
Tisztelt Küldöttgyűlés, Tisztelt ELTE EHÖK elnökség, én Albert Krisztián jelen pályázatommal, pályázni 

szeretnék az EHÖK Szombathelyi ügyekért felelős tisztségére. 

Albert Krisztián vagyok egyetemünk harmadéves szombathelyi hallgatója, testnevelőtanár- 

gyógytestnevelő szakon végzem tanulmányaimat. 2015-ben nyertem felvételt akkor még Nyugat-

Magyarországi Egyetem Szombathelyi Egyetemi Központjába. Sajnos felvételi jelentkezés hiányában 

csak pótfelvételi eljárással sikerült megkezdeni tanulmányaim Szombathelyen. Testnevelő-edző 

szakon kezdtem tanulmányaim, de a 2016-os oktatási törvénymódosítás miatt már tanári 

végzettséget mesterszakon nem szerezhettem ezért az első elvégzett év után osztatlan tanárszakra 

váltottam. Én azon hallgatók közé tartoztam, akinek nem volt gólya tábora, sem gólya felkészítő hete, 

semmilyen egyetemi tájékoztató, egyedül és tanulmányi ügyekben való ismeretek nélkül érkeztem 

ide. Az első évem után fontos feladatnak tartottam, hogy már a következő év első évfolyamos 

hallgatói, ne érezzék ezt a kiszolgáltatott helyzetet, ezért sok hallgatótársammal együtt jelentkeztem 

gólya pásztornak, hogy minden tapasztalatot, amit magamtól megszereztem, tovább tudjam adni és 

segíthessem tanulmányaik megkezdését. Mindig is közösségi életet éltem, középiskolában is hallgatói 

önkormányzat tagja voltam a Veszprémi Ipari Szakközépiskola és Gimnáziumban 3 éven keresztül. 

Szerettem volna folytatni az Egyetemen is ezt, de semmilyen módon nem tudtam bejutni sem NYME 

sem pedig a 2017-es csatlakozással már ELTE égisze alatt működő „Hallgatói Önkormányzatba”. Már 

hagyománynak számító régen Testnevelői szakest most már PPK szakest szervezésében részt veszek 

vagy fő szervezőként vagy segítőként immár 3 éve rendezzük meg és ez egyetlen Szakest aminek 

töretlen hagyománya van és reméljük szervezőtársaimmal, hogy ez így is marad. Döbbenetes megélni 

hallgatóként, hogy az egyetemi élet, kulturális programok, és egyetemistáknak szervezett programok 

minősége romlik, ellentétben a számtalan lehetőséggel, amik sajnos kihasználatlanok maradnak. 

Amikor 2017 február 1. csatlakoztunk az ELTE-hez, és hallottam a hírt, hogy új „Hallgatói 

Önkormányzat” lesz, megörültem sok hallgatótársammal együtt, hogy talán most jön a változás. Jött 

is de sajnos rossz irányba. Tanulmányi tájékoztatók és bármilyen informálás, ami az Önkormányzattól 

jött, vagy azzal végződött, hogy érdeklődjünk a Tanulmányi osztályon, vagy azzal, hogy írjunk e-mailt 

Pestre, vagy olvassuk el a Kari szabályzatot. Nem véletlen használok idézőjelet a Hallgatói 

Önkormányzatra, hisz bár hallgatók alkotják, nem a hallgatókért voltak. Betöltöttek egy tisztséget, 

amit nem a helyén kezeltek és ez ellenszenvet keltett sok hallgatóban. Egy HÖK-ös legyen tisztában a 

szabályokkal a tanulmányi ügyekkel és a kétes esetekben vállalja azt, hogy ő megoldja a problémáját 

a hallgatónak, nem pedig tovább küldi. Nem is kívánok több szót ejteni az HÖK tevékenykedéséről, 

hiszen, ha minden rendben lett volna most nem tudnék pályázni.  

Tervezet a Hallgatói Önkormányzat (Szombathelyi) megreformálására. 

 Választás:  

Tudom a szabályzat szerint a szombathelyi hallgatók nem választhatnak Elnököt, alelnököt ez 

az Önök feladata, de felvetődött bennem az ötlet, hogy a szakfelelőseit, Ők választhassák 

meg. Sok helyről és hallgatótól hallom, hogy a demokratikus jogukkal élni szeretnének, és 

legalább éreznék azt, hogy számít a véleményük, hogy kihez szeretnének a problémákkal 

fordulni. Ez véleményem szerint egy sarkalatos probléma itt Szombathelyen. 

 Egyetemi élet:  

Itt Szombathelyen már szomorú kimondani, de csak formalitás egyetemi életről beszélni, és 

az évközi programok sem felelnek meg az ELTE minőségéhez, sem egy Egyetemi hallgató 

igénye számára. Attól függetlenül, hogy a vidéken vagyunk, nem jelenti azt, hogy nem lehet 

ennél színvonalasabb és minőségibb programokat szervezni a hallgatóknak. Az Egyetemi élet 

színvonala legalább annyira befolyásoló tényező a felvételikor, mint az oktatás minősége! 

Ilyen programokkal és mentalítással ami az elmúlt években volt egyértelmű a hallgatói szám 



csökkenése. Az oktatás minősége és a diploma értéke nagyot nőtt az ELTE-hez való 

csatlakozáskor és a duális képzés bevezetése és további fejlesztése is növelheti a hallgatói 

számot, de mindezek mellé hangsúlyozom, hogy az egyetemi életet fel kell virágoztatni.  

 Együttműködés, tanulmányi ügyek:  

Akárhányszor a HÖK irodába léptem érezni lehetett a szombathelyi és pesti ellentétet, és az 

ez által keletkezett tájékozatlanságot sok témában, például fontos tanulmányi ügyekben. 

Nem tudom a két fél melyik oldalán akadt el a kommunikáció, nem is fontos. Lényeg, hogy 

együtt kell dolgozni, akár napi/ heti kapcsolatban lenni Skype segítségével és helyszíni 

megjelenéssel mindkét fél részéről. Hallgatók számára egy fórumot is nyitni szeretnék, hogy 

akinek nincs ideje vagy nem ér el minket a Hök irodában ott tehesse fel kérdéseit és akár más 

hallgatótársak akik hasonló esetben jártak tudjanak a HÖK-el karöltve segíteni a 

problémában.  

 Programtervezet: 

Mindenképpen szeretnék a regisztrációs héten egy csapatépítő tréninget a hallgatók között, 

nagyon sok jó módszer van arra, hogy fogjunk össze egy közösséget. Interaktív tájékoztatókat 

szeretnénk tartani, Neptun irodás kollégák segítségével, Tanulmányi Hivatalból érkezett 

dolgozóval, és példák sokaságát felsoroltatni felsőbb éves hallgatókkal. Nem egy száraz 40-45 

perces tájékoztatót szeretnék, hanem egy érdekes, okos telefonnal, bármilyen eszközzel 

tanulni és megérteni a Neptun felületét, és tanulmányi pályázatokban tiszta és egyértelmű 

segítségnyújtást ami megkönnyíti a pályázatok leadását. Szeretnék évközben is tartani ilyen 

tájékoztatókat felsőbb éves hallgatóknak is, hiszen tanulmányaik során ők is sok kérvénnyel, 

és tanulmányi üggyel találkoznak. 

 Gólyabál 

A bálozás nem kihalt dolog a mai fiatalság számára sem, sőt már egyfajta szimbólumnak 

számít megjelenni egy báli eseményen, ezért gondoltam, hogy új minőségi helyszínre vinném 

a Gólyabált, és mai bálhoz illő fellépőt és DJ-t találni a rendezvényre. Semmiképp sem 

tenném hétvégére, hisz a hallgatók zöme hazautazik, de egy hétközi napon például szerdán 

jóval nagyobb létszámban jelennének meg a hallgatók nem csak a gólyák a felsőbb évesek is. 

Pont az ELTE-n láttam, hogy van Felező-bál véleményem szerint ez is egy rendkívül jó ötlet, és 

városi támogatással megoldható bármilyen báli rendezvény.  

 Diáknapok 

Évek óta csak a panaszt hallom hallgatótól és oktatótól egyaránt a diáknapok minősége miatt. 

Nem tudom annak az okát, hogy ezt miért nem sikerül elfogadható szintre és minőségre 

hozni. Nem látok a rendezvényeken promóciót, egy minőségi fellépőt, mint vonzóerő, nincs 

bevonva a város, és számtalan problémát tudok említeni, amit pár jó ötlettel meg lehet 

oldani. Több programra van szükség kevesebb fellépőre és kicsiben kell kezdeni legyen csak 

Diáknap egynapos, amin oktatási szünet legyen. Reggel 10 órától- hajnalig legyen program 

hallgató és oktató számára egyaránt, ne legyen a délelőtt egy egyszerű főzőversennyel 

letudva. Legyen egy minőségi nagy fellépő, ami miatt érdemes lejönni, teljen meg az 

egyetemi udvar tavasszal egy nagy sátor és színpad segítségével, ne legyen egy maximum 

200 fő befogadására képes vendéglátóegységben. Számtalan program és ötletem van a 

Diáknapra de ezek a sarkalatos pontok. Kicsiben kezdeni, de minőségit alkotni!  

 Sport, kultúra és rekreációs programok: 

Mint testnevelő szakos hallgató természetesen fontosnak tartom a sportolást és a mozgást. 

Persze nem szeretném, hogy mindez fókuszpontban legyen, de lehetőséget kell rá adni a 

hallgatók számára. Szombathelyen a sport szempontjából a sportolási lehetőségeket tekintve 

nagyon jó helyzet áll fent, már egyetemünkön is SZOESE működésével is kiaknázatlan 

lehetőségek várnak rám. Pár ötlet: Házi kispályás labdarugó bajnokság megreformálása; 



Fallabda házi bajnokság, Egyetemi Spartan Race Team, és szeretnék egy kidobós 

házibajnokságot is indítani. Régen a Cokeball egyetemi kidobós bajnokság szerintem 

rendkívül jó ötlet és szórakozás volt.  

Kultúra: 

Sajnos a színház kultúrát a hallgatók körében nehéz dolog csábítóvá tenni, de ami jobban 

megmozgathatja őket az a zene, szeretnék a hallgatói klubba akusztikus esteket szervezni, és 

ami tetszett az előző HÖK mandátuma alatt, a Slam poetry, társasjáték estek ötletét is tovább 

vinni.  

Rekreációs programok: 

A kirándulások szervezése is jó ötlet volt, inkább a hirdetéssel és a „marketing” részével volt 

probléma.  Ezt mindenképpen folytatni kell, de úgy gondolom, hogy a helyi adottságokat 

kihasználva túrák szervezésére is van lehetőség, külföldi tanulmányi utak szervezését is 

fontos feladatnak tartom.  

 

Végül de nem utolsó sorban egy sarkalatos problémára hívnám fel a figyelmet, az Egyetem és 

Szombathely város kapcsolatán javítani kell, és az egyetemi életet a város részévé kell tenni. 

Legyen büszke a város a minőségi oktatásra és a hallgató is élvezze, hogy de jó itt 

egyetemistának lenni. Sok próbálkozást hallottam, hogy ez a kapcsolat jobb legyen még sem 

működik, véleményem szerint ott kezdődik a probléma, hogy Egyetem hallgatói 

önkormányzata szombathelyi képviselői eddig minden téren elvárták a város támogatását, de 

a „hallgatói létszámnál” jobb ajánlatuk a város fele nincsen. Lehetne jobb nyílt napot csinálni, 

Szent Márton kártyával egyetemi rendezvényre kedvezményes belépőjegy vásárlás. 

Középiskolában, programok lebonyolítása hallgatók segítségével. A majális ötlete is jól indult, 

de még is kudarcba fulladt ezt egy jól átgondolt tervvel időben megszervezve egy kiváló 

rendezvénnyé lehet tenni. Ha ez a probléma megoldódik, a HÖK, az Egyetem, a hallgató és 

oktató számára az egyetemi élet színvonalasabb és egyszerűbb lesz. Itt kell elkezdeni 

mindent, ha város támogatását élvezhetjük, minden programot könnyeb lebonyolítani.  

 

 

 

 


