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ALAPSZAK 

Botka Bence Attila  

Braun Barbara 

 

Sziasztok! 
Braun Barbara vagyok a GTI kereskedelem és 

marketing alapszakos, elsőéves hallgatója. Hogy 
miért tartom magam megfelelőnek, hogy erősítsem 
karunk hallgatói önkormányzatának csapatát? Hogy 
mi okból szeretnék jelentkezni? Most megpróbálom 

megfogalmazni. 
Békéscsabán születtem és ott is jártam 

gimnáziumba, ahol aktív tagja voltam gimnáziumunk 
diákönkormányzatának. Ennek köszönhetően 

betekintést nyerhettem a különféle rendezvények 
háttér munkálataiba és részt vehettem a munka 

azon fázisában, amikor egy ötlet ténylegesen 
megvalósításra kerül. Küldöttgyűlési tagként célom 
az intézményen belüli kommunikáció segítése, az év 

közben felmerülő problémák gördülékeny 
megoldása és egy eseményekkel teli légkör 

megteremtése nem rég indult karunkon. 
Nyitott személyiségemnek hála mindig jól 

alkalmazkodom új helyzetekhez és megpróbálom 
megkeresni a legjobb megoldást minden 

szituációban. Egykori rúdugróként elmondhatom, 
hogy akármilyen magasan van a léc, nem jelenthet 
akadályt. Bármilyen kérdéssel kapcsolatban állok 

rendelkezésetekre. 

Cseh Enikő 

 

Sziasztok! 
Cseh Enikő vagyok, 20 éves és a nemzetközi 

gazdálkodást tanulók táborát erősítem.  
A jelentkezésem két fő mozgatórugója, hogy már 

középiskolában 3 éven keresztül is képviselhettem a 
diákokat azzal, hogy diáktitkár lehettem és ami még 
ennél is fontosabb, hogy szeretnék az egyetemen is 

hasznos része lenni egy szuper csapatnak.  
Nem dobálózok itt nagy szavakkal, meg 

kiegyensúlyozott egyetemi léttel, viszont minden 
tőlem telhetőt megtennék, hogy minél 

kellemesebben teljenek az itt töltött évek mindenki 
számára. 

Végül, de nem utolsó sorban, nagyon sok sikert 

minden jelöltnek!🙂 
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Csizmadia Bence 

 

Tisztelt Hallgatótársam!  
Csizmadia Bence vagyok, másodéves pénzügy-

számvitel hallgató. 
1998-ban születtem, jelenleg egy kisebb városban, 

Nagykátán élek, mely Budapesttól körülbelül 60 km-
re található. Középiskolai tanulmányaimat a 

nagykátai Damjanich János Gimnázium emelt szintű 
5 éves nyelvi tagozatán végeztem, ahol sikeresen 

elsajátítottam az angol és olasz nyelv tudását. 
Eddig főként a konditerem falain belül, valamint a 
BEAC intézményeiben tevékenykedtem aktívan, 

számomra a sport mindig is fontos részét képezte az 
életemnek. További felesleges energiáim, azonban 

szeretném még hasznosabban felhasználni, 
szeretném tovább  fejleszteni  hallgatói 

közösségünket. 
Már középiskolai éveim alatt is aktívan 

tevékenykedtem az iskola ügyeiben, valamint a 
rendezvényszervezésben. Számomra mindig is 

fontos volt a hallgatói közösség érdekeinek 
képviselete és védelme más érdekhordozókkal 

szemben. 
Tisztelt Hallgatótársam! Szeretném a Küldöttgyűlés 

képviselőjeként is kamatoztatni a középiskolai éveim 
alatt megszerzett, valamint a felsőoktatásban 

eltöltött egy éves tapasztalataimat és végtelen 
energiámat. Célom egy olyan egyetemi közösség 

továbbfejlesztése , amelyben valamennyi hallgató jól 
érzi magát, megtalálja számításait és amelyben a 

hallgató az első. 
 

Formáljuk együtt a hallgatói közösséget, szavazz 
rám a GTI HÖK választásokon! 

Csordás Dávid 
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Daru Petra 

 

Sziasztok! Daru Petra vagyok,19 éves,kereskedelem 
és marketing alapszakos hallgató. Azért szeretnék a 

HÖK tagja lenni,mert úgy gondolom az egyetemi 
évek fontos szerepet játszanak az életünkben és 

együtt dolgozva a Hallgatói Önkormányzattal 
segíthetnék,hogy ezt az időszakot egy összetartó és 

segítőkész közösségben tölthesse el minden már 
GTI-s hallgató,és a későbbiekben minden új gólya is. 

A munkámmal elsősorban a Kommunikácios 
Bizottsagban szeretnék részt venni,hiszen az 

információk eljutása a hallgatókhoz nagyon fontos,és 
a jelenlegi félévben gólyaként 

megtapasztalhattam,mennyire megnehezíti a 
dolgunkat egy-egy félrecsúszott infó, valamint a 

különböző rendezvényekről,bulikról és 
eseményekről sem lehet megfeledkezni,az ezekről 
való tájékoztatás is nélkülözhetetlen egy jó GTI-s 

közösség kialakulásához. Szeretném a Tanulmányi 
Bizottság munkáját is segíteni,hiszen az első éves 
alapszakos hallgatók körében nagyon népszerűek 

voltak a tanköri alkalmak,és én is átéltem mennyire 
nagy segítséget nyújt az ilyen fajta felkészülés egy zh 
előtt.Azonban ezeken a programokon megjelentek 
különböző problémák,amiket szívesen fejlesztenék 
és javítanék a jövőben.Valamint a Külügyi Bizottság 

munkáját is érdekesnek tartom,hiszen úgy gondolom 
egy külföldi tanulmányút nagyon fontos és életre 

szóló élmény lehet. A kiutazás előkészítése viszont 
néha nehéz feladatnak tűnhet,így az ehhez 

hozzájáruló segítség feltétlenül 
szükséges.Összegezve a legfontosabb számomra az 

lenne,hogy a HÖK-ben végzett munkámmal 
segíthessek másoknak és egy olyan GTI-t hozzunk 
létre,ahol büszkeség hallgatónak lenni. Ha a fent 

említett pontok számodra is fontosak,mindenképp 
szavazz rám! 
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Debreceni Eszter 

 

Sziasztok! 
Debreceni Eszter vagyok, az ELTE GTI másodéves 

nemzetközi gazdálkodás szakos hallgatója. 
Szeptember óta az ESN (Erasmus Student Network) 
ELTE GTI szekciójának mentoraként tevékenykedek, 
több nemzetközi hallgatónak segítettem elkezdeni 

ELTE-s tanulmányaikat. Február 15-től pedig 
hivatalosan is a Faculty Coordinator jobbkezeként 
fogok még átfogóbban a külföldi hallgatók ügyes-

bajos dolgaival foglalkozni. Küldöttgyűlési 
jelentkezésem egyik oka, hogy az ESN és a GTI HÖK 

még szorosabb együttműködését szeretném 
szorgalmazni, még átfogóbban foglalkozni ezzel, 

jobban átlátni a dolgokat, illetve a hallgatók számára 
a kiutazási lehetőségeket is szeretném bővíteni, 
valamint ezzel kapcsolatban nagyobb mértékű 

tájékoztatást szolgáltatni a számukra. Ezen felül 
kollégistaként szeretném előmozdítani a GTI és a 

kollégiumok szorosabb együttműködését, illetve a 
kollégiumi elhelyezésről, jelentkezésekről és egyéb 
információkról tájékoztatni a hallgatókat. Ha úgy 

gondoljátok, hogy az ötleteim és a terveim méltóak a 
bizalomra, kérlek támogassatok egy szavazattal! 

KöszipusziEsztervoltam 
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Debreczeni Panna

 

Debreczeni Panna vagyok, gazdálkodás és 
menedzsment alapszakos hallgató. 

Középiskolai tanulmányaimat a Gödöllői Református 
Líceum Gimnáziumban végeztem, ahol a 

diákönkormányzat elnökeként tevékenykedtem. A 
közösségért végzett szolgálataimért tantestületi 

dicséretben is részesültem. Az eddig szerzett 
tapasztalataimat szeretném egyetemi éveim során 

küldöttgyűlési tagként kamatoztatni. 
Részt vettem a HÖK utánpótlás előadásokon, ahol 

tisztázódott bennem, melyik bizottság az, amelyik a 
legközelebb áll hozzám. Így bízom benne, hogy 

lehetőségem adódik a rendezvényszervezési, vagy a 
szociális bizottság munkáját segítenem. 

Alkalmasnak tartom magam erre a feladatra, hiszen: 

 a közösség érdekét mindig szem előtt 
tartom; 

 fontos számomra, hogy egységként 
működjünk 

 lelkiismeretes, határozott és nyitott 
személyiségem is biztosíték arra, hogy 
küldöttgyűlési tagként tevékenykedjek, 
illetve 

 nagycsaládban nevelkedve megtanultam 
igazi csapatjátékosként dolgozni. 

 
Célom, hogy részese lehessek az ELTE HÖK 

csapatának és bekapcsolódhassak munkájába, mely 
minden irányból támogat Bennünket, hallgatókat. 

Kérlek támogass szavazatoddal, hogy a jövőben 
értetek tevékenykedhessek a HÖK tagjaként! 

 
KÖSZÖNÖM TÁMOGATÁSOTOKAT! 
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Dragonya Gábor Zsolt 

 

Kedves Hallgatók! Kedves GTI-sek! 
Dragonya Gábor Zsoltnak hívnak, de mindenki csak 
Gábornak szólít. Jó magam első éves kereskedelem 
és marketing alapszakos hallgató vagyok és 
Nyíregyháza mellett lakom, de jelenleg a Kőrösi 
Csoma Sándor kollégiumban élek. 
Mint már sokan tudják, elindultam az idei 
Küldöttgyűlés választáson, s arra szeretnélek kérni 
titeket, hogy szavazzatok rám.  Korábban már 
vettem részt középiskolai diákönkormányzat 
tevékenységében, valamint rendezvények 
szervezésében. Most pedig újra a közösség számára 
hasznos munkát szeretnék folytatni a 
Küldöttgyűlésben általatok.  
Ismerem a problémáitokat és az érzéseiteket, ezért 
tudom, hogy min hogyan kellene változtatni és mi 
az, amit meg kellene őrizni a jobb hallgatói életért. 
Személy szerint fontosnak tartom egyrészt a pontos 
információáramlást a tanulmányokkal, 
ösztöndíjakkal és a bulikkal kapcsolatban is, másrészt 
a karunkban rejlő potenciál kiaknázását is. 
Vidékiként azt szeretném elérni, hogy a karunk egy 
igazán otthonos és biztos hely legyen mindannyiunk 
számára. 
Olyan küldöttgyűlési tag szeretnék lenni, aki 
mindenki véleményét meghallgatja, képes megfelelő 
kompromisszumot kötni, illetve, akihez bármikor 
fordulhattok tanácsért és segítségért.  
Megígérhetem, hogy én és a leendő HÖK elnökség is 
azon leszünk, hogy nektek jobb élménnyé tegyük az 
egyetemi éveiteket! 
Köszönöm a bizalmat, s ne felejtsétek: nektek egy 
szavazat, nekem egy lehetőség! 
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Farcas Paula Andreea 

 

Tisztelt Hallgatótársam!  
Farcaș Paula Andreea vagyok, az ELTE GTI 

másodéves Pénzügy és számvitel szakos hallgatója. A 
középiskolát a nagykátai Damjanich János 

Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 5 
éves, emelt nyelvi tagozatán végeztem.  

Már az általános, majd középiskolai tanulmányaim 
alatt is igyekeztem hozzájárulni az iskolai élet 

színesebbé tételéhez, és kipróbálhattam magam 
különböző események szervezésében, mint 

osztálykirándulások és csapatépítő programok.  
A Küldöttgyűlés képviselőjeként célom, hogy 

megkönnyítsem hallgatótársaim mindennapjait, és a 
felmerült problémákat legjobb tudásom szerint, a 

Küldöttgyűlés és az Elnökség tagjaival karöltve 
megoldjam.   

Remélem, megtiszteltek bizalmatokkal és 
szavazataitokkal! 

Gál Anna 

 

Kedves Hallgatótársaim!  
Gál Anna vagyok, kereskedelem és marketing 

alapszakos hallgató. 1999-ben születtem, egy Borsod 
megyei kis faluban, a gimnáziumi tanulmányaimat 

Miskolcon végeztem a Jezsuita Gimnáziumban. Már 
akkor is részt vettem a diákéletben, a  Diák 

Önkorányzat tagjaként és rengetek közösségi 
program megszervezésében segédkeztem, az iskolai 

buliktól kezdve az adománygyűjtésig. 
Remélem, hogy az ott megszerzett 

tapasztalataimmal gyarapíthatom a GTI 
programjainak sokszínűségét. Küldöttgyűlési 

képviselőként a ti érdekeiteket képviselve szorosabb 
közösség kiépítése s célom. Legyen szó bulikról, 

sport eseményekről vagy esetleg művészeti 
tematikájú programról. Ne csak az előadásokról és a 

szemináriumokról szóljanak a diák éveink, hanem 
szerezzünk együtt felejthetetlen élményeket. 

Formáljuk együtt a GTI-s közösséget! szavazz rám a 
HÖK-választásokon! 
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Gégöl Zsombor 

 

Sziasztok! 
 

Gégöl Zsombor vagyok, nemzetközi gazdálkodás 
alapszakos hallgató. Az első év és a harmadik félév 

tapasztalatait összegyűjtve szeretnék a GTI HÖK 
tagja lenni, hogy egy jól működő tanulmányi 

rendszer létrehozásában segíthessek, emellett olyan 
a hallgatói élethez kapcsolódó események 

szervezésében működhessek közre amik a közösségi 
életben és szakmailag is előrébb visznek Minket. 

 
 Szeretném ha az egyetemen belüli kommunikáció 

fejlődne az oktatókkal, hogy könnyebben és jobban 
tudjunk teljesíteni illetve, hogy a Hallgatói 

Önkormányzat le tudja fedni az igényeket és 
értesüljön a problémákról. A Küldöttgyűlés tagjaként 

azon leszek, hogy a többi karhoz hasonló 
rendezvények és előadások kerüljenek 

megrendezésre, a Ti igényeitekre szabva.  
 

 Fontosnak tartom azt is, hogy megfelelő feltételek 
legyenek biztosítva a tantárgyak teljesítéséhez 

aminek elengedhetetlen alapja az átlátható órarend 
és a jó kommunikáció.  

 
Ha az előbbiek szimpatikusak számodra, szavazz 

rám! 

Gergely Róza Teréz 

 

Sziasztok! 
Gergely Róza vagyok, Pénzügy számvitel első éves 

hallgató. 
Amikor az utánpótlás előadásokon részt vettem és 
megtudtam milyen feladatokkal kell szembe néznie 
egy küldöttgyűlési képviselőnek már biztos voltam 

benne hogy én is egy szeretnék lenni közülük. 
Ötleteimmel sokszor segítettem a volt iskolámat a 

gimnáziumi évek alatt, illetve diáktársaim érdekeit is 
rendszeresen figyelembe vettem.  

Számomra fontos hogy kívánságaink meghallgatásra 
találjanak, és hogy senki ne érezze úgy hogy 

bármivel hátrébb van, mint társai. 
Nyitott vagyok újabb dolgok megismerésére, illetve 
új szokások bevezetését is támogatom az ELTE GTI-n 

belül. 
Ha rám szavaztok, és sikeresen bekerülök, ígérem 
csak a diákság javait fogom képviselni, hogy minél 

több színt vigyünk a hétköznapokba. 
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Gerges Ákos 

 

Gerges Ákos vagyok, 20 éves, szeptemberben 
kezdtem meg tanulmányaimat az ELTE GTI-n 
kereskedelem és marketing alapszakos hallgatóként. 
Érettségit a Miskolci Berzeviczy Gergely 
Szakgimnáziumban szereztem német turisztika 
szakon, így a szakmai tárgyaimon és nyári 
gyakorlataimon lehetősegem volt elsajátítani 
kommunikációs és ügyviteli képességeket a 
különböző vendéglátói egységekben. A Hallgatói 
Önkármányzatba való jelentkezésem oka, hogy 
támogassam a HÖK-öt feladatai elvégzésében és 
segítsem az információáramlást a HÖK és a hallgatók 
között, illetve hogy ezúton is aktívan részt vegyek az 
intézmény életében. 

 

Herczeg Csilla Tímea 

 

Sziasztok! 
 

Herczeg Csilla vagyok, másodéves hallgató, 
gazdálkodás és menedzsment szakon.  

Már a 2019-es gólyatáborban is csoportvezetőként 
tevékenykedtem és az ott elért sikerek világossá 

tették bennem, hogy tenni szeretnék a hallgatókért. 
Úgy vélem, hogy az ELTE GTI HÖK-nek szüksége van 

egy új lendületre, ezért aktívan szeretnék 
tevékenykedni a hallgatók érdekeit maximálisan 

figyelembe véve. Tisztán látszanak azon problémák, 
amelyek megoldásra várnak. Ez alapján felejsztésre 

szorul a hallgatók, főleg tanulmányi érdeképviselete, 
amely mind a számonkérési, mind az órabeosztási 
rendszert illeti. Továbbá meg kell találnunk azt az 

egyensúlyt a rendezvények területén is, amely 
minden érdeklődési kört kielégít.  

Hogyha ezek a témák számodra is fontosak akkor 
kérlek szavazz rám!  
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Herczku Bianka Bettina 

 

Sziasztok! Herczku Bianka vagyok, első éves pénzügy 
és számvitel alapszakos hallgató. Azért jelentkezek 

küldöttgyűlési képviselőnek, mert számomra nagyon 
fontos, hogy ezek az évek, olyan emlékezetesek 

legyenek, hogy amikor az unokáidnak mesélsz róluk 
csak ámuljanak milyen menő a 

nagypapa/nagymama. Számomra nem csak a jó bulik 
fontosak (habár nincs ahhoz fogható érzés amikor 

másnaposan ülsz be zh-ra), hanem az is, hogy 
mindenki megtalálja a helyét a közösségben, és hogy 
úgy érezze, hogy minden nap hozzáadott valamit a 

tudásához, jelleméhez. A fentieken kívül, új 
ötletekkel és kezdeményezésekkel színesíteném a 
csapatot a környezetvédelem és önkénteskedés 

terén, mert nem csak a tanulmányaink és a társasági 
életünk fontos, hanem az is, hogy mindig gondoljunk 
a jövőre és másokra is, sokszor elfelejtjük mennyire 
szerencsések vagyunk. Ha majd tíz, húsz, vagy akár 
ötven év múlva visszatekintek, büszke akarok majd 

lenni magamra, arra hogy mások ELTE-s éveit 
szebbé, könnyebbé, és hangulatosabbá tehettem. 
Ehhez azonban a szavazatotokra van szükségem. 

Ezek életünk legszebb évei. Tegyük együtt 
emlékezetessé. 

Kiss-Rédey Marcell András 

 

Sziasztok! 
Kiss-Rédey Marcell vagyok, elsőéves hallgató 

pénzügy és számvitel szakon. 
Az elmúlt három évet a gimnáziumi 

diákönkormányzatban töltöttem, és ezalatt több 
sikert értünk el számomra fontos projektekben. 
Ebben a tanévben szeretném tapasztalataimat 

hallgatótársaim javára fordítani. 
Céljaim közé tartozik egy interaktív térkép-app 

elkészíttetése a Trefort-kertről, amellyel könnyedén 
navigálhatunk a termek között. Szeretném, ha stabil 

órarendünk lenne, hogy szabadidőnket jobban 
beoszthassuk. 

Fontos számomra a környezetvédelem is: szeretném 
elérni, hogy a Trefort-kertben mindenhol legyenek 

szelektív hulladékgyűjtők, valamint, hogy a kampusz 
energiaigényét jelentős részben megújuló 

forrásokból fedezzük. Szeretnék közreműködni 
tanulókörök és izgalmas rendezvények 

szervezésében is. 
Remélem, hogy az elkövetkező tanévben ezeket a 

céljaimat elérhetem, és köszönöm mindenkinek, aki 
ebben szavazatával támogat. 
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Loján Gergő 

 

Sziasztok! 
Loján Gergőnek hívnak és engedjétek meg, hogy pár 

szóban bemutatkozzak. 
Nem kívánom túlragozni a bemutatkozásom, tényleg 

rövid leszek. Másodéves Gazdálkodási és 
menedzsment Szakos hallgató vagyok. Idén nyáron a 
gólyatáborban Marvel Kapitány csapatának lehettem 

az egyik csoportvezetője, valamint a HÖK frissen 
alapult rendezvényszervező csapatának, a GIZDA 

Team-nek, lehetek szerencsés tagja. Ezek által 
nagyon sok jó ismerőst szereztem, így rengeteg 

visszajelzést kapok arról, hogy milyen nehézségek 
merülnek fel nap mint nap a GTI falain belül. 

Gimnáziumi éveim alatt is volt egy belső 
motivációm, ami az iskola Diákönkormányzati Elnök 

Helyettesi posztjáig vezetett. Most is célomnak 
érzem azt, hogy diákság és a hallgatói önkormányzat 
között egyfajta közvetítőként megpróbáljak mindkét 
fél segítségére kelni, hogy most és a későbbiekben is 
a legzökkenőmentesebben teljenek az ELTE-s éveink. 

Ezért arra kérnélek titeket, hogy a Neptunon 
keresztül segítsetek nekem egy szavazattal, hogy 

Küldöttgyűlési Képviselőként én is segíthessek 
nektek! 

 

Lukács Szonja 

 

Sziasztok! Lukács Szonjának hívnak, elsőéves 
hallgató vagyok gazdálkodási és menedzsment 

alapszakon. Azt mondták, valami frappáns 
kampányszöveget kéne írnom, szóval azért 
megpróbálok 2 sorban érdekesnek tűnni. :D  

Nekem mit jelent a HÖK részévé válni? Célom, hogy 
egy olyan csapat tagja legyek, ahol hallgatótársaink 
véleményét szem előtt tartva, mindent megteszünk 

annak érdekében, hogy a legjobbat hozzuk ki a 
megoldandó feladatainkból. Szeretném magam egy 
ilyen szerepkörben is kipróbálni, remélem segítetek, 

hogy az érdekeiteket képviselhessem! :) 
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Magyari Dorottya 

 

Sziasztok! Magyari Dorottya vagyok 20 éves, a GTI 
Kereskedelem és marketing másodéves hallgatója. 
Ezzel a szövegemmel szeretnék kampányolni, hogy 
bekerüljek a GTI HÖK tagjai közé. A tavalyi év során 
már volt szerencsém a HÖK csapatát erősíteni, mint 

Ellenőrző Bizottsági tag. Számomra hatalmas 
lehetőség volt és minden percét élveztem, szóval 

nem titok, hogy idén is szeretnék a részese lenni. A 
Gólyatáborban csoportvezetőként vettem részt, ami 
hatalmas pozitív energiával töltött fel az átvirrasztott 

éjszakák ellenére is. 
Hogy miért tartom magam alkalmasnak erre a 

pozícióra? Elsősorban a legfontosabb szempont, 
hogy egy olyan egyetemi légkört alkossunk, ahol 

mindenki jól érzi magát. Szeretném, ha az 
elkövetkezendő időszak könnyebb és szórakoztatóbb 

lenne. 
Ha tetszett ez a pár sor és szeretnéd, hogy együtt 

valósítsuk meg azt a helyet, amit szeretnénk 
SZAVAZZ RÁM! 

Mihályi Johanna 

 

Sziasztok! A nevem Mihályi Johanna, másodéves, 
nemzetközi gazdálkodás alapszakos hallgató vagyok. 

1998-ban születtem Esztergomban, jelenleg 
Tatabányán élek. Középiskolai tanulmányaimat az 

esztergomi Árpád-házi Szent Erzsébet 
Gimnáziumban végeztem. Az ELTE hallgatójaként és 
ESN ELTE GTI mentorként legfontosabb számomra 

egy olyan gördülékenyen működő rendszer 
megformálása, ami a lehető legeffektívebb módon 
támogatja a hallgatók külföldi tanulmányait és az 
ehhez szükséges adminisztrációs feladatokat. Ha 

szeretnéd, hogy kiutazásod sikeres és 
zökkenőmentes legyen, illetve Erasmus pályázóként 

nem szeretnél lemaradni a fontos határidőkről és 
anyagi támogatásokról, szavazz rám, hogy a 

küldöttgyűlés tagja lehessek! 
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Munkácsi Éva 

 

Munkácsi Évi vagyok, másodéves nemzetközi 
gazdálkodás hallgató. Az idén augusztusban 

megszervezett 2. GTI gólyatábor Hulk csapatának 
csoportvezetőjeként páran már ismerhetnek az 

elsőéves diákok közül is. Küldöttgyűlési 
jelentkezésem célja, hogy az eddig beindult diákéleti 

és tanulmányi intézkedések továbbra is jó irányba 
vigyék iskolánkat. Fontosnak tartom, hogy mindenki 

számára biztosítva legyenek a lehető legjobb 
feltételek, egyaránt a tanulás és a beilleszkedés 

terén is.  

Németh Anett Margit 

 

Németh Anett (Netti) vagyok a GTI kereskedelem és 
marketing alapszakos hallgatója. Fontosnak 
tartottam, hogy olyan szakot válasszak, ahol 
kiléphetek a „kockából” és a kreativitásomat 

felhasználva tudjak emberekkel együtt dolgozni, 
ezért döntöttem a marketing mellett. 

Gimnáziumi éveim során 6 éven keresztül voltam 
aktív részese a Diákönkormányzatnak, ebből 1 éven 
keresztül voltam elnöki pozícióban. Ha „kicsiben” is, 
de már ott megtapasztaltam, hogyan kell összefogni 

egy csapatot, hogyan áll össze egy esemény 
megszervezése vagy milyen heteken keresztül 
éjszakázni (napi 5 kávéval) egy Diáknap előtt. 

Hogyan szervezzünk meg egy 700 főt megmozgató 
Diáknapot lézerharccal vagy egy vacsorával 

egybekötött Álarcosbált a 10-12. évfolyamnak. 
Még fontosnak tartom megemlíteni, hogy 19 éves 

létemre rengeteg időt töltök önmagam 
fejlesztésével. A szabadidőm jelentős részét 

tréningeken vagy előadásokon töltöm, ahol sokat 
tanulok pl.: vezetésről, kommunikációról, 

szervezésről vagy marketingről... Ezáltal széles 
kapcsolati rendszerrel rendelkezem ahhoz, hogy 

évközben olyan vendégelőadókat hívhassunk, akiktől 
sokat tudunk tanulni a céljaink eléréséhez. 

Aki ismer, az tudja, hogy én is nagyon szeretek 
bulizni, ezért nagy prioritást fog élvezni nálam, hogy 

színvonalas rendezvények szülessenek, az eddigi 
hibákat elkerülve és a visszajelzéseket figyelembe 

véve. 
Jelentkezésem célja, hogy a hallgatók érdekeinek 

hangot adjak és ezt maximálisan képviseljem, 
mellette pedig növelni a GTI hallgatói életének a 

színvonalát. 
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Novák Martin Kristóf 

 

Sziasztok! 
Novák Martin, elsőéves pénzügy és számvitel 

hallgató vagyok itt, a GTI-n. 
Azt gondolom, hogy minden ember különböző, 
mindenkinek mások az igényei és érdekei. Azért 

szeretnék csatlakozni a HÖK-höz, hogy a Mi 
érdekeinket szemelőtt tartva, az elnökséggel 

közösen megteremtsük azt a környezetet és azokat a 
lehetőségeket, amire úgy gondolom, hogy 

szükségünk van. Ami leginkább érdekel, az a közélet 
és a hallgatók tanuláson túli élete. Megbízhatónak, 

rugalmasnak és sokoldalúnak tartom magamat, 
ezeket bizonyítja, hogy már gimnáziumban is 

részese, sőt alakítója voltam a közéletnek, illetve 
szerettem diáktársaimmal foglalkozni. 

Az elmúlt pár hónapban rengeteg új tapasztalatot és 
élményt szereztem hallgatóként, mindez nagy 

örömmel tölt el, de egyaránt motivál is, hogy további 
kihívások elé nézzek. Bízom jelentkezésem 

sikerességében és igyekezni fogok, hogy a lehető 
legjobbat nyújtsam 

Nguyen Jámin  

Ötvös Bernadett  

Papp János Nikosz 

 

Sziasztok! 
Papp Nikosz vagyok, az ELTE GTI Küldöttgyűlési 

Képviselő jelöltje. 
Azért jelentkeztem Küldöttgyűlési Képviselőnek, 

mert mindig is foglalkoztatott a tanulók, hallgatók 
érdekeinek képviselete, továbbá a szervezés, 

rendezvényszervezés is. 
Gimnáziumi éveim alatt a Diákönkormányzat 

működésében aktívan részt vettem, idén pedig 
csapatvezetőként szerezhettem sok tapasztalatot a 

gólyatábor szervezésében, lebonyolításában. 
Önkéntesként szervezője voltam a 2018-as Startup 
Safarinak, ahol szintén sokat tanulhattam, jelenleg 
pedig tagja vagyok a GIZDA Team-nek, ami a GTI 

HÖK hivatalos rendezvényszervezői csapata. 
Legfontosabb célom, hogy az érdekeitek, 

gondolataitok ténylegesen képviselve legyenek a 
jövőben. A problémák és javaslatok tényleg legyenek 

továbbítva a HÖK Elnöksége felé, általuk pedig az 
Intézet vezetősége felé is, így létrehozva egy 

barátibb, visszajelzéseken alapuló rendszert. Ezek 
mellett pedig az, hogy minél színvonalasabb 

rendezvényeket tudjunk szervezni számotokra. 
Kérlek támogassatok a szavazatotokkal a Neptunon 

keresztül, hogy kivitelezhessem a terveimet egy erős 
elnöki csapat segítségével, és ne feledjétek: igenis 

számít a véleményetek! 
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Pusztai Klára 

 

Pusztai Klára vagyok a GTI kereskedelem és 
marketing alapszakos hallgatója. 

Gimnazista éveimet a Lévay József református 
gimnázium emelt szintű nyelv tagozatán végeztem, 

és már ezekben az években részt vettem iskolám 
közösségi életében, többek között tagja voltam a 

diákok érdekét képviselő presbitériumnak. 
Célom kitűzését, mely diáktársaim érdekeinek 
védelme és képviselése, egy rendkívül kreatív, 

hiteles, együttműködő csapatban sikerült 
kiviteleznem. 

2018 szeptemberétől, 9 hónapot töltöttem 
önkénteskedéssel Lengyelországban valamint, éltem 

Németországban is. Elsősorban az itt szerzett 
kommunikációs, szervezési, valamint 

élettapasztalataimat szeretném kamatoztatni, és 
minden erőforrásomat bevetni annak érdekében, 

hogy egy olyan környezetet teremtsünk, mely nem 
csak a megfelelő tanulási lehetőségeket nyújtja, 

hanem ugyanakkor színvonalas rendezvényeket és 
iskolán kívüli tevékenységek tárházát biztosítja, 
megannyi lehetőséggel, külföldi kapcsolatokkal 

,stabil financiális háttérrel. 
Az ELTE ESN (erasmus student network) újdonsült 

mentoraként,  külön hangsúlyt szeretnék fektetni, az 
iskola nemzetközi kapcsolatainak bővítésére is. 

Jelentkezésem célja küldöttgyűlési képviselőként, 
egy olyan szorosan együttműködő és jelentős 

támogatottságú érdekképviseleti szervezet tagja 
lenni, mely számára a Hallgató az első! ELTE-sként,  

vallom, hogy nekünk kell tenni, és hangoztatni 
véleményünket, hogy változtatni tudjunk és 

összefogással növeljük a GTI színvonalát. 
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Rácz Janka 

 

Kedves Hallgatótársaim! 
Rácz Janka vagyok az ELTE-GTI alapszakos hallgatója. 
Szeretnélek arra kérni titeket, hogy támogassatok a 

szavazatotokkal a Küldöttgyűlési képviselő 
választáson. Hogy mégis miért? 

• Mert képviselőként, a ti érdekeiteket 
szeretném képviselni. 

• Mert azt szeretném, ha olyan egyetemi 
éveitek lennének, amelyekre szívesen 
gondoltok majd vissza. Én úgy gondolom, 
hogy a HÖK nagyon sokat tesz ennek 
érdekében értünk és munkámmal én is ezt 
szeretném segíteni. 

• Mert szeretnék segíteni abban, hogy a 
külföldi és magyar diákok között jó és 
maradandó kapcsolatok, akár barátságok 
épüljenek. 

• És legfőképp, mert szeretném a GTI 
összetartó közösségét tovább építeni. 

Nagyon örülnék, ha érveim felkeltenék az 
érdeklődéseteket és belém vetnétek bizalmatokat! 

Köszönöm szépen! 
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Szepes András 

 

Szepes András vagyok, az ELTE GTI gazdálkodási és 
menedzsment alapszakos hallgatója. Idén 

jelentkeztem át az ELTE-re, ez előtt az Óbudai 
Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karán tanultam 

szintén gazdálkodási és menedzsment szakon, ahol 
két évig dolgoztam a Kari Hallgatói 

Önkormányzatban. Elsőévesként ott is küldöttgyűlési 
képviselőként kezdtem, majd később érdekvédelmi 

koordinátorként dolgoztam. Feladataim közé 
tartozott a oktatói-hallgatói kommunikáció 

akadálymentes lebonyolítása problémás ügyekben, 
Oktatási Bizottság, illetve Kari Tanács munkájában 

való részvétel, a képviselők koordinálása 
(beszámolók értékelése, tájékoztatás, ellenőrzés), 

illetve a HÖK képviselőkre vonatkozó ügyrendjének 
kialakításában vettem részt. 

Jelenleg  az ELTE-n tankörvezetőként 
tevékenykedek, a Matematika I. tankörökről többen 

is ismerhettek már. Ez irányú munkámat a 
képviselőség mellett továbbra is szeretném folytatni 

a következő félévben, a Közgazdaságtan és 
Matematika tankörök vezetésével, illetve a 

tanulmányi bizottsággal együttműködve azok 
folyamatos fejlesztésével. 

Képviselőségem során a következő közösen elérendő 
célokat tartom a legfontosabbnak: 

1. Az órarend stabilizálása 
2. Kulturális ösztöndíj létrehozása 

3. Színvonalas szakmai és kulturális 
rendezvénypaletta kialakítása 

Az elmúlt két és fél hónap során igazán 
megszerettem a GTI légkörét és közösségét, ennek 

okán itt is szeretném folytatni a hallgatókért végzett 
munkámat - mint a küldöttgyűlés tagja - amennyiben 

a Tisztelt Hallgatóság bizalmat szavaz nekem!  
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Szilassi Ábel 

 

Sziasztok! 
Szilassi Ábel vagyok, elsőéves kereskedelem és 

marketing szakos hallgató. A szegedi SZTE Gyakorló 
Gimnáziumban érettségiztem matematika 

tagozaton. Bár diákszervezet munkájában már 
korábban is kivettem a részemet, számomra a HÖK 

számos új és izgalmas kihívást tartogat. Most 
vagyunk abban a helyzetben, hogy olyan 

rendezvényeket szervezhetünk, illetve olyan 
kapcsolatokat építhetünk ki más karokkal vagy akár 

vállalatokkal, amelyek később hosszú évekre 
meghatározhatják a kar jövőjét és jó hírnevét. 

Képviselővé választásom esetén elsődleges 
feladataimnak a hallgatótársaimmal való szoros 

kapcsolattartást, az egyetemi ügyekben való 
egyszerű eligazítást és a céljaink további kibővítését 

tartom az alábbi témákban: 

 Az ösztöndíjrendszer közérthetőbbé tétele, 
a pályázatokkal kapcsolatos információk 

megosztása és népszerűsítése minél több 
felületen, a megfelelő időben. 

 Karunk átköltözését követően, a 
megváltozott környezettel kapcsolatos 

széleskörű tájékoztatás és eligazítás 

 Az új órarenddel kapcsolatos tudnivalók, 
annak (a lehetőségeink szerint) 

egyszerűbbé, átláthatóbbá tétele 

 Tanulmányi versenyek, szakmai előadások 
és szakestek hirdetése és szervezésükben 

való részvétel 
Gólyaként én is rendszeresen szembesülök az 

információszerzés szükségességéről, a 
hiányosságokat megtapasztalva pedig úgy 

gondolom, alkalmas vagyok az ezzel kapcsolatos 
problémák felismerésére és hatékony kezelésére! 
Alakítsuk együtt a GTI jövőjét, hozzunk létre egy 

kiváló atmoszférát magunknak, és a minket követő 
generációknak! 
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Tóth Dorottya 

 

Kedves Hallgató! 
Tóth Dorottya vagyok, másodéves pénzügy és 

számvitel szakos hallgató. 
Azért szeretnék küldöttgyűlési tag lenni, hogy HÖK-

ösként a hallgatók érdekeiért harcoljak, különös 
tekintettel a vidéken élő társaimra.  

A Tanulmányi Bizottság tagjaként az egyetem és 
polgárai közötti ügyek megoldásában segítkeznék, 
mint például a következő félévre tervezett pénteki 
zárt helyi dolgozatok és a mindig változó órarend 

problémája. 
 

Kérlek szavazatoddal támogass céljaim elérésében! 

Tóth Fábián Patrik 

 

Tisztelt Hallgattatásaim! 
Tóth Fábián Patrik vagyok, 21 éves, Gazdálkodási és 

Menedzsment alapszakos hallgató. Győrben 
születtem és ott is éltem egészen idáig. Középiskolai 

éveimet a Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági 
Szakgimnáziumában töltöttem, így már 

megalapozott gazdasági tudással érkeztem ide. 
Mindig is foglalkoztatott, hogy a kis- és nagy 

vállalatok, hogyan és miképp működnek. Milyen 
kreatív folyamatok zajlanak a háttérben, amit egy 
átlagember nem láthat, ezen ambícióm kielégítése 

érdekében jelentkeztem az ELTE GTI Gazdálkodási és 
Menedzsment szakára. 

Úgy vélem kis léptékben kell elkezdeni ezt azt 
utamat is, mint mindegyik másikat, és erre pedig a 

küldött gyűlési tagságom a legmegfelelőbb alkalom. 
Nem végső soron pedig, keresem az olyan 

lehetőségeket, amik kimozdítanak a komfort 
zónámból, amik során feszegethetem a határaim, 

annak érdekében, hogy legyőzzem a vélt félelemeim 
és jobb lehessek. 

Már most vannak olyan terveim, amivel a közös 
egyetemi éveinket jobbá és zökkenőmentesebbé 

tudnánk tenni. Ilyen például egy olyan közösségi tér 
létrehozása, ahol a kikapcsolódás mellett egy 

elkülönített, csendes helyen tanulásra, 
munkavégzésre is lehetőséget adna. 

Ha megválasztotok a Ti hangotokként fogok 
felszólalni a HÖK-ben! 

Seek discomfort & peace! 
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Vámosi Péter 

 

Sziasztok! 
Vámosi Péter vagyok, első éves hallgató a 

gazdálkodási és menedzdment szakon. 
Már középiskolában is foglalkoztatott a 

diákönkormányzat. Iskolámat Székesfehérváron 2 
évig képviseltem a Városi Diákönkormányzatban. Itt 

1 évig alelnökként is tevékenykedtem, ezáltal 
hozzájárultam a diákok érdekeinek védelméhez és 

diákéveik színesítéséhez. A munkám elismeréseként 
polgármesteri oklevélben részesültem. Sok városi 

sport és kultúrális program szervezésében is 
közreműködtem. Számos kommunikációs tréningen 

részt vettem, ami által még jobban fejleszteni 
tudtam a tárgyaló,-szónoki képességeimet, 

szerintem ezek az ismeretek hasznára válnának a 
HÖK-nek. 

Fontosnak tartom a magabiztosságot, intelligenciát 
és megfelelő mértékű ambiciót, amivel mások 

szerint rendelkezem, és elengedhetetlen 
tulajdonsága kell, hogy legyen egy HÖK-ösnek. 

Szeretek csapatban dolgozni, a szervezeten belül 
szívesen segíteném a külügyi, kommunikációs vagy 

akár a rendezvényszervezői bizottságot is. 
Remélem megtiszteltek a bizalmatokkal és a 

szavazataitokkal, hogy én képviselhesselek titeket a 
Hallgatói Önkormányzatban! 

MESTERSZAK 

Arany Julianna 

 
 

Arany Julianna vagyok, elsőéves számvitel 
mesterszakos hallgató. Az alapszakot a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- 
és Társadalomtudományi Karán (BME-GTK) 

gazdálkodási és menedzsment szakon végeztem el.  
Mindig is vonzott a közösségi élet, a különböző 

események szervezése és az, hogy valami 
maradandót alkossak, így két évig voltam a kari 

Hallgatói Képviselet alszervezetének, a 
Mentorgárdának a tagja. Ezalatt szerveztem 

gólyatáborokat, gólyaheteket, quiz esteket és még 
számos nagysikerű programot. Mindezek mellett a 

kar egyik szakkollégiumának, a Liska Tibor 
Szakkollégiumnak is aktív tagja voltam, ahol a 

Marketing csapatot erősítettem és szintén számos 
program, mint például Szakmai Napok, 

Bevonótáborok szervezésében vettem részt. Ezen 
szervezetben szakkollégiumi diplomát is szereztem, 

így már “csak” szenior tagként vagyok jelen.  
Az ELTE GTI Küldöttgyűlésében az ezen 

szervezetekben megszerzett tudásomat, 
tapasztalataimat szeretném kamatoztatni. Remélem 

megtiszteltek bizalmatokkal és élhetek ezen 
lehetőséggel! 
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Dulai Dóra 

 

Dulai Dóra vagyok, első éves, mester tagozatos, 
Vezetés és szervezés szakos hallgató. 

Alapdiplomámat a Szegedi Tudományegyetem 
Mérnöki karának Gazdasági- és vidékfejlesztési 

agrármérnök szakán szereztem, mely után rövidesen 
felkerültem a fővárosba, ahol jelenleg HR-esként 

tevékenykedem. 
Bár munka mellett nehéz mindenre időt találni, 

mégis az ELTE berkein belül, az idő rövidsége ellenére 
is, rengeteg ismerősre, s bátran mondhatom – 

barátra tettem szert, akiknek megannyi élményt 
köszönhetek. Mindez arra ösztönöz, hogy a már 

megismert társaimért és a felmerült, vagy látens, 
igényeikért viszonzásul én is adhassak valamit, s 

tegyem mindezt még több embert megismerve, egy 
remek közösség tagjaként. Szeretnék ott segíteni, 

ahol csak tudok, minden tőlem telhető módon. 
Bár nincsen sokatmondó Hallgatói Önkormányzathoz 
köthető múltam, szuperképességem, hogy empatikus 

vagyok, jól tudok figyelni az emberekre. ;-) 

Ritzl András 

 

Ritzl András vagyok, vezetés és szervezés 
mesterszakos hallgató.  

Korábbi érdekképviseleti tapasztalataimat az ELTE 
BTK HÖK gazdasági alelnökeként szereztem, 

rendszeres résztvevője voltam így a BTK HÖK kari 
küldöttgyűléseinek, ahol beszámolási 

kötelezettségem volt az aktuális ügyeimről. Továbbá 
mandátummal vettem részt EHÖK küldöttgyűlésein, 

így az EHÖK munkáját tekintve is releváns 
tapasztalatokat tudtam szerezni. Szeretném korábbi 
érdekképviseleti munkámban szerzett készségeim az 

ELTE GTI HÖK küldöttgyűlésben a mesterszakos 
hallgatók képviseletének szolgálatába állítani. 

Fontosnak tartom, hogy a mesterszakos hallgatókat 
érintő problémák megfelelő mértékben legyenek 
becsatornázva a küldöttgyűlésbe. A mesterszakos 

hallgatók kevés időt töltenek az egyetemen, 
problémáik azonban emiatt nem lesznek kevésbé 
összetettek. Ezen esetek az összegyűjtésében és 

koordinálásában előnyt jelent, ha megfelelő rutinnal 
rendelkezik és megfelelően dolgozza fel az eseteket. 

Ezt közvetítő feladatot szeretném ellátni a 
küldöttgyűlés és a mesterszakosok 2019-es 

évfolyama között. Kérem szavazatoddal támogasd a 
képviselővé választásomat! 

 


