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Bemutatkozás 
 

2000.november. 15.-én születtem Szombathelyen. 
20 éve egy kis faluban Káldon élek. Általános és 
Középiskolai tanulmányaimat Sárváron végeztem, 
előbbit a Nádasdy Tamás általános iskolában, 
utóbbit a Tinódi gimnáziumban emelt matek, angol 
szakon, majd innen kerültem Szombathelyre az 
ELTE BDPK testnevelő - gyógytestnevelő tanár 
szakra. A sport meghatározó része az életemnek. 
Több sportágat is űztem, kint például a kosárlab-
da, röplabda, kézilabda, asztalitenisz és a tájéko-
zódási futás. Jelenleg a Haladás Tájékozódási fu-

tás szakosztályában sportolok.

A BDPK Hallgatói Képviselettel előszőr, ahogyan a legtöbben a gólyahéten találkoztam, 
ahol egy nagyon segítőkész és motiváló csapatot ismertem meg, de ennek részese csak 
2020.szeptemberében lettem, mikor az orientációs napokon végzett munkámmal sikerült 
felkeltenem érdeklődésüket. Váratlanul ért a lehetőség, de örömmel fogadtam, hogy a 
képviselet segítő tagja legyek, majd a koordinátori referens helyét töltöttem be több mint 
fél éven keresztül. Ezalatt az idő alatt rengeteg dolgot tanultam meg a HÖK működéséből 
és feladataiból egyaránt. 


Motiváció 

Mi motiválhat arra, hogy a BDPK HK koordinátora legyek? Egyszerű a válasz! Hallgatótár-
saim érdekét szeretném szolgálni. Igen segítőkész embernek érzem magam és ezt a tu-
lajdonságomat szeretném kamatoztatni, de a legnagyobb motivációmat a pandémia adta. 
Visszahozni az egyetemi életet a régi kerékvágásba. Könnyűnek hangzik, de ez mégsem 
olyan egyszerű. Egy teljes olyan évfolyam jár jelenleg felsőoktatási képzésben akik nem 
tapasztalhatták meg az egyetemi élet érzését. Fontos lenne számukra ezt az egy évet 

“visszapótolni” és bevezetni őket újra az egyetemi életben. Ez a helyzet az egyik legfonto-

sabb jelenleg, mivel a legtöbb ilyen hallgató csak a képernyőn keresztül láthatta szaktár-
sait vagy tanárait, ami egy személytelen helyzet és demotiváló is lehet számukra. 
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Távoktatás 

Elmondhatom többségünkről, mikor ezt a szót olvassuk, többségünk beleborzong. A táv-
oktatás és a pandémia helyzete új kihívások elé állította a hallgatókat és a Hallgatói Ön-
kormányzatot is. Bízunk abban, hogy ez volt az utolsó távoktatásos félévünk és a rendes 
kerékvágásban állhatunk neki az új félévnek és feladatainknak, de meg van a forgató-
könyv arra az esetre is, ha ez mégsem következne be. Egy év alatt sikeresen átszerveződ-
tünk az online felületekre, ahol aktívan tevékenykedtünk. Szeretném ezt még jobban fo-
kozni ebben az esetben is, a jobb virtuális kapcsolatok érdekében. Több online megvaló-
sítható rendezvény ötletet is meg tudunk alkotni az ilyen helyzetekben (Esport versenyek, 
virtuális futások). Gőz erővel készülünk az ellenkezőjére  is és minél jobb közösség kiépí-
tése a cél a pandémia végeztével.


Terveim, mint koordinátor 

A terveim egy részét már az előbbiekben is olvashattátok. Fontos a pandémia utáni idő-
szak, de nem veszítjük el az online megszerzett tudást sem. Terveim között van a közös-
ségi platformok kiemelése, mivel legtöbb hallgató rendkívül sokat használja ezeket a plat-
formokat, így az információ is könnyebben juthat el hozzájuk. Legfőbb terv a következő 
gólyahét megszervezése lesz, ami nagy kihívások elé állít minket, mert nem tudni mit hoz 
a jövő, de szeretnénk a legtöbbet nyújtani jelenlegi és az új hallgatóknak egyaránt. Továb-
bá szeretném a Képviselő Testületet jobban bevonni a HÖK-be. Az online időszak alatt 
kevés térhez jutottak a KT tagjai (aminek én is a tagja vagyok). Sokkal könyebb lesz így a 
feladatvégzés és egymás munkáját kívánom ezzel könnyíteni. Mindezek után szeretnék 
odafigyelni az egyetemen belüli és kívüli kapcsolatok építésére és fenntartására. Ami 
mégis a legfontosabb számunkra, ami egyben a HÖK legnagyobb feladata a hallgatói ér-
dekképviselet. Azt szeretném elérni, hogy a hallgatók bátran bármikor a legjobb informá-
ciót kapják meg esetleges kérdéseikből. Célom még, hogy jó kapcsolatot ápoljak az 
EHÖK képviseletével is. Egy jó együttműködés kulcsa a jó kommunikáció és kapcsolat-
tartás és ezt szeretném erősíteni és fenntartani. Továbbá ne felejtsük el egyetemünk veze-
tőségét sem, a velük folytatott kapcsolattartás is fontos ahhoz, hogy a lehető legtöbbet 
tudjunk tenni hallgatótársainkért. Szeretném erősíteni a HÖK és a SEK kapcsolatát. A 
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programok nagy szerepet fognak kapni, nem hiába mondják, hogy ezek a legszebb éve-
ink, tegyük is azzá őket! 


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

Speciális helyzetben vagyunk, mivel nem csak a BDPK-hallgatókról szól az élet, hanem a 
különböző szombathelyi karokkal egyaránt tartjuk a kapcsolatot (TáTK, PPK, IK). Több 
szempontból nem csak a BDPK hallgatóknak hozunk döntéseket, hanem az egész SEK-
re, ezért fontos a megfelelő kommunikáció a karok között. Erre segítségünkre vannak a 
karok szombathelyi ügyekért felelős képviselete, TáTK képviseletében Ferenczi Mercé-
desz, a PPK képviseletében Antal Dániel és végül, de nem utolsó sorban az IK képvisele-
tében pedig Agg Martin személyében. Úgy gondolom a HÖK-ben végzett munka során 
már egy jó kapcsolatot tudok velük ápolni, ami a későbbiekben egy nagyon jó hallgatói 
képviseletet generál az ELTE SEK-ban, mivel az ő munkájuk is az egész SEK-et segítik. 


Összegzés 

Úgy gondolom, nehéz lehet megszokni egy új arcot, mint a HÖK “irányítója” és az embe-
rek bizalma is kicsit nehézkesebb a pandémia helyzet miatt, de úgy vélem az elém állított 
akadályokkal meg fogunk tudni birkózni és egy nagyon jó közösséget tudunk majd kiépí-
teni. Nagy szerep lesz hallgatótársaimon a befogadás érdekében, de mindent meg fogok 
tenni értük, hogy visszazökkenjenek az egyetemi életbe. Persze nem egyedül leszek, de a 
felelősség tudat mindig bennem volt, így a maximumot szeretném kihozni mindabból amit 
véghez szeretnénk vinni közösen. A célunk az, hogy mindent megtegyünk a hallgatókért 
és ez a későbbiekben se lesz másképpen. 
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