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1, Bemutatkozás és motiváció 

Hajas Ádám vagyok, 1996-ban születtem Székesfehérváron. Általános és középiskolai 

tanulmányaimat helyben, Székesfehérváron végeztem a Kodály Zoltán Álalános Iskola, 

Gimnázium és AMI-ben, majd felsőfokú tanulmányaim előtt OKJ képzettséget szereztem 

Idegenvezető szakon a Kodolányi János Gimnázium jogelőd-intézményében 2014 és 2016 

között. 2016-ban nyertem felvételt az akkori Nyugat-magyarországi Egyetemre, Osztatlan 

tanárszakra, földrajz, valamint rajz-és vizuális kultúra párosítással. 

A diákok és hallgatók képviselete már a középiskolában elkezdődött, ahol gimnazista 

másodévesként a Diákönkormányzat tagja, majd később elnöke és a Székesfehérvári 

Diákönkormányzat tagja lettem. Az OKJ képzésem alatt is képviseltem évfolyamomat, 

kéréseiket és esetleges problémáikat személyesen közvetítettem az iskola vezetőségéhez.  

Szombathelyre kerülésem után fél évvel, 2017-ben, az ELTE-hez való csatlakozásunk 

alkalmával keresett meg az akkor szombathelyi ügyekért felelős alelnök és kért fel, hogy 

csatlakozzak hozzájuk és képviseljem a tanító szakos, valamint a rajz-osztatlan tanárszakos 

hallgatókat itt Szombathelyen, így lettem az ELTE TÓK szombathelyi ügyekért felelős 

alelnöke. Ugyan nem voltunk nagy létszámmal, viszont a felelősség mértéke mindig is 

független volt a létszám nagyságától. Elkezdtem Budapesten látogatni a TÓK-ot, ahol mind az 

akkori, mind pedig a mostani HÖK-kel jó kapcsolatot ápolok, alelnökként töltött időm során 

pedig olyan mennyiségű és minőségű tapasztatlatot tudtam szerezni, mely hozzájárult a 

szombathelyi képviselet mai arculatához is. 

Az idő teltével új feladat is a kezembe került, képviselnem kellett a szociális és ösztöndíj 

ügyeket Szombathelyen, talán ezért is neveznek a 2018-ban kezdett hallgatók „Szoctám 

Ádinak”. Ebben az időszakban még az egyes ösztöndíjak és pályázatok bírálása Budapesten 

történt, így az egyes időszakokban napi kontaktban voltam a budapesti szociális és ösztöndíj 

bizottságokkal, mind kari, mind pedig EHÖK szinten is, amellett, hogy a szombathelyi TÓK 

ügyeit is vállaltam, persze egy tanító szakos hallgató, Zelkó Réka segítségével, aki kezdetben 

közvetített felém, majd később vállalta is az érdekképviseleti szerepkört.  

Rendszeresen részt vettem minden olyan rendezvényen, ami a szombathelyi képviselet 

minőségbeni fejlődését és a jó kapcsolat kialakítását tudta szolgálni, ide értve a TÓK 

Vezetőképzéseket, Orientációs Tábort, az ELTE-fesztivált, valamint az Educatio Kiállításokat 

is.  
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Szombathelyen, a BDPK, mint önálló szervezeti egység létrejötte után megszűnt a szerepem, 

mint TÓK szombathelyi ügyekért felelős alelnök, így nálunk is szükségessé vált egyfajta 

átalakulás, mely azt eredményezte, hogy erre a koordinátori szerepkörre jelentkezem. 

A BPDK megalakulása és a mostani választás közötti másfél évben elvállaltam az EHÖK 

szombathelyi ügyekért felelős alelnöki kinevezést, mely jelenleg is a posztom. Ebben az 

időszakban folyamatosan törekedtem arra, hogy a megváltozott körülmények ne befolyásolják 

a szervezetünk mivoltát, valamint, kiemelt feladatomnak tekintettem Szombathely és Budapest 

között a gyors és minőségi információ-áramlást. 

Szombathelyi „HÖK-ös pályafutásom” kezdete óta magam mögött tudhatok 3 Gólyahetet, 1 

Orientációs Napokat, 2 Gólyabált és rengeteg tapasztalatot, valamint megannyi jó élményt és 

megpróbáltatást, mellyel ez a munka jár.  

És hogy mi is a motivációm, hogy ezt tovább folytassam? 

Az évek során rengeteg emberrel tudtam együtt dolgozni, láttam, hogy ki, milyen módon 

próbálta ezt az összetett munkát végezni, az utóbbi időben nekem is szerencsém volt hozzá és 

be kell, valljam, nem egyszerű. Fontos azt bevallani, hogy nem végzem tökéletesen a munkám, 

hisz nincs tökéletes vezető semmilyen munkakörben, mindig csak jobb és jobb, netán legjobb 

vezető tud csak lenni. Munkám során egy olyan stabil és jól kooperáló csapat jött össze, akik 

által alapjaiban változott meg a hallgatók véleménye és hozzáállása a HÖK-ről. 

Ezt a folyamatot akarom véglegesíteni és a későbbiekben egy olyan „váltás” kezébe adni, hogy 

nekik csak át kelljen venni a stafétabotot tőlünk. 

 

2, Terveim, mint koordinátor 

Az igazat megvallva ugyanaz a tervem, mint amit eddig tettem, képviselni mind a hallgatókat, 

mind pedig Szombathelyt. A koordinátori pozíció által egy olyan stabil, jól megszervezett 

alapszabállyal rendelkező Képviselet tud létrejönni, mely Szombathely életében már rég volt, 

ezt szeretném megteremteni.  

A leendő Helyi Képviselet rendszere tekinthető hierarchikusnak, de ez inkább demokratikus, 

mint ahogy évek óta. 
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A fő döntéshozó és ellenőrző szerv a Képviselő Testület, mely által megalakulásra kerülhet a 

Választmány is. Ebben a választmányban értjük a Koordinátort, mely posztra kívánok jelenleg 

pályázni, valamint a Tanulmányi, Gazdasági és Ösztöndíj Biztost, ezen felül a Referenseket is.  

 

Lehetőségem nyílik egy nagyobb létszámmal működő Helyi Képviseletet létrehozni, mely régi 

nagy vágyam. Az elmúlt 3-4 év tapasztalatai azt mutatták meg nekem, hogy feladat mindig van, 

viszont nem mindegy, hogy az hány emberre nehezedik. Koordinátorként jogom és 

lehetőségem fog nyílni arra, hogy megnevezzem a Tanulmányi, Gazdasági és Ösztöndíj 

biztosokat, viszont ennél én tovább haladva kívánok minden biztoshoz egy-egy referenst is 

rendelni, annak érdekében, amit fentebb kifejtettem: sokkal könnyebb egy feladat elvégzése, ha 

az nem kizárólag egy ember „vállát nyomja”.  

2.1 A Tanulmányi Biztos és referense 

A Tanulmányi Biztos szerepére Lang Márkot szeretném koordinátorként felkérni. Régóta a 

csapat tagja és mindig is lelkes volt aziránt, hogy segítse a hallgatókat, nemcsak tanulmányi, 

bármilyen ügyben. Mikor felmerült azon kérdés, hogy kit választhatnék a későbbiekben 

referensének, nem volt kérdés, hogy Gaál Flórát válasszam, hisz szintén egy lelkes és elhivatott 

ember, akivel mindig is jó volt dolgozni, így úgy vélem, ha koordinátorként lehetőségem lesz 

felkérni őket a feladat elvégzésére, nem fogok csalódni bennük. 

2.2 A Gazdasági Biztos 

Ezen szerepkör egy rendkívül fontos és elidegeníthetetlen egy Képviselet/szervezet 

működésétől, így olyan embert választanék rá, akiben maximálisan megbízok, tudom, hogy 

nem félne megmondani, amit gondol és nem mellesleg kiemelt kompetenciái közé sorolhatja a 

számolás/matematikát. Számomra ő Kovács Petra, aki szintén már egy ideje a csapatunk tagja, 

többször is bizonyította, hogy erre a feladatra való. Felelősségtudata biztosítékot ad arra, hogy 

minden beszerzés megvalósul, hiszen ezek elengedhetetlenek a jövendőbeli Helyi képviselet 

munkájában. 

2.3 Az Ösztöndíj Biztos és referense 

A szociális és ösztöndíj ügyek mindig is a szívemhez közel álltak, mivel jómagam is 

képviseltem ezt a munkakört. Komplex, koncentrált, de ennek ellenére mégis diszperz és sok 

figyelmet és szervezést igénylő feladat, amit egy éve már biztos kezekben tudok mondani, 

Molnár Dorottya, „Dodó” személyében. Miután felkértek szombathelyi ügyekért felelős 
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alelnöknek, jobb kezem, Zelkó Réka vette át ezt a feladatot, viszont mikor át kellett adni eme 

feladatot is, ő hozta fel, hogy legyen Dodó az „utódja”. Tudni érdemes, már régóta ismerem, 

még az egyetem előtti időkből is, viszont be kell valljam, féltem attól, hogy el tudja ezt a 

feladatot végezni. Hiába aggódtam. Kívánni sem lehet jobb és motiváltabb, precízebb embert 

erre a feladatra, mint Ő, így leendő koordinátorként biztosan őt kérném fel, mint Biztos. 

Referensének Nagy Enikő a tökéletes választás, saját szememmel látom, hogy mennyit 

dolgozott mind az előző, mind pedig az idei félévben. Félelmetesen nagy mennyiségű feladatot 

képes megcsinálni, emellett pedig egy rettentő szerethető emberként ismertem meg és boldog 

lennék, ha folytatná velünk a munkát az elkövetkezendő időben. 

2.4 Rendezvényekért felelős referens 

Jövendőbeli terveim között szerepel a rendezvényekért felelős referens szerepkör megnyitása 

is. Eddig a nagyobb programok lebonyolítása már a szervezés szintjén is közös feladat volt, 

mindenki kivette a részét, viszont az évközi kisebb, de fontos programok, fórumok és 

események megszervezése és levezénylése is ugyanolyan erőt próbáló feladat, mint egy 

nagyobb esemény koordinálása is. Szerencsés voltam, hogy ezt a feladatot az elmúlt évben 

Nagy Noémi vállalta és minőségi munkát végzett. Maga mögött tudhat megannyi Véradást, 

Valentin napi szívgyűjtést, és persze a Gólyahetek során végzett aktív szervezőmunkát is, 

amiért mindig is hálás leszek. Noémi sajnos nem tudja folytatni ezt a fontos feladatot, hisz már 

levelezős hallgatói jogviszonya mellett dolgozik a szakmájában, így ezt a posztot Kövecses 

Patríciának, Pattinak szeretném felajánlani. Patti idén kezdte meg tanulmányait osztatlan 

képzésen, miután sikeresen diplomát szerzett Sportszervező szakon, itt a SEK-en. Sikeresen 

vezeti a SEK Dance Crewt, az egyetemi hip-hop tánccsoportot, valamint az évek során 

rengeteget segítette a HÖK munkáját, így biztos vagyok benne, hogy kiváló munkát végezne.  

2.5 Koordinátori referens 

Elengedhetetlennek tartom minden jó vezetés mellett egy még jobb támasz jelenlétét, ez a 

támasz számomra mindig is Zelkó Réka volt. Réka félve vállalta el kezdeten a közvetítő 

szerepet a tanítósok és a HÖK között, de a sok megpróbáltatás és nehéz helyzet ellenére is 

mindig képes volt pozitívan állni a munkájához. Egykori ösztöndíjas, majd ösztöndíj bírálóként 

nagyobb felelősség került rá, de ezeket is sikeresen és minőségi módon kezelte. Az utóbbi egy 

évben „belekóstolt” mellettem, hogy milyen, mikor egy egész csapatot kell koordinálni, de 

munkája ezen részére sem volt panasz. Réka lehet, hogy nem töltött annyi időt a Képviseletben, 

mint én, viszont bártan merem állítani, hogy sokkal többet megélt itt, mint én, segített a tarthat 
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könnyíteni rajtam, anélkül, hogy egy rossz pillantása lett volna, így leendő koordinátorként nem 

kezdeném meg nélküle a munkámat. 

2.6 Tervek az évre 

Ha eltekintünk attól a ténytől, hogy jelenleg járványhelyzet áll fent, rengeteg terven/tervünk 

van mindkét szemeszterre vonatkozólag. Mindenképp szeretném tovább vinni azokat a 

programokat, melyek már évtizedek óta hagyománynak számítanak itt a SEK-en: a Gólyabált, 

valamint a sok névváltoztatáson átesett TEN-t, azaz a Tavaszi Egyetemi Napokat. Szombathely 

mindig is kiemelkedő volt a segítségnyújtásban, rendszeresen szerveztünk gyűjtéseket, beteg, 

vagy szegény gyerekeknek, félévente szervezünk véradásokat és egyéb karitatív eseményeket, 

melyekre mindig is vevők voltak a hallgatók, így ezeket a közeljövőben is újra beiktatnám a 

naptárakba. 

Nyilván az eseményeken felül is még nagyobb figyelmet fordítanék a különböző , egyetemen 

belüli, azon kívüli és egyetemek közti kapcsolatok létrehozására, valamint a meglévők 

megerősítésére, ahogy eddig is tettem/tettük.  

A HÖK, vagy az ahhoz hasonló érdekképviseletek alapja a hallgatók, a hallgatói érdekek 

védelme, így fő feladatnak tűzöm ki azt a célt, hogy a hallgatók semmiben ne szenvedjenek 

hiányt a tanulmányaik során, valamint azt is, hogy az itt eltöltött 3-6 évük alatt ne csak a 

tanulásról, hanem a szórakozásról is szóljanak azok a bizonyos egyetemi évek, melyek a szólás 

szerint a legszebbek az életben.  

 

3, A BDPK Helyi Képviselete, valamint a SEK-en működő más ELTE karok 

kapcsolata 

A SEK életében nem csak a BDPK a lényeges, hiszen specifikus helyzetünkből adódóan létezik 

velünk párhuzamosan a TáTK, az IK és a PPK szombathelyi kara. Nagy általánosságban nem 

csak a BDPK-ra vonatkozóan hozunk döntéseket, eseményeket, hanem az egész SEK-re 

vonatkozólag, így az egyes karok szombathelyi ügyekért felelős alelnökei, az ő munkájuk is 

meghatározó. 

Bella Stella (TáTK), Bella Dániel (PPK) és Menyik Balázs (IK) töltik be ezeket a pozíciókat. 

Náluk sosem az volt a döntő, egyes helyzetekben, hogy a karjuknak mi a legfontosabb, hanem 

SEK szinten hogy lehet az adott problémát megoldani, amellett, hogy specifikusan a hozzájuk 
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tartozó hallgatók is minden kérdésre választ kapnak. Lényegtelen, hogy milyen szakon, vagy 

milyen karhoz tartoznak a hallgatók, a SEK szellemisége a döntő, vagyis a tudat, hogy 

Szombathelyen lehet valaki az ország legjobban elismert egyetemén, az ELTE-n hallgató, 

munkájuk lényege ebben teljesedik ki. 

Kiemelten említeném az ELTE TáTK szombathelyi ügyekért felelős alelnökét, Bella Stellát, 

aki a saját karának igazgatása mellett, valamint amellett, hogy demonstrátor a tanszéken, SH 

Mentor, rengeteg figyelmet fordít a BDPK-s hallgatókra is, annak érdekében, hogy a mi 

munkánkat is segítse, viszont ez nemcsak rá, Danira és Balázsra is ugyanígy igaz. 

Sajnos az ő esetükben is esedékes egy „őrségváltás”, így terveim között szerepel, hogy az új 

TáTK, IK és PPK szombathelyi ügyekért felelős alelnökeit segítem és motiválom arra, hogy 

munkájukkal nemcsak a karukat, hanem az egész SEK-et segítsék. 

 

4, Összegzés 

Úgy tűnhet, hogy az elmúlt évekhez képest ez a koordinátori feladat nem fog sok változást 

okozni, viszont ez nem így van. Amint létrejön a Helyi Képviselet, egy teljesen új éra fog 

megkezdődni a SEK életében, ezzel együtt egy új szervezeti forma újabb és újabb kihívások elé 

fog minket állítani, ami egy jól működő, kooperáló csapattal könnyű feladat lesz. A SEK 

hallgatói képviseletében az elmúlt 3-5 évben rengeteg viszontagság történt, amiket eddig 

sikeresen megoldottunk, ehhez a kulcs mindig is az összetartás volt, ezért vélem úgy, hogy a 

Helyi Képviselet megalakulása után ez a fajta minőségi munka tovább fog folytatódni, új 

emberekkel, új szemlélettel és még jobb hangulattal.  

A cél mindig is ugyanaz volt, mint most is: mindent a hallgatókért tettünk, így ez az 

elkövetkezendő időkben sem lesz másképp. 

 

 

 

 


