
Bemutatkozás 

Szabó Christopher Bence vagyok, másodéves osztatlan tanár (földrajz– történelem) szakos 

hallgató. 2016-ban kezdtem az egyetemet Szombathelyen, ahol minden iskolámat végeztem. A 

középiskolai tanulmányaimat a Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai 

Szakközépiskolában abszolváltam, kereskedelem és marketing szakon. Itt éretségi mellett 

felsőfokú OKJ-s végzettséget is szereztem, mint pénzügyi és számviteli ügyintéző. 

Mint hallgató, első félévemtől kezdve aktívan részt veszek az egyetemi élet alakításában, 

segítem az egyetem vezetőség és a HÖK munkáját: nyílt napokon, Gólyaheteken, egyéb 

rendezvényeken. Az EHÖK munkáját hivatalosan 2018. áprilisától segítem gazdasági 

referensként. EHÖK tagként mindenben igyekszem a hallgatók kérdéseire választ adni, segíteni 

őket. Legjobb tudásom szerint törekszem arra, hogy Budapesttel és Szombathellyel is tartsam 

a kapcsolatot, összefogjam a Szombathelyi Ügyekért Felelős Bizottságot (továbbiakban SZÜB) 

és konstruktívan együttműködjünk. 

 

Motiváció 

A legfőbb motivációm az, hogy segítsem a szombathelyi hallgatókat, a SZÜB munkáját, és 

fontosnak tartom, hogy Budapest és Szombathely gördülékenyen tudjon együtt dolgozni, 

működjön a kommunikáció. Ami valljunk be őszintén, tud még jobban is működni, több 

energiabefektetéssel. Ezen szeretnék leginkább dolgozni a következő időszakban. Azért is 

szeretném ezt a pozíciót, mivel a SZÜB tagjai támogatnak és bíznak bennem, ahogy a 

szombathelyi hallgatók is. Szeretném meghálálni nekik a belém vetett bizalmukat, és tovább 

vinni a felépített csapatszellemet az Egyetem érdekében. 

 

Tapasztalat 

Igaz, nem vagyok régóta az EHÖK tagja, előtte a TTK HÖK szombathelyi ügyekért felelős 

referensi pozícióját töltöttem be, de ez idő alatt úgy érzem sikerült tapasztalatot szereznem a 

HÖK munkájával kapcsolatban.  Lassan egy éve vezető beosztásban dolgozok a Szombathelyi 

Rádió 1-nél, melyet a rugalmas munkabeosztásomnak köszönthetően remekül össze tudok 

hangolni tanulmányaimmal és HÖK-ös tevékenységeimmel. Ez a munka nagyon sok mindent 

tanít(ott) nekem, különböző területeken szereztem tapasztalatot és kapcsolatokat 

Szombathelyen és környékén. Ezek a kapcsolatok fontosak az életben és az Egyetem hasznára 

is fordíthatók (pl promótálás terén). Számos Cég vezetőbeosztású tagja szívesen támogatná a 

szombathelyi hallgatókat, csak eddig nem volt megfelelő kommunikációs csatornánk. 

 

Program 

Kapcsolatok alakítása 

A tapasztalatban említett kapcsolatokat továbbra is ápolni szeretném és még jobban az Egyetem 

érdekébe állítani. Mindezek mellett természetesen elsődlegesen az Egyetemen belüli 

kommunikáció élvez fő szerepet. Még az NymE-re iratkoztam be, s az akkori HÖK vezetéssel 



nehezebben találta meg az ember a hangot. Az integrációval úgy gondolom javult 

Szombathelyen a HÖK morálja, és a továbbiakban is szükségesnek érzem a hallgatókkal való 

pozitív kapcsolat kialakítását. Amióta én is a HÖK tagja vagyok, úgy látom, mindent 

megteszünk azért, hogy kialakuljon a bizalom a HÖK (Budapestet is beleértve) és a hallgatók 

között.  Egyre több hallgató keres fel kérdéseivel, problémáival minket, az iroda számtalanszor 

zárás után is nyitva áll a hallgatók előtt. 

A XXI. században rengeteg lehetőségünk van a közösségi felületeknek hála az információ 

áramoltatására, azonban annyi közlési terünk van, hogy némely el is veszik. Ezért három 

színtérre szeretném redukálni ezt a fajta kommunikációt az elektronika világában: a HÖK 

Savaria Facebook oldala, a fejlesztés alatt lévő Integrációs oldal és a SEKezz alkalmazás.  

Ezeket a felületeket mielőbb szeretném a hallgatók informálásának szolgálatába állítani. 

Gólyafelkészítő hét 

Minden egyetemnek van egy tábora, egy hete, amikor összegyetemi közösségszervezést tart. 

Erre Szombathelyen is szükség van, hiszen az itt tanulók erre a székhelyre iratkoznak be és itt 

töltik el egyetemi éveiket. Szerintem ez az egyik legfontosabb eseményünk, amivel segítjük a 

Gólyák integrálását egy teljesen új közegbe. Bár tavaly nem volt sikeres a kari Gólyatáborok 

szombathelyi részvétele, az idei évben ezen mindenképp szeretnék változtatni, hiszen egy 

Egyetem vagyunk, még ha más székhellyel is rendelkezünk. Azokat az információkat, melyek 

specifikusak (Savaria Kiválósági Ösztöndíj, kollégium, Szombathely infrastruktúrája) a 

Gólyahéten szeretném átadni, a kari táborok pedig a közösséggé szervezést szolgálnák.  

Gólyabál 

Fontos, hogy a szerdai bulik mellett egy estélyibe és öltönybe bújós estét is együtt tölthessenek 

a hallgatók a város kedvelt éttermében. Ez az esemény azért is fontos, mert a Gólyáink ekkor 

válnak teljes értékű hallgatókká, valamint csak ez az egy esemény ad lehetőséget arra, hogy a 

hallgatók is bálozhassanak. Hagyományainkhoz híven mindig választunk egy bálkirályt és 

királynőt. Az esti táncolást pedig egy tombola koszorúzza, értékes felajánlásokkal a 

szombathelyi cégektől. 

Diáknapok/Majális 

Hagyomány, hogy minden tavasszal megrendezésre kerül a HÖK által ez a néhány napos 

esemény, ahol a hallgatóknak és a tanároknak is egyaránt színes programokat ígérő mulatságot 

tartunk. A rendezvény az egyetem területén kerül megrendezésre, nappal színes, érdekes 

programokkal, este zenekarokkal, fellépőkkel. A visszajelzések alapján ez az a rendezvény, 

melynek mindenképp szüksége van reformokra, és ezt elsősorban a hallgatók által kitöltött 

kérdőívek alapján remélhetőleg sikerül is véghezvinni. 

 

Összegzés 

Fő célom, amennyiben megválasztásra kerülök az, hogy a Budapest és Szombathely közötti 

kommunikációt még jobbá tegyem a hallgatók érdekében. Szerintem ez az egyik elsődleges 

terület, amit minél előbb megkell oldani. Továbbra is tartani szeretném a programokat, 

melyeken részt vehetnek a hallgatók, kiszakadva a mindennapok szürkeségéből.  



Fontos számomra, hogy együtt tartsam és segítsem mindenben a HÖK Savariát (alis SZÜB) és 

közösen képviseljük mindazt, ami szombathelyi ELTE-hallgatóvá tesz bennünket. 

 

Szombathely, 2018. június 6. 

 

       Üdvözlettel, 

        Szabó Christopher Bence s.k. 

 


