapcsolat Zsófia elnöksége alatt. 

Elnökségem során szeretném ezt a kapcsolatot tovább erősíteni, és még produktívabbá tenni 

a közös munkát az egyetemvezetéssel. Ezekre már tettem lépéseket a megbízott elnökségem 

során. A dékáni titkárságról Harkainé Fekete Hajnalkával felvettem a kapcsolatot, és 

egyeztettünk számos közös projekttel kapcsolatban. Ilyen például a jövőben a TDK-s 

események, és állásbörzék, melyben szívesen támogatjuk a kari vezetést. Emellett az új 

dékán helyettes asszonnyal is jó viszont ápolunk, ezért úgy érzem, hogy a jövőben a Kari 

események lebonyolítása, és előzetes egyeztetése ezáltal sokkal produktívabb és pontosabb 

lesz. A Dékán úrral is egyeztettem a megbízott időszakom alatt, és úgy éreztem, hogy a 

jövőben nem lesz probléma a vele való közös munkával sem. 
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3. Bizottságok és Referensek 

A Hallgatói Önkormányzat felépítése Bizottságokon alapszik. Ezek azért fontosak, hogy 

minden egyes tisztségviselő elsősorban a saját bizottságának megfelelő munkát töltse be. 

Ezek a bizottságok az alapján jöttek létre, hogy milyen igényeik vannak a hallgatóknak. Így az 

alábbi Bizottságok léteznek a mi Hallgatói Önkormányzatunkban: 

Tanulmányi Bizottság, Szociális Bizottság, Rendezvényszervező és Kulturális Bizottság, 

Kommunikációs Bizottság, Külügyi Bizottság. Ezen kívül pedig vannak Referenseink: 

 Sportreferens, Kollégiumi referens, Tudományos referens, Esélyegyenlőségi referens. 

A Bizottságok és a referensek mellett van még két különálló tisztség: Az elnöki tisztség, és a 

gazdasági alelnöki tisztség. A lentiekben az alábbi bizottságok és tisztségek általam és az 

illetékes jelölt által elképzelt struktúráját, és feladatkörét fogjuk bemutatni. 

 

3.1 Gazdasági alelnök 

A Gazdasági alelnök tisztségére Kerkovits Kingát kértem fel. Kinga az előző évben a Külügyi 

Bizottság elnökeként vett részt a Hallgatói Önkormányzat életében. Úgy gondolom, hogy már 

akkor bizonyította precizitását és pontosságát. Épen ezét kértem fel őt ennek a tisztségnek a 

betöltésére. Úgy gondolom, hogy a gazdasági alelnöknek az elsődleges feladata a különböző 

igények és beszerzések pontos és időben való leadása. Ehhez egy olyan ember szükséges, aki 

lelkiismeretesen elvégzi a feladatát, és időben képes mindent megcsinálni. Nagy 

felelősséggel jár ez a feladatkör, hiszen ha valami nem lesz időbe leadva, vagy lekésünk egy 

beszerzést, akkor az nem mindenképpen pótolható. Számomra fontos, hogy ilyen eset ne 

forduljon elő a jövőben, mert nagy terveim vannak a beszerzéssel kapcsolatban. Szeretnék új 

irodai gépeket, és nyomtatókat szerezni az informatikai beszerzés által. Az évek során 

elhasználódtak a gépek, és ahhoz, hogy el tudjuk látni a hallgatók igényeit, szükségesnek 

látom ezeknek a beszerzését. Fontos, hogy időben fixáljuk az elkövetkezendő Vezetőképzők 



 

E Ö T V Ö S  L O R Á N D  T U D O M Á N Y E G Y E T E M  

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR | HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 

 

 oldal 8 / 18 

időpontját és helyszínét is, hogy ne legyen fennakadás, esetlegesen probléma a 

véghezvitelével. Bízom benne, hogy Kinga el tudja látni ezeket a feladatokat, és sikerül ebben 

az évben nagyobb újításokat véghezvinni az irodában, és minden egyéb utazási és 

rendezvényi beszerzést időben és pontosan lebonyolítani. 

Kinga jelenleg Erasmus által külföldön tartózkodik, de folyamatosan egyeztetek vele. 

Ameddig nem tér vissza külföldi útjáról, addig ideiglenesen én fogom betölteni az elnöki 

tisztség mellett a gazdasági alelnök szerepkörét is. 

 

3.2 Tanulmányi Bizottság 

A bizottság elnökének továbbra is Lénárd Nórát szeretném. Az eddigi munkájával egy stabil 

és segítőkész képet alakított ki a bizottságról, így a hallgatók tudják, hogy bármikor lehet 

számítani rájuk az esetlegesen felmerülő tanulmányi problémák esetén. 

Fontosnak tartom, hogy karunk részt vegyen az OHV népszerűsítésében, mivel a 

minőségbiztosítás fontos része az egyetemi oktatásnak. A bizottsági elnök tagja a 

Minőségfejlesztési Bizottságnak is, így az észrevételeket és javaslatokat továbbítani fogom 

feléjük, hogy a képzés minősége és az intézmény működése a lehető legjobb legyen, ami a 

hallgatók érdekeit figyelembe veszi. Az elmúlt években az OHV kitöltési aránya jelentősen 

megemelkedett, így az egyetem vezetésének is figyelembe kell vennie annak eredményét. 

Kitöltési arány növelése mellett fontosnak tartom, hogy a kiértékelt válaszok és az abból 

levont következtetések a lehető legszélésebb körben kapjanak nyilvánosságot. A hallgatók 

túlnyomó többsége számára válhat érdektelenné a minőségbiztosítás ezen eleme, ha a 

visszacsatolás rendszere nem működik megfelelően.  

A tanszékekkel, és más oktatási egységekkel való kapcsolattartásban is számítok a bizottság 

munkájára. A Hallgatói Önkormányzat szerepe kiemelkedő abban, hogy közvetítsen a 

hallgatók és az oktatók között és jogsérelmi kérdésekben is eljárjon. Szeretném, ha éppen 

ezért a bizottság a szabályzatok maximális ismeretében segítsék a hallgatók tanulmányi 
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ügyeinek intézését. Szeretném, ha a Tanulmányi Hivatallal a kapcsolattartás gördülékeny és 

folyamatos lenne. Az Oktatási Bizottság ülésein arra fogunk törekedni, hogy a képzést érintő 

javaslatokat hallgatói szemszögből átgondoljuk, illetve segítsük a bizottság további munkáját 

javaslattételeinkkel és észrevételeinkkel.  

3.3 Szociális Bizottság 

A Szociális Bizottság elnökének Kalocsa Lillát választottam. Bár Lilla nem rég került be a 

Hallgatói Önkormányzatba, bekerülése óta szorgosan és aktívan részt vesz a munkában. 

Éppen ezért döntöttem úgy, hogy Gyuris Enikő felkésztésével Lillát választom meg az új 

bizottsági elnöknek. 

A Szociális Bizottság elsődleges feladata a szociális kérvények véleményezése, és bírálása, és 

ezek mellett a hallgatók tájékoztatása, és segítése a szociális ügyeikkel kapcsolatban. Azért is 

kiemelten fontos a bizottság munkája, mert a hallgatók pénzügyi támogatásáról döntenek, 

éppen ezért felkészültnek, és pontosnak kell lenniük a bizottság tagjainak. Szerencsére évek 

óta nagyon aktív és precíz csapat javítja félévről-félévre a kérvényeket, ezért minimális volt 

az utóbbi időben a tévedés és hiba. A jövőben szeretném, ha hasonló produktivitással 

folynának a kérvények bírálása, és problémamentesek lennének továbbra is a pályázási 

időszakok. 

Ehhez nagyon fontos, hogy a Szociális Bizottság elnöke folyamatos kapcsolatot tartson az 

ELTE Hallgatói Önkormányzat Szociális Bizottságának elnökével, és a többi Kar szociális 

tisztségviselőjével is. Lillát alkalmasnak tartom a kapcsolatok fenntartására és további 

ismeretségek kialakítására, melyek segítik a munkájukat. Gyuris Enikő által már hónapok óta 

tart a felkészítése, és mire eljutunk a legközelebbi kérvénybírálási időszakhoz, addigra 

maximális felkészültséggel tudja ellátni bizottság elnöki feladatait. 

Fontos, hogy a kérvényekről és pályázatokról a hallgatók kellő tájékoztatást kapjanak. Már az 

előző elnökség alatt is kialakult a gördülékeny közös munka a Kommunikációs és a Szociális 

Bizottság között, mely elősegítette a hallgatók pontos és időben való tájékoztatását a 
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pályázási lehetőségekkel kapcsolatban. Szeretném, ha ez az együttműködés az én 

elnökségem alatt is ilyen gördülékenyen menne. 

3.4 Rendezvényszervező és Kulturális Bizottság 

A Rendezvényszervező és Kulturális Bizottság elnöki posztjára Nagy Esztert választottam. 

Varga Leventével, a Bizottság előző elnökével azért Esztert választottuk, mert mint bizottsági 

tag aktívan és maximális pontossággal végezte munkáját, ezért alkalmasnak tartottuk arra, 

hogy a jövőben, mint Bizottsági elnök folytassa munkáját a Hallgatói Önkormányzatban. 

A Bizottság legfontosabb feladata a hallgatók Kulturális és egyéb szórakoztató 

rendezvényeinek biztosítása, és megszervezése. Az elmúlt évben Levente vezetésével 

számos új és hagyományos rendezvényeket sikerült létrehoznunk, melyek sikert értek le a 

hallgatók körében. Ilyen rendezvény volt például a PubQuiz, melyet az elmúlt hónapban 

rendeztek meg, vagy ide vehető a már 2 havonta megrendezendő Kultúrest. Szeretnénk, ha a 

jövőben a Bizottság hasonló eredményes rendezvényeket hozna létre, melyek sikereket 

érnek el a hallgatók körében, és a jövőben hagyománnyá válhat az egyetemi életben. 

Emellett fontosnak tartom a jövőben a rendezvények helyes hirdetését, és időben való 

előkészítését. Éppen ezért szeretnénk, ha a Kommunikációs Bizottsággal együtt 

kidolgoznának egy rendezvény promózási tervet a jövőre nézve, melynek alapján 

eredményesebben eljuthat az esemény a hallgatók körébe, és időben tájékozódni tudnak 

felőle. 

Előre láthatólag több nagyszabású rendezvényt is tervezünk a jövőben. Elsősorban a nyár 

végén megrendezésre kerülő Orientációs tábor előkészítése és megszervezése élvez most 

prioritást az elkövetkezendőkben. Szeretném, ha technikailag és látványvilágban is egy 

maximálisan felszerelt táborral tudnánk várni a jövő gólyáit.  

A későbbiekben szeretnénk nagyobb szabású Kari bulikat létrehozni, melyre meghívott 

előadókat is szeretnénk rendelni. Ezzel is növelni tudjuk a hallgatók érdeklődését. 

Hagyományhoz hűen idén is megrendezésre fog kerülni a gólyabálunk, melyet valószínűleg, 
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mint az elmúlt években, egy másik ELTE-s Karral/Karokkal fogunk megrendezni. Remélem 

idén is sikerül nemes fellépőkkel, és kiemelkedő programmal várni a gólyákat a báljukra.  

Későbbiekben fontos feladatnak tartom egy állandó, és befogadó helyet találni a Kari 

bulijaink számára, mely kellő befogadóképességgel, és elérhető árakkal várja az odaérkező 

hallgatókat. Jelenleg is több helyszínt felkerestünk Eszterrel, és reméljük, hogy szeptemberre 

megtaláljuk azt a helyszínt, ahol majd megrendezhetjük a Kari bulijainkat. 

3.5 Kommunikációs Bizottság 

A Kommunikációs Bizottság elnöki feladatkörét Abóczki Eszternek szántam. Eszterrel már 

több mint egy éve együtt dolgozok a Bizottságba, és rátermettsége, és határozottsága 

biztosít afelől, hogy a jövőben jól fogja végezni munkáját, mint a bizottság elnöke. 

A Kommunikációs Bizottság munkája az egyik legsokrétűbb. Nagyon fontos, hogy a bizottság 

elnöke folyamatos kapcsolatban legyen a többi bizottság elnökével, és folyamatosan 

egyeztessenek az aktuális időpontokról, rendezvényekről. Ez az előző elnökség alatt úgy 

gondolom, hogy maximálisan megvalósult, és remélem, hogy a jövőben is ugyanilyen sikeres 

lesz ez a kapcsolattartás a bizottsági elnökök között. 

A Kommunikációs Bizottságnak 2 fajta felületeket kell kezelnie. Vannak online felületei a 

Hallgatói Önkormányzatnak (honlap, Facebook oldal, Facebook csoportok, Instagram fiók), 

és vannak az iskolán belül offline felületek is (ilyen a plakátoló felületek). 

A jövőben szeretnénk, ha a Bizottságban lenne egy online felületekért felelős személy, aki 

folyamatosan frissíti a honlapon lévő információkat. Ezen kívül minden bizottsági tag aktív 

tagja a Facebook évfolyamcsoportoknak, ahol pedig egy adott beosztás szerint osszák majd 

meg a friss információkat a hallgatókkal. Fontosnak tartom, hogy a honlapon minden 

információ napra kész legyen ehhez, pedig mint ahogy fent említettem, szükséges a többi 

bizottsági elnök segítsége. A múltban már bevált módszer volt, hogy a friss információkat az 

adott bizottsági elnök elküldte nyers, Word dokumentum formájába, és az alapján 
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frissítettük az információkat a honlapon. Szeretnénk, ha ez a jövőben is így maradna, ezzel 

megkönnyítve a munkánkat. 

Az offline felületekre kihelyezett plakátokat szeretném, ha a bizottság tagjai folyamatosan 

felügyelnék, és kihelyeznék őket. Éppen ezért a jövőben Eszter és csapata el fog készíteni egy 

plakátolási tervet, melyen napra lebontva beosszák, hogy az aktuális napon ki felelős a 

plakátok kihelyezéséért, és ellenőrzéséért. Remélem sikerül ezt a rendszert betartania a 

bizottságnak, ezzel megkönnyítve a saját munkájukat. 

Szeretnénk, ha a jövőben az Instagram fiók is frissítve lenne, ezzel is növelve a hallgatók 

elérését. Ezért vagy az online felelős,, vagy egy másik bizottsági tag lenne felelős, aki minél 

sűrűbben tölt fel újabbnál újabb érdekesebb képeket a felületre. 

Ezeknek az online és offline felületeknek a rendben tartásával, és folyamatos aktualizálásával 

remélem, hogy a jövőben még jobban eljutnak majd a különböző információk a hallgatókhoz, 

és ezáltal úgy érzik majd ők is, hogy mindenről tudnak, ami az elkövetkezendő időszakban 

rájuk vár. 

3.6 Külügyi Bizottság 

A külügyi Bizottság élére Nagy Bettinát választottam. Betti fél éve tölti be ezt a tisztséget, és 

kifogástalan volt a munkája. Bízom benne, hogy a jövőben is ugyanilyen pontossággal és 

lelkesedéssel fogja koordinálni ezt a bizottságot. 

Véleményem szerint a külföldi partneregyetemekkel fontos a kapcsolattartás, valamint 

biztosítanunk kell az egyetemünk hallgatói számára azt a lehetőséget, hogy más országban 

tanuljanak. A nyelvben való jártasság megszerzésén kívül megismernek a sajátjuktól eltérő 

kultúrát, új emberekkel kötnek életre szóló, szoros barátságokat. Ezen kívül, önállósodási 

törekvéseik megvalósítására is van lehetőségük, hiszen kiszakadnak az itthoni kényelmes és 

megszokott életükből, és boldogulniuk kell egy idegen országban, idegen emberek között.   



 

E Ö T V Ö S  L O R Á N D  T U D O M Á N Y E G Y E T E M  

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR | HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 

 

 oldal 13 / 18 

De mindez csak úgy valósítható meg, ha minden hallgató releváns információ birtokában van 

és időben kap tájékoztatást ezekről a külföldi lehetőségekről. Ehhez a Külügyi Bizottság 

elnöke és a kari koordinátor közötti folyamatos egyeztetésre és kommunikációra van 

szükség.  

Az előző elnöki programtól eltérően a főbb hangsúlyt nem a mentorokkal való 

kapcsolattartásra helyeznénk, hanem a kari koordinátorral való együttműködésre. A 

tapasztalat azt mutatja, hogy a Hallgató Önkormányzat Külügyi Bizottságának és az ESN ELTE 

mentorainak munkája külön vált. Így a külföldről érkező hallgatók koordinálása a mentorok 

feladata, míg a saját egyetemünkről pályázni kívánó hallgatók segítése a Külügyi Bizottság 

feladatkörének szerves részét képzi. 

Szeretnénk egy olyan online Erasmus kisokost kidolgozni, amelyben hallgatóbarát 

megfogalmazásban tudjuk a pályázati kiírást közvetíteni, valamint ez a kiadvány tartalmazna 

egy Gyakran Ismétlődő Kérdések című rovatot, amelyben az eddig előforduló kérdéseket 

összegyűjtjük és megválaszoljuk. Ezzel a pályázni kívánt hallgatóknak lehetőséget biztosítunk 

a felmerülő kérdések azonnali megválaszolására. Ezt a projektet a tavaszi vezetőképző 

külügyi szekciójában szeretnénk elkezdeni. valamint az események hirdetéséről és 

kivitelezéséről új ötleteket kívánunk gyűjteni, hogy a jövőben még több hallgató 

érdeklődését felkeltsük. Végül szeretnénk egy olyan Facebook csoport működését 

kidolgozni, amelyben azokat a hallgatókat gyűjtjük össze, akik tervezik a külföldi 

továbbtanulást, hiszen a többiek számára nem lényeges a pályázat leadásának határidő 

módosulása.   

A külföldi lehetőségek reklámozását az online felületek mellett az egyetem offline 

hirdetőfelületeire is kihelyeznénk egy figyelemfelkeltő plakát vagy szórólap segítségével. 

Egyéb rendezvényeken való részvétel népszerűsítését, nyereményjátékokkal és más 

motivációs lehetőségekkel próbáljuk meg elérni. Ezeket a Kommunikációs Bizottsággal szoros 

együttműködésben kívánjuk megtenni. 
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3.7 Sportreferens 

A sportreferens elsőszámú feladata a kari Sportegyesülettel, Testnevelés tanszékkel és az 

ELTE BEAC-cal való kapcsolattartás, és a különböző sportrendezvények lebonyolítása. Ilyen 

rendezvény például az alkalmassági vizsgán való testi felmérésen való segítségnyújtás, illetve 

a Kari Napok keretein belül megrendezésre kerülő Sportnap. Péterfi Flóra, az előző 

Sportreferens munkájának köszönhetően a Sportegyesülettel való kapcsolattartás erősebb 

lett az utóbbi időben. Szeretném, ha Flóra utódja ezt tovább vinni, és megmaradna ez a 

szoros kapcsolattartás mind a Sportegyesülettel, a kari testnevelés tanszékkel, és 

természetesen a BEAC-cal. Az utód képzését Flórával együtt fogjuk elvégezni, így biztos 

lehetek abban, hogy a jövőben ugyanolyan lelkesen és pontosan fogja végezni a munkáját, 

mint elődje. 

 

3.8 Kollégiumi referens 

A Kollégiumi referens munkájának fő feladata a hallgatók tájékoztatása a kollégiumi 

jelentkezéssel kapcsolatban. Ehhez létfontosságú a folyamatos kapcsolattartás a Kollégiumi 

Hallgatói Önkormányzattal. Szeretném, ha a jövőben is megmaradna ez a szoros kapcsolat, 

hogy a hallgatók bátran tudjanak a Hallgatói Önkormányzathoz fordulni kollégiumi ügyeikkel 

kapcsolatban. 

A kollégium mellett ott van az Illyés Sándor Szakkollégium, akikkel már évek óta tartjuk a 

kapcsolatot. Fontosnak tartom, hogy a jövőben is ugyanígy megmaradjon a közös együtt 

működés, hisz évek óta vannak hallgatók az egyetemünkről, akik tagjai a szakkollégiumnak. 

Éppen ezért, hogy a jövőben is informálódjanak erről a lehetőségről a hallgatók, a kollégiumi 

referens egyik fő feladata ezekről tájékoztatást nyújtani nekik. 

 



 

E Ö T V Ö S  L O R Á N D  T U D O M Á N Y E G Y E T E M  

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR | HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 

 

 oldal 15 / 18 

3.9 Tudományos referens 

A Tudományos referens elsődleges feladata továbbra is a kari Tudományos Diákkör 

munkájának segítése, és a TDK konferencia lebonyolításának segítése. Szeretnék a jövőben 

változtatni a tisztségen. Megmaradna ugyanúgy a tisztség, de a Tanulmányi Bizottságon 

belül, egy kijelölt tisztségviselő végezné el az adott feladatokat. Azért döntöttem így, mert 

lehetősége lesz a Tudományos referensnek segítséget nyújtani évközben a tanulmányi 

bizottságnak, és közben a TDK időpontjaiban el tudja végezni a speciális feladatait. Ezek 

mellett a különböző tudományos munkában szeretném, ha fokozottan részt venne. Ilyen 

lenne például a jövőben a kari újságban való tudományos cikkek összegyűjtése és 

továbbítása az illetékes szerkesztőnek.  

 

3.10 Esélyegyenlőségi referens 

Hasonlóan, mint a Tudományos referensnél, az Esélyegyenlőségi referensnél is szeretnék 

változásokat véghezvinni. Hasonló módon, mint a másik referensnél, itt is szeretném, ha az 

Esélyegyenlőségi referens tisztsége ezen túl a Szociális Bizottságban folytatná munkáját. 

Évközben tudná segíteni a Bizottság munkáját, és a pályázati időszakban segítene a 

javításban, ezek mellett pedig, ha szükséges, akkor ellátná az esélyegyenlőségi referens 

munkáját is. Mivel a Karunkon az alkalmassági vizsgán nem mennek át a különböző 

hátrányos helyzetű jelentkezők, ezért roppant alacsony azoknak a száma akik segítségért 

fordulnának hozzánk az esélyegyenlőségi terület kapcsán. Éppen ezért az elsődleges 

feladatat a referensnek a minimális megkeresésekre megoldást találni és segítséget nyújtani, 

illetve ha bármilyen erkölcsi probléma merülne fel bármely oktató kapcsán, akkor azt 

továbbítsa az érintett szerv felé. 
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4. Kapcsolattartás az ELTE Hallgatói Önkormányzattal és a 

Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával 

Mint az előttem lévő elnökségek is, én is fontosnak tartom, hogy szoros kapcsolatot ápoljunk 

az ELTE Hallgatói Önkormányzatával. A különböző Vezetőképzők, és nagyobb szabású 

események erre ehetőséget adtak az elmúlt időszakban, ezért úgy érzem, hogy egyre 

bizalmasabb, és szorosabb kapcsolat kezd kialakulni az ELTE Hallgatói Önkormányzatai 

között. A jövőbeni szeretném a TÓK Hallgatói Önkormányzatának jelenlétét erősíteni az ELTE 

Hallgatói Önkormányzatban. 

A későbbiekben is fontosnak tartom nem csak az ELTE Hallgatói Önkormányzatával 

fenntartani a kapcsolatot, hanem a HÖOK-kal is. Ez azért fontos, mert a HÖOK 

Vezetőképzőkön és egyéb általuk szervezett rendezvényeken növelhetjük a szakmai 

tudásunka azáltal, hogy láthatjuk más egyetemek Hallgatói Önkormányzatának felépítését, 

és működését. 
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5. Iroda 

Mint már a Gazdasági alelnök részénél említettem, az elnökségem alatt szeretnék nagyobb 

fejlesztéseket véghezvinni a Hallgatói Önkormányzatnak az Irodájában. Ezt azért tartom 

fontosnak, mert az Iroda az elsődleges offline helyszín, ahol a hallgatók megtalálnak 

bennünket a problémáikkal, és éppen ezért fontos, hogy olyan felszerelt helyiségbe tudjuk 

őket fogadni, amely megfelel az elvártaknak, és segíti a munkánkat. 

Elsődleges probléma már évek óta a nyomtató hiánya. 1 éve már, hogy a nagy nyomtatónk 

tönkre ment, és az óta is egy kis HP nyomtató látja el a nyomtatás feladatát. Sajnos ezzel 

sokszor probléma van, és nem is olyan minőségben nyomtat, mint amit a hallgatók 

elvárnának.  Ezért a félévben le szeretnék adni egy informatikai közbeszerzést, melyből egy 

új nyomtatót szeretnék, esetlegesen kettőt, ezen kívül pedig a számítógépek nagy részét is 

szeretném lecserélni. Erre azért van szükség, mert sokszor igénylik a hallgatók, hogy valamit 

megnézhessenek az interneten, és sajnos mára már számos gépünk használhatatlan vagy 

nagyon lassú. 

A másik probléma a WIFI routerrel van. Szeretném azt is kicseréltetni, hogy ezen túl ne 

legyen probléma a Hallgatói Önkormányzaton belül a WIFI internetkapcsolattal.  
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6. Zárszó 

Mint már fent is említettem a motivációban, úgy érzem, hogy a sok éves tapasztalat, és 

együttműködés a különböző bizottságokkal elég tudást és felkészültséget nyújtott 

számomra, hogy átvegyem az elnökséget, és mint elnök tevékenykedjek az elkövetkezendő 1 

évben. Az elnökségem alatt arra fogok törekedni, hogy minél több fejlődést és változtatást 

tudjak bevezetni, amely egyszerűbbé és gördülékenyebbé tudja majd tenni az 

elkövetkezendő időszak munkáit. Bízom abban, hogy az általam kiválasztott elnökség képes 

lesz maximálisan ellátni a bizottsági feladataikat, és nem csak a saját bizottságuk, de az egész 

Hallgatói Önkormányzat munkáját segítik, és támogatják egymást. 

Kérem a Küldöttgyűlés támogatását, és bizalmát, hogy az általam és a csapatom által 

eltervezett törekvéseket véghezvihessük!  


