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GTK HÖK Elnökjelölt
Molnár Levente

Nagy örömömre szolgál, hogy indulásunk ténye felkeltette 
a figyelmedet és most a kezedben tartod ezt a programot. 
Pályázatunk nem titkolt célja, hogy a felmerülő igényeket és az 
eddig meg nem valósult terveket megvalósítsa. 

Őszintén megvallva, még tavaly sem gondoltam volna, hogy 
ilyen felelősségteljes döntésre szánom el magamat idén, mint 
amire most vállalkoztam e 7 ember társaságában. Csapatom 
összeállításában a szakmaiságon kívül; a folytonosság, a jövő 
biztosítása volt a fő szempontom. Szilárd meggyőződésem, hogy 
erre az indulók nevei mind garanciát biztosítanak. 

Hálásan köszönöm a többiek nevében is, ha időt szánsz 
programanyagunk megismerésére. Bízunk benne, hogy végig 
olvasva – vagy akár átfutva – találsz a számodra olyan elemet 
benne, amivel tudsz velünk, illetve elképzeléseinkkel azonosulni.

Lelkesedéssel és üdvözlettel:

KEDVES OLVASÓ!

KÖSZÖNTŐ

ELNÖKJELÖLTI
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Molnár Levente ELNÖKJELÖLT
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Rózsa Panna Szociális alelnökjelölt

Borbás Patrik Programszervezésért 
felelős alelnökjelölt

Lukács Vencel Tanulmányi 
alelnökjelölt

ELTE GTK HÖK 2022
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Bemutatkozás
Ezt annak a „tizenpáréves” kissrácnak üze-
nem a múltba, aki soha nem hitt magában:  

„Csak dolgozz keményen, eljön a Te időd!”

Molnár Levente vagyok, harmadéves nem-
zetközi gazdálkodás alapszakos hallgató. Kö-
zépiskolai tanulmányaimat a balatonalmádi 
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban vé-
geztem, majd ezt követően, már felsőfokú an-
gol nyelvvizsga büszke tulajdonosaként sikere-
sen jelentkeztem az (akkor még) ELTE GTI-re.

A 2019. év végi elnökválasztáson Varholik Anna csapatát erősítettem rendezvé-
nyekért felelős alelnökjelöltként. Ugyan akkori HÖK-ös ambícióink nem a terveink 
szerint alakultak, tavaly Márk csapatát erősítve Elnökhelyettes pozícióban megú-
jult erővel és lendülettel tértünk vissza, hogy a GTI-s hallgatói közösség érdekeit 
képviselhessük.

Tisztségem ideje alatt az Intézet Karrá alakult, megalakult az ELTE Navratil Ákos 
Szakkollégiuma (innen is megköszönve mindenkinek, aki ehhez a remek kezdemé-
nyezéshez hozzájárult és munkájával segített minket), megvalósult a belső átlátha-
tóság és életre hívtunk egy – már GTK-s – hagyományt is, amely a „Félév Oktatója 
Díj” nevet kapta. Az akkori 8 fő csapattá kovácsolódott, megismertük egymást és 
mélyebb barátságok köttettek.

Az elmúlt egy évben rengeteg impulzus ért, Márk elnöksége alatt megkomolyod-
tam, jelentős szakmai tapasztalattal és kapcsolati tőkével gazdagodtam. Olyan 
dolgokat tanultam meg, amelyek nélkül úgy érzem, nem lehetnék olyan sikeres, 
mint most vagyok – és pályázatom írásakor már kétszeres Nemzeti Bank Kiválóság 
Ösztöndíjasnak is mondhatom magam.

 ELNÖKJELÖLT
MOLNÁR LEVENTE
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Elnökhelyettesi tisztségemről 10 hónap után, 2021. augusztus elején mondtam 
le. Úgy éreztem, hogy eltávolodtam attól, ami az elejétől kezdve motivált. „Újra 
meg kellett találnom magam”. A GTK Gólyatáboránál megfelelőbb programot ta-
lán nem is kívánhattam volna ehhez, ahol a végeláthatatlan munka és megannyi 
impulzus hatására valami újra megmozdult bennem, és úgy éreztem, nekem igen-
is kötelességem tennem a hallgatókért.

Szeptember első felétől kezdve építem a csapatom, amelyet csupa elkötelezett, 
szakmailag erős, motivált ember alkot. 

Terényi-Szabó Dávid, Nagy Anna Dorottya, Rózsa Panna, Eszenyi Marcell, Lukács 
Vencel, Muhari Brigitta, Rózsa Panna, Borbás Patrik. – Mind a heten mások, mégis 
megvan bennük az az egy közös, ami nekem a legtöbbet számít: a tenni akarás.

Úgy érzem, támogatásukkal és munkájukkal készen állok arra, hogy a GTK-t egy 
még élhetőbb, élvezhetőbb, egyedibb hellyé alakítsuk.

Előre, GTK!

Tervek

ELNÖKSÉGET ÉRINTŐ „UTÁNPÓTLÁS”

Ma már általánosan elmondható, hogy minden, hallgatók által irányított szervezet 
utánpótlásbeli gondokkal küzd. A fluktuációnak számos oka van: egyeseknek nem 
illik a személyiségéhez a folytonosság (hiszen itt sosincs vége igazán a munkának), 
mások elfáradnak, míg megint mások befejezik tanulmányaikat, és nem tudnak a 
szervezetben maradni. Annak érdekében, hogy nálunk az utánpótlásbeli problé-
ma súlyosságát enyhítsem, e szempont is szerepet játszott Elnökségem tagjainak 
megválasztásakor. 

Csapatunkban csak kettő harmadéves hallgató van: Patrik, illetve jómagam. A má-
sodévesek négyen vannak, a közeli jövő az ő vállukon fog nyugodni, ha ők is úgy 
akarják. Az eddigi csapatok alapján meglehetősen szokatlan gyakorlat, de tarto-
zik hozzánk még kettő, elsőéves hallgató: Dorottya szakmailag rendkívül motivált, 
kiemelkedik hallgatótársai közül, kommunikációs területen szerzett tudása már 
most jóval idősebb társaival verseng; Marci elhivatottsága, tenni akarása és moti-
vációja pedig sokak előtt lehet a jövőben is követendő példa.
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HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT UTÁNPÓTLÁS-SZERVEZÉSE

Tavalyi programomban előkelő helyen szerepelt ez a pont, azonban sajnos sike-
ressége – főként a járvány újbóli berobbanásának köszönhetően – vitatható.

Úgy gondolom, nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy nyár végén 
meg tudtuk szervezni a több, mint 600 embert megmozgató gólyatábort, amely 
egy tanulmányait most kezdő hallgató életében elengedhetetlen szerepet játszik a 
kapcsolataikat és első benyomásaikat illetően.

Ez az esemény reményeim szerint megadta a kellő kedvet és lendületet az új és 
régi hallgatóknak az aktívabb szerepvállalásra, legyen szó küldöttgyűlési képviselő 
jelentkezésről, vagy akár csak egy alelnök bizottságához való csatlakozásról.

Elnökségemmel azon leszünk, hogy mind a Küldöttgyűlési képviselők, mind az 
egyes Bizottsági tagok megtalálják számításaikat a szervezeten belül, szeressék, 
amit csinálnak, és új, virágzó kapcsolatokat alakítsanak ki.

Ennek érdekében szeretnék havonta-kéthavonta eseményeket szervezni a Kül-
döttgyűlésnek, és remek lenne látni azt is, ha az egyes Bizottságok önszerveződő 
módon is csinálnának programokat saját maguknak a szakmaiság és barátság el-
mélyítésének érdekében.

Ebben oroszlánrészt Dávidra szeretnék hagyatkozni, úgy vélem, jelenlegi Elnök-
helyettesként már ismeri a körülményeket és feladatokat, nem fog neki gondot 
okozni egy nagyobb Küldöttgyűlés esetében sem ez a szerepkör.

HAGYOMÁNYOK TEREMTÉSE

Fiatal Karról lévén szó, a GTK-n még nincsenek több tíz éves hagyományok, de szi-
lárd meggyőződésem, hogy ennek megváltoztatására nem lenne alkalmasabb idő, 
mint a Karrá alakulást követő évek.

A Kari Vezetéssel, és az EHÖK-kel egyeztetve, a Rendezvényszervezésért felelős 
alelnököm segítségével mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy 5, 10, 
20 év távlatából minden itt végzett hallgató büszkén mesélhessen az itt szerzett 
élményeiről, legyen az akár a GTK Gólyatánca, egy tavaszi táncos rendezvény, vagy 
egy őszi süti sütéssel egybekötött adományozás.
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A hagyományoknak összetartó erejük van, és úgy vélem, hogy a jelenlegi – kissé 
bizonytalan – időszakban nincs is nagyobb szüksége a hallgatóknak másra, mint 
az összetartásra.

ÚTON AZ EHÖK ALAPSZABÁLY-MÓDOSÍTÁS FELÉ

Az ELTE HÖK jövőbeni Alapszabály-módosítására reflektálva prioritásnak tartom a 
GTK HÖK Alapszabályának teljes újragondolását, melyet alapos egyeztetéssorozat 
fog megelőzni mind az ELTE többi Részönkormányzatával, mind magával az ELTE 
Hallgatói Önkormányzatával. Reményeim szerint lehetőségünk lesz a pozíciókat 
szabadabban értelmezni, illetve változtatni az Elnökség jelenlegi működési mo-
delljén, gondolván itt például a – tehermentesítő feladatokat ellátó – referensek 
kinevezésére.

ALULRÓL SZERVEZŐDŐ KEZDEMÉNYEZÉSEK A GTK-N

Talán nem túlzás úgy fogalmazni, hogy 2021 első fele a Navratil Ákos Szakkollégi-
um megalapításával, és felépítésével telt – szervezeti szinten. 2022-ben azonban 
véleményem szerint szélesíteni kell a hallgatóknak kínált palettát, egyéb alterna-
tívákat is nyújtani kell az ELTE gazdasági témájú szakkollégiumánál, teret kell adni 
az alulról szerveződő hallgatói kezdeményezéseknek.

Legyen szó gazdasági jellegű diákszervezetről, társas-körről, vagy anonim sajtked-
velők csoportjáról, a GTK minden hallgatójának meg kell adni azt a lehetőséget, 
hogy egy olyan társasághoz csatlakozhasson, ahol azonos érdeklődési körű embe-
rekkel veheti körbe magát, barátokat szerezhet, és kapcsolatokat építhet egyetemi 
évei alatt.

Elnökségemmel azon leszünk, hogy minden igény meghallgatásra kerüljön álta-
lunk, és lehetőségeinkhez mérten támogathassuk azokat!
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HIBRID MODELL FENNTARTÁSA

A Koronavírus-járvány negyedik hullámához érve véleményem szerint gondolni 
kell az újabb szigorítások életbe lépése mellett, arra is, életünkre mekkora hatás-
sal volt az eddigi közel 2 év.

A hallgatói és dolgozói trendek átalakultak, mindenki az online világ felé tendált, 
megismertük a home office fogalmát, és talán egy kicsit hozzá is szoktunk ezekhez.
Ezek a ’vírustól kapott dolgok’ módosították az Elnökségi és Küldöttgyűlési ülések 
formáját, légkörét, és az ezekhez való hallgatói hozzáállást is. Szilárd meggyőző-
désem egyúttal, hogy az online teret nem szabad – a vírushelyzet enyhülésével 
sem – figyelmen kívül hagyni, ezért egy hibrid megoldást szeretnék a probléma 
kezelésére.

Az Elnökség ülését tekintve minden hónapban egyszer maradna az online jelenlét, 
amely praktikusan azt jelentené, hogy minden 4. alkalmat az online térben tarta-
nánk meg. A Küldöttgyűlés üléseinek időpontjait és helyszínt pedig – kényelme-
sebbé téve a hallgatók számára – az első ülések egyikén határoznánk meg közösen 
– pár online alkalomnak is lehetőséget adva igény szerint.

KARI VEZETÉS, EHÖK, HALLGATÓK

Megítélésem szerint Márk egy egészen új szintre emelte Hallgatói Önkormányza-
tunk kommunikációját és megítélést mind a Vezetés, mind az ELTE HÖK, mind 
pedig Hallgatóink körében a járvány viszontagságainak ellenére is. Úgy gondolom, 
csak ez – a már járt út – járható, ha idén is sikeresek szeretnénk lenni a Hallgatói 
Önkormányzatok életében. 

Ennek megfelelően igyekszem harmonikus kapcsolatot kialakítani és fenntartani 

jómagam is Dékán Úrékkal, valamit Rékával és csapatával is, hiszen „együtt erő 
vagyunk, szerteszét gyöngeség.”
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Bemutatkozás

Terényi - Szabó Dávid vagyok, az ELTE GTK 
másodéves gazdálkodási és menedzsment 
alapszakos hallgatója. Középiskolai tanulmá-
nyaimat a Budapesti Fazekas Mihály Gimnázi-
umban végeztem és már akkoriban tudatosult 
bennem, hogy a közösségi élet milyen fontos 
szerepet tölt be a mindennapjaimban. Na-
gyon vártam az egyetemi éveket, de sajnos az 
elmúlt bő egy év több mint felét beárnyékolta 
a pandémiás helyzet és jóval kevesebb lehető-
ségünk volt kibontakozni. 

A 2021-es gólyatábor, ahol csoportvezetőként vettem részt, fordulópont volt szá-
momra. Először is végre érezni lehetett azt a pezsgést és közösségi élményt amire 
már nagyon szüksége volt mindenkinek. Másodszor pedig Madai Márk, jelenlegi 
HÖK elnök ott, augusztus végén kért fel elnökhelyettesének. Elfogadtam a meg-
tisztelő ajánlatot, így már a félév kezdete óta részt veszek az Elnökség munká-
jában. Fontos és értékes tapasztalatokkal gazdagodtam az elmúlt hónapokban, 
melyeket immáron Molnár Levente elnökjelölt elszánt és motivált csapatában sze-
retném kamatoztatni.

Tervek

CSAPATMUNKA

Elnökhelyettesként fontos feladatom lesz a közösen megálmodott projektekben 
való aktív részvétel és Levi tehermentesítése. Ez utóbbihoz elengedhetetlen a tel-
jes Elnökség munkájának folyamatos összehangolása, amelyre különösen nagy 
hangsúlyt szeretnék fektetni. Egy jól működő és időhatékonyságra törekvő keret-
rendszer kialakítása a cél, amely mindenkinek lehetőséget biztosít az autonómi-
ára, de mellette elősegíti a csapatkohéziót is. Ezt elsősorban a szervezeten belüli 
folyamatos kapcsolattartás és kommunikáció által tudjuk megteremteni.

 ELNÖKHELYETTES - JELÖLT
TERÉNYI-SZABÓ DÁVID
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UTÁNPÓTLÁS - SZERVEZÉS

Az Elnökségben végzett munkám egyik kiemelten fontos területe lesz az utánpót-
lás-szervezés. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az utánpótlás-
képzés a pandémiás helyzetben se szoruljon háttérbe. Mindig igazodni fogunk az 
éppen aktuális járványhelyzethez, de reményeink szerint elsősorban személyes 
programok keretében biztosíthatunk szakmai felkészítést és pozitív élményeket 
a teljes Hallgatói Önkormányzat számára, beleértve a Küldöttgyűlési képviselőket 
és a bizottsági tagokat is. Bízunk benne, hogy az idei fantasztikusan sikerült gólya-
tábor és az azt követő csapatépítő programok sokak számára megadták a kezdő-
lökést az egyetemi életben való aktív részvételhez, legyen szó új vagy régi hallga-
tókról. A HÖK jövőjének biztosításához feltétlenül szükség van erre a lendületre.

BIZOTTSÁGOK

Az egyes területekért felelős alelnökök munkáját nagyban megkönnyíti és segíti, 
ha az általuk menedzselt bizottságok hatékonyan részt tudnak venni az éppen te-
rítéken lévő projektekben. Az előző programponthoz kapcsolódva egy jól működő 
bizottsági rendszer kiváló lehetőség az utánpótlásképzésre, a HÖK-ös teendőkbe 
való mélyebb betekintésre és a fejlődésre.

A következő időszakban kiemelt figyelmet szeretnénk fordítani az alulról szervező-
dő kezdeményezésekre, ezért tervben van egy új bizottság létrehozása, amelynek 
feladata a különböző szakkollégiumokkal és diákszervezetekkel való kapcsolattar-
tás és a hatékony együttműködés kialakítása lenne.

CSAPATÉPÍTÉS

Fontosnak tartom, hogy az Elnökség tagjai a közös munka mellett egy motiváló 
és egymást segítő, támogató csapatot alkossanak, ahol baráti-bizalmi kapcsola-
tok épülnek ki. Erre nagyszerű lehetőség adódik a jól megszervezett, kötetlenebb 
csapatépítések alkalmával. Időnként szeretnénk a teljes HÖK-nek, a Küldöttgyűlés 
bevonásával hasonló jellegű és célú programokat szervezni. Ilyenkor félre lehet 
tenni kicsit a kötelezettségeket, hogy aztán egy közös élménnyel gazdagodva, újult 
erővel térhessünk vissza a mindennapi feladatainkhoz.
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FÉLÉV OKTATÓJA DÍJ

Idén, a 2020/21/2-es szemeszter végén, első ízben szerveztük meg a korábban 
Levi által életre hívott Félév Oktatója szavazást alap- és mesterszakon egyaránt, 
5-5 kategóriában. A számos hallgatói voksnak köszönhetően sikeres kezdeménye-
zésről beszélhetünk, amelynek keretében köszönetet tudtunk mondani a kiváló
oktatói gárdának azért az áldozatos munkáért, amit nap mint nap értünk végez-
nek. A díjak novemberben kerültek átadásra egy szerény ünnepség alkalmával,
amely nagyon jó hangulatban telt mindenki számára.

Oktatóink pozitív visszajelzése és bíztatása megerősített minket abban, hogy a Fél-
év Oktatója Díj által új hagyományt teremthetünk a Kar életében. Célunk, hogy 
évről évre minél több hallgató részvételével tudjuk lebonyolítani a szavazást, hogy 
ezáltal még inkább megalapozott képet kapjunk kedvenc oktatóinkról.
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Bemutatkozás

Nagy Anna Dorottya vagyok, az ELTE Gazdálkodástudományi Kar elsőéves keres-
kedelem és marketing alapszakos hallgatója. 

Középiskolai tanulmányaimat az Esztergomi 
Dobó Katalin Gimnázium 5 évfolyamos nyel-
vi előkészítős osztályában végeztem, aminek 
köszönhetően ma már egy angol felsőfokú és 
egy német középfokú nyelvvizsgával rendel-
kezem. Az idegennyelvek mellett mindig is ko-
moly érdeklődést tanúsítottam a történelem és  
a földrajz iránt. Az utolsó évemben OKTV dol-
gozatomat is gazdaságföldrajzi témában írtam. 
Ezeknek a tárgyaknak az ötvözésével jöttem rá, 
hogy az én utam a gazdasági irányba mutat,  
és köteleztem el magamat az ELTE GTK mellett.

Nem sokat kellett azon gondolkodnom, hogy a gazdasági területek közül mégis 
melyiket válasszam. Először 16 évesen találkoztam a marketinggel, amikor az a 
szerencse ért, hogy egy kis időt Dorog városmarketingesének asszisztenseként 
tölthettem el, mely nagy hatást gyakorolt a pályaválasztásomra. Élvezettel írtam a 
helyi újság cikkeit, készítettem el a fotóit (néha ezek egyenesen a címlapra kerül-
tek), illetve a különböző városi események hivatalos meghívóit. Az ott töltött időm 
alatt mégis a fő projektemre vagyok a legbüszkébb, amely a város turisztikai kis-
könyvének elkészítése volt, saját fényképekkel, angol és német fordítással.

Ezen a vonalon tovább haladva, sok rendezvény szervezésében és megvalósításá-
ban vettem részt a gimnáziumi éveim alatt. Megalapítottam a Média Stábot, amely 
ezeknek a dokumentációjáról is gondoskodott. Nem sokkal később rátaláltam egy 
városi szinten működő, helyi ifjúsági közösségre, az AlterEgom – 2021-ben a NIOK 
Alapítvány által meghirdetett legígéretesebb új szervezetnek járó Civil Díjat elnye-
rő - Egyesületre, amelynek alapító-, valamint Kommunikáció- és Marketing csopor-
tos tagjaként szintén újabb ismeretekre és tapasztalatokra tettem szert.

 KOMMUNIKÁCIÓS ALELNÖKJELÖLT
NAGY ANNA DOROTTYA
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Mindig is kerestem a plusz lehetőségeket, kihívásokat, így magtól értetődő volt, 
hogy jelentkezek a frissen megalakult Navratil Ákos Szakkollégiumba, ahol a si-
keres felvételit követően már a Kommunikációs csoport büszke tagjának mond-
hatom magam. Sokszor megfordult már a fejemben a Hallgatói Önkormányzatba 
való csatlakozás gondolata is, így  amikor Levi felkért a pozíció betöltésére, öröm-
mel mondtam igent. Remélem, hogy az évek során szerzett tudásomat és tapasz-
talatomat a kommunikáció és marketing területén itt is kamatoztathatom és sokat 
hozzátehetek az ELTE GTK közösségéhez.

Tervek

BELSŐ- ÉS KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ MEGERŐSÍTÉSE

Egy jó csapat működéséhez elengedhetetlen a kiváló belső kommunikáció. A leg-
kisebb félreértés, hiányosság is komoly hibát szülhet, így minden erőmmel azon 
leszek, hogy megteremtsem ennek feltételeit és csapatunk tagjai mind naprakész, 
pontos információkkal rendelkezhessenek.

A legnagyobb kihívást a külső kommunikáció megerősítésében látom. A Covid-19 
járvány sajnos a hallgatók közösség iránti érdeklődésére is komoly negatív ha-
tással bírt és sikerült a HÖK-től is eltávolodniuk. Szeretném ezt a frissen keletke-
zett szakadékot áthidalni egy személyesebb kapcsolat kialakításával, különböző 
élménybeszámolók és valós személyek fényképeinek felhasználásával. Vélemé-
nyem szerint az állandó, könnyen áttekinthető információk szolgáltatása mellett, 
a sikeres külső kommunikáción múlik a jó egyetemi közösség kialakulása és a HÖK 
utánpótlásának biztosítása is. Így most azt tartom a legfontosabbnak, hogy a hall-
gatók figyelmét ne csak időszakosan keltsük fel, hanem tartsuk is meg.

ONLINE ÉS OFFLINE TEVÉKENYSÉGEK

Természetesen az offline lehetőségek széles tárházának kiaknázását is folytatni 
szeretném, a GTK Story magazinnal az első helyen, azonban a fent említett célok 
megvalósításának sikerességét elsősorban az online jelenlét megerősítésében lá-
tom. 

Szeretnék heti hírlevelet és pdf füzetet kiküldeni, amelyben a tartalmak csoporto-
sítva vannak (pl. versenyek, határidők) és a végén megtalálható egy havi program-
naptár is. 
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A mai világban a közösségi oldalak valódi ütőkártyák lehetnek, ha megfelelően 
vannak menedzselve. Úgy vélem, hogy a HÖK kedveltségének esetében is sors-
fordító szerepet játszhatnak, viszont komoly munkát igényelnek. Első lépésként 
különválasztanám a Facebookra és az Instagramra szánt tartalmat, hiszen míg az 
előbbiért fontos információkért, az utóbbiért sokkal inkább a személyes élménye-
kért és fényképekért látogatnak el a hallgatók. Az eddiginél kicsit több figyelmet 
fordítanék az Instagramra, hiszen még sok kihasználatlan lehetőséget tartogat 
magában. Különböző #-es kampányokat lehetne rajta elindítani és egy Összefogla-
ló alatt a HÖK-öt megjelölő fényképeket, videókat egybefűzve a GTK közösségét is 
jobban egybe tudnánk kötni. Érdemesnek tartom a közösségi oldalainkon a „busi-
ness/economics aesthetics & motivational quotes” vonalak behozását, hiszen igen 
közkedvelt témák a gazdasági területet választó hallgatóink között. Mindenképp el 
szeretném indítani a YouTube-csatornánkat, ugyanis egy-két élmény videós felele-
venítése vagy információ kreatívabb, mozgóképes átadása is sokat hozzájárulhat 
a HÖK passzív követői táborának aktívvá válásához.

KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁG FELÁLLÍTÁSA

„Egyedül nem megy.” A kommunikációs feladatok néha igen sokrétűek, így az 
igényes, színvonalas ellátásukhoz szükségesnek látom a Kommunikációs Bizott-
ság promotálását és bevonását a munkába. Szeretném, ha egy olyan ambiciózus 
csapatot tudhatnék magam mögött, akikkel együtt dolgozva ne lenne olyan fela-
dat, amelyet ne tudnánk megfelelően, magas színvonalon teljesíteni. Egy olyan, a 
kommunikáció és marketing iránt érdeklődő miniközösséget szeretnék létrehozni, 
amely tagjai a közös munka során együtt tanulhatnak és fejlődhetnek. A szakmai-
ság jegyében el szeretnék rugaszkodni az oly sokak által használt Canvától. Az alter-
natíváját az Adobe különböző programjaiban - Photoshop, Lightroom, Illustrator, 
InDesign és Premiere Pro – látom, amelynek alapjait a Bizottság minden tagjának 
megmutatnám. Bízok benne, hogy a hallgatókat a tudásmegosztás, a színvonalas 
referencia munkák és a kiváló közösség lehetősége motiválni fogja, hogy csatlakoz-
zanak és nemsokára egy igazi profi csapat fogja ellátni a kommunikációs teendőket. 

ARCULATI MEGÚJULÁS

Végezetül - de nem utolsó sorban - az alapok megtartásával a már jól bevált ar-
culatot is megújítanám, egy kicsi felfrissíteném. Nagyon fontosnak tartom, hogy a 
HÖK-ről kialakított első kép mindenki számára a szakmaiság és „trendiség” legyen. 
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Bemutatkozás

Eszenyi Marcell vagyok, az ELTE Gazdaságtu-
dományi Kar elsőéves nemzetközi gazdálkodás 
alapszakos hallgatója. 

Középiskolába a pesterzsébeti Német Nemze-
tiségi Gimnáziumba jártam. Német kéttannyel-
vű középiskola révén sikeresen megtanultam 
németül felsőfokú szinten. Mivel szeretném a 
német mellett az angol nyelvismeretemet is fej-
leszteni, a gazdaság világa megfogott,  ezért a 
GTK-ra esett a választásom, ahol jelenleg a tanulmányaim folytatom.

Már középiskolában is érdekelt a diákélet, melynek aktív tagja voltam. A közös-
séget a Diákönkormányzat elnökeként segítettem. Az elnökségem alatt lebonyo-
lítottunk az alelnök társammal több sikeres programot. Ezek közül a Márton-na-
pi felvonulást illetve a DNG félévzáró buliját emelném ki, melyek hatalmas sikert 
arattak a diákság körében. 

Tervek

GTK HÖK IRODA

A HÖK fontos szerepet tölt be a hallgatók életében, amennyiben lehetőséget te-
remtünk a folyamatos kapcsolattartásra, akár egy ügyfélszolgálati rendszer ki-
alakításával. A kialakítandó rendszer elősegíti és biztonságot jelent a hallgatók 
ügyeinek, ötleteinek illetve problémáik kezelésére. A HÖK iroda napi pénzügyi mű-
ködésének megteremtése, a gazdasági alelnök feladatának érzem. Az iroda mű-
ködtetése mellett, együtt szeretnék működni társszervezetekkel a közbeszerzések 
előkészítésében, kifejezetten a gazdaságosság és finanszírozhatóság fényében. 

 GAZDASÁGI ALELNÖKJELÖLT
ESZENYI MARCELL
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GAZDÁLKODÁS TERVEZÉSE

A gazdasági alelnök feladatköréhez tartozik az éves gazdasági terv előkészítése. 
Hiszen egy jó gazdasági tervvel a tervezett programok, projektek teljeskörű meg-
valósítására nyílik lehetőség. Célom a gazdasági folyamatok átláthatóvá, visszakö-
vethető tétele, a maximális költséghatékonyság mellett a projektek és programok 
kiemelkedő minőségű megvalósításának támogatása.  

EGYÜTTMŰKÖDÉS

Kiemelten fontosnak tartom a HÖK helyi szervezetének vezetésével a szoros 
együttműködés kialakítását, első sorban az éves pénzügyi terv kialakítása során, 
mivel a projekt sikeres lebonyolításának egyik alappillére a finanszírozás folyama-
tos és stabil megléte. Az együttműködés során nemcsak a gazdasági érdekeket 
tartom fontosnak, hanem az értékteremtést az EHÖK szervezetével.

HALLGATÓI KEZDEMÉNYEZÉSEK

Fontosnak tartom a hallgatók egységének megteremtését, közös programokkal, 
rendezvényekkel támogatva a hallgatók összetartását. Ezáltal fontosnak tartom 
a hallgatói kezdeményezéseknek a kiemelt figyelem biztosítását, mert az így ki-
alakuló közös munka előremutat a GTK életében, így megteremtve a karon belüli 
harmóniát és színesebbé teszi napi életünket is. 



 TANULMÁNYI ALELNÖKJELÖLT
LUKÁCS VENCEL

Bemutatkozás

Lukács Vencel vagyok, másodéves gazdál-
kodási és menedzsment szakos hallgató 
az ELTE GTK-n.

2000-ben születtem Miskolcon, itt végez-
tem 2019-ben a Miskolci Herman Ottó 
Gimnáziumban emelt szintű német nyel-
vi szakon, majd kezdtem bele a Miskolci 
Egyetemen formatervező mérnöki kép-
zésbe, amelyet még az első félévben meg-
szakítottam. Ezt követően, újra mérlegelve 
érdeklődéseimet és terveimet, választot-
tam az ELTE GTI-t, amit azóta is a lehető 
legjobb döntésnek tartok.

A Hallgatói Önkormányzat munkájával 
először még a Miskolci Egyetemen ismerkedtem meg, már ott is érdekelt, hogy 
mivel foglalkozik ez a közösség, és hogyan teszi színesebbé az egyetemi világot. 
Indultam a HÖK képviselői választáson, amelyen nagy örömömre és megtisztelte-
tésemre helyet nyertem a Küldöttgyűlésben, két szak képviselőjeként is.

Annyira megszerettem a közösséget, hogy nem is volt kérdés: az ELTE GTI Önkor-
mányzatának munkájában is szerettem volna részt venni, amelyet büszkén teszek 
is 2021 áprilisától, újra Küldöttgyűlési képviselőként.

Nagy megtiszteltetés számomra a felkérés a Tanulmányi Alelnök pozíciójának be-
töltésére, és úgy gondolom, hogy a Hallgatói Önkormányzatban szerzett tapasz-
talataim, illetve a Hallgatóság iránti segítőkészségem alkalmassá tesznek erre a 
feladatra.
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Tervek 

KOMMUNIKÁCIÓ 

Az utóbbi másfél évben saját magam tapasztaltam meg, ahogy karunk kommuni-
kációja egyre és egyre jobbá vált: a hallgatók és Tanulmányi Hivatal - Kari vezetés 
- HÖK hármas közötti információáramlás ma már gyors, széles körű, és rendsze-
resen közvetíti a naprakész tudnivalókat. Emellett a hallgatói visszajelzések, pana-
szok, észrevételek fogadása – kiemelve legfontosabbként a kérdések megválaszo-
lását – is rengeteget fejlődött, példaként említhetjük a számtalan kérdőívet, illetve
véleményfelmérést.

Véleményem szerint ennek a folyamatnak a következő fontos lépése lenne a ta-
nulmányi információk, újdonságok, hírek, fontosabb változások rendszeres közlé-
se a közösségi média felületein, főként Instagramon, hiszen a hallgatók többsége 
jóval gyakrabban van jelen ezeken a platformokon, mint a Neptun-mailboxban.

Elsősorban az alábbi információk gyakori megjelentetését tervezem ilyen módon: 
határidők; pályázatok, programok, rendezvények; új rendelkezések; új vagy meg-
változott követelmények; különböző egyetemi szervek nyitvatartási és ügyfélfoga-
dási ideje; GYIK; aktuális járványügyi intézkedések. Ennek kivitelezéséhez a Kom-
munikációs Alelnök segítségére számítok.

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ

Minden egyetem minden karának kiemelt minősítője a hallgatóinak tanulmányi 
eredménye. Az, hogy ezek az eredmények a lehető legkiválóbbak legyen, mind-
annyiunk érdeke: fontos a GTK minősítése szempontjából, de még fontosabb az 
egyének, a hallgatók számára, hiszen ezek az eredmények mutatják, hogy meny-
nyire sikeresen sajátították el a későbbi karrierjük alapjául szolgáló ismereteket.
Az ELTE már évek óta vezeti a hazai egyetemek rangsorát, többek között a hall-
gatói kiválóság tekintetében is. Erre nagyon büszkék lehetünk, hiszen ez az ELTE 
összes hallgatójának és dolgozójának közös érdeme.

Ahhoz, hogy ezt az előkelő helyezést a következő években is megtarthassuk, fon-
tos a hallgatóság megfelelő motiválása a kiemelkedő tanulmányi eredmények 
elérésére, ennek pedig elsődleges eszköze a tanulmányi ösztöndíj. Tanulmányi 
alelnökségem alatt felülvizsgáljuk a tanulmányi ösztöndíj pontozási és elosztási 
rendszerét, és elvégezzük az esetlegesen szükséges módosításokat, hogy a lehető 
legigazságosabban és leghatékonyabban támogassuk azokat, akik eredményeik-
kel ezt kiérdemlik, és saját tudásuk mélyítése mellett egyetemünk nevének erősí-
téséhez is hozzájárulnak.
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NYÍLT NAP, EDUCATIO

Karunk, a GTK promotálása a fent említett rendezvényeken létfontosságú, ugyanis 
hiába a Kar kimagaslóan jó híre, fontos, hogy az érdeklődők maguk is megismer-
hessék annak hangulatát, leendő hallgatótársaikat, oktatóikat, a fizikai környeze-
tet, és nem utolsósorban a Hallgatói Önkormányzatot.

Ahhoz, hogy az érdeklődők bármely felmerülő kérdésére kielégítő választ adhas-
sanak a rendezvényen résztvevő Képviselőink, Elnökségi szinten kell összeállíta-
nunk egy információ-gyűjteményt illetve segédletet, amely ennek a feladatnak 
a megkönnyítésére hivatott. Továbbá a tapasztalataink szerinti leggyakoribb és 
legfontosabb kérdéseket és válaszokat szórólapon vagy minikatalógusban lenne 
célszerű kiadni ezeken az eseményeken, hogy a beérkező kérdések mennyiségét 
mérsékeljük.

IDEGENNYELVI KURZUSOK

Az ELTE GTK-n tanórai keretek között van lehetőség ingyenes angol nyelvi ismere-
tek megszerzésére, viszont az ország régiójának és nemzetközi gazdasági és politi-
kai kapcsolatainak köszönhetően a német nyelvismeret is kiemelkedően fontos, és 
nagyban hozzájárul birtokosának versenyképességéhez a munkaerőpiacon. Ezért 
törekedni fogok arra, hogy szabadon választható tárgyként órarendbe illeszthető-
en, vagy online kurzus formájában lehetőség nyíljon angol és német nyelvtanulá-
sára is, melyek kifejezetten az ELTE Origó Nyelvi Centrum nyelvvizsgáira készítik 
majd fel az érdeklődőket.

TANKÖRÖK, FELKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSOK 

Mindannyian kerülhettünk már abba a helyzetbe, hogy egy zárthelyire vagy vizsgá-
ra való készülődés közben éreztük azt, hogy a tárgy oktatója, a jegyzet, és a saját 
nézőpontunk mellett egy negyediket is meghallgattunk volna, hogy rávilágítson 
olyan összefüggésekre és értelmezésekre, amelyek addig elkerülték figyelmünket. 
Erre pedig a legjobb lehetőség az, ha egy olyan hallgatótársunktól hallhatjuk meg 
ezeket, aki nagyon otthonosan mozog az adott témában.
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Az előző Tanulmányi Bizottságok ennek a precedensét már megteremtették, így 
ránk már csak az a feladat hárul, hogy a lehető legtöbb tantárgy lehető legtöbb 
zárthelyije, de főleg a legnehezebbek esetében továbbra is biztosítsuk ennek lehe-
tőségét, és fejlesszük a megvalósítását. Erre a pozícióra pályázatot fogunk kiírni, 
ahol várjuk azon hallgatók jelentkezését, akik vállalnák az adott tárgyból a félév-
ben 2-3 órányi online előadás levezetését az alsóbb éves hallgatótársaik számára. 

MESTERSZAKOS HALLGATÓK

Karunk mesterképzésein résztvevő hallgatók száma az utóbbi 3 évben mintegy 
7-szeresére növekedett, ma már a GTK mesterszakos állománya a legnagyobb az
ELTE összes kara közül.

Mivel ezen hallgatóknak a képviselete is pontosan ugyan olyan fontos, mint alap-
szakos társaiké, szeretném bátorítani őket, hogy bármilyen felmerülő gond és 
nehézség esetén keressék bizalommal a Tanulmányi Bizottságot, akikkel minden 
tőlünk telhetőt megteszünk majd annak érdekében, hogy ezeket az akadályokat 
elsimítsuk, és a mesterszakosok ügyintézését is olyan könnyűvé tegyük, mint ami-
lyenné mára az alapszakosoké vált. 
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Bemutatkozás

Muhari Brigitta vagyok, az ELTE GTK má-
sodéves nemzetközi gazdálkodás alapsza-
kos hallgatója. 

Az egyetem megkezdése előtt a jászberé-
nyi Lehel Vezér Gimnáziumban érettsé-
giztem. A tavalyi évben jelentkeztem Kül-
döttgyűlési Képviselőnek, amely pozícióra 
hallgatótársaim meg is választottak. A Kül-
ügyi Bizottságba kerültem, mint bizottsági 
tag, ahol bepillantást nyerhettem a külügy 
világába, és részt vehettem megannyi kül-
ügyi projektben. 

Sajnos nem sokat lehettünk együtt, 2020 novemberében a járvány miatt újra be-
zárt az egyetem. A gyűlések és megbeszélések átkerültek az online térbe, ami kissé 
megnehezítette a dolgunkat, viszont úgy gondolom sikerrel vettük az akadályokat, 
a külügy területén is. 2021 augusztusa óta erősítem Madai Márk elnökségét, mint 
Külügyi alelnök. Ez idő alatt sikerült még jobban belelátni a külügybe, és az itt fel-
halmozott tudásommal szeretném Molnár Levente elnökjelölt csapatát is erősíte-
ni. Bízom benne, hogy tapasztalataimnak köszönhetően elnyerem a Küldöttgyűlés 
támogatását és folytathatom munkámat a GTK HÖK keretein belül.

Tervek

ERASMUS+

Egyre többet hallhatjuk a hallgatótársainktól: ”Megyek Erasmusra!” – és nem vélet-
lenül. Az Erasmus+ manapság a legnépszerűbb mobilitási program lett az egyete-
misták körében.

 KÜLÜGYI ALELNÖKJELÖLT
MUHARI BRIGITTA
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Tapasztalataim szerint nálunk is egyre többen mernek pályázni. A pályázatok ki-
töltése és leadása egy elég bonyolult folyamat, ezért szeretném különböző módon 
segíteni a hallgatókat, hogy maga a procedúra senkit ne riasszon el és mindenki 
magabiztosan adhassa le a szükséges dokumentumokat. 

 Terveim között szerepel több Erasmus+ tájékoztató tartása az érdeklődőknek, a 
kiutazás előtt állóknak és a kint lévőknek is. Valamint szeretnék tervezni egy nagy 
Erasmus+ Gyakori Kérdések táblázatot GTK specifikumokkal kiegészítve, amit min-
dig a legfrissebb adatokkal egészítenék ki. Úgy gondolom, ez nagyban hozzájá-
rulna a pályázatok sikerességéhez. Természetesen mindezek mellett ugyanúgy, 
online is állok a hallgatók rendelkezésére, bármilyen kérdésük is legyen. 

Minden évben szervezünk a főpályázat és a pótpályázat előtt kedvcsináló tájékoz-
tatókat, itt nagy szerepet kapnak a már hazaérkezett hallgatók is, hiszen a tájékoz-
tatás szerves része az összegyűjtött tapasztalatok átadása. Szeretnék találkozókat 
szervezni volt Erasmusos és Erasmus előtt lévő hallgatókkal, hogy a tapasztalatá-
tadás még könnyebben és közvetlenebbül történhessen, természetesen a vírus-
helyzet figyelembe vételével. 

Úgy gondolom, az Erasmus+ ösztöndíj promócióját nem lehet elég korán elkezde-
ni, ezért fontosnak tartom, hogy már az Educatio kiállításon is naprakész informá-
ciókat kaphassanak a leendő hallgatók a külföldi lehetőségekről. A nyílt napokon 
és például az ELTEFESZT-en is szeretném, hogy minél több érdeklődő hasznos in-
formációkat gyűjthessen a különböző mobilitási lehetőségekről.

A Kommunikációs alelnök segítségével a 2021 őszi pótpályázat előtt rengeteg volt 
Erasmusos élménybeszámolóját és fotóit tettük közzé Instagram sztoriként és Fa-
cebookon is. Ezt a jövőben is szeretném folytatni, mert szerintem nagyon hasznos 
lehet azoknak, akik gondolkoznak külföldi részképzésen, és a hazajövők is nosztal-
giázhattak a képek válogatása közben.

A GTK széles kapcsolathálózattal rendelkezik, a partnerintézmények száma fo-
lyamatosan bővül. Elengedhetetlennek tartom az olyan lehetséges partneregye-
temek felkutatását, ami illeszkedik a hallgatók igényeihez, ezáltal folyamatosan 
várom a hallgatók visszajelzéseit új partneregyetem ötleteikkel.
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Külügyi alelnökként részt veszek az Erasmus+ pályázatok bírálatában is, fontosnak 
tartom, hogy a pontozást és a pontozási szempontrendszert is folyamatosan fris-
sítsük a hallgatók érdekeit szem elől tartva.

Napjainkban a külföldi résztanulmányok óriási szerepet játszanak az egyetemi élet 
során, hiszen mind a kint szerzett tapasztalatok, mind a megszerzett nyelvtudás 
nagymértékben segítik a későbbi boldogulást. Egy külföldi részképzés, tanulmány-
út vagy szakmai gyakorlat ugyanis nagyon jól mutat például a hallgató önéletrajzá-
ban is. 

Terveimmel remélem segíteni tudom a leendő Erasmusos hallgatókat, akik egy 
életre szóló élménnyel gazdagodhatnak egyetemi éveik alatt.

NEMZETKÖZI HALLGATÓK ÉRDEKKÉPVISELETE – ESN-SH

Az ELTE GTK nemzetközi körökben is nagy népszerűségre tett szert, ezért a külföldi 
hallgatók létszáma is folyamatosan nő. Csak az utóbbi egy évben majdhogynem 
megtriplázódott a bejövő hallgatók száma, ehhez képest a Nemzetközi Irodában 
dolgozók létszáma nem változott. A kezdeti sokkhatás után együtt sikerrel vettük 
az akadályokat, terveim között szerepel továbbra is a Nemzetközi Irodával való jól 
működő, szoros kapcsolat.

A különböző programok segítségével érkező hallgatók érdekképviselete elenged-
hetetlen. Jelenleg érdekképviseletük közvetetten valósul meg az ESN (Erasmus 
Student Network) és az SH (Stipendium Hungaricum Mentor Network) hálózatain 
keresztül. 2021 szeptemberétől sikerült az SH kari főmentor pozíciót létrehozni, 
aki a külügyi alelnök alatt foglakozik az SH programmal érkező hallgatók problé-
máival, kérdéseivel. A „pozíció” még nagyon kiforratlan, szeretném biztosítani a 
jövőjét, hogy a későbbiekben zökkenőmentesen és effektíven tudjon működni.

Ezen felül szeretném erősíteni a kapcsolatot az Erasmus Student Networkkel és a 
Stipendium Hungaricum Mentorhálózattal, a külföldi hallgatók érdekében. 

A kommunikációs alelnökkel egyeztetve a jövőben szeretném, hogy a GTK Story-
ban angol nyelven is megjelenjenek cikkek, amelyek érdekesek lehetnek a külföldi 
hallgatóink számára is.
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Az egyik legnagyobb probléma, hogy nem minden információ van lefordítva angol-
ra a külföldi hallgatók számára, ezáltal kissé kirekesztve érzik magukat az egyetemi 
közegből.

Fontosnak tartom, hogy a hallgatói életben is megvalósítsuk a nemzetköziesítést. 
Szorgalmaznám a plakátok, pályázatok, tárgyleírások, tájékoztatók és minden a 
GTK-hoz kapcsolódó információ angol nyelvre való lefordítását.

Szeretném jobban bevonni őket az egyetemi életbe többek között a kari esemé-
nyek promóciójával, vagy kifejezetten a külföldi hallgatóknak létrehozott tankö-
rökkel. A leendő Külügyi Bizottság egyik fő feladata lenne a külföldi hallgatók állan-
dó tájékoztatása, akár fordítások segítségével is. 

EGYÉB LEHETŐSÉGEK

Az ELTE HÖK Külügyi Bizottságának (EHKB) Facebook oldalán folyamatosan frissü-
lő külügyi lehetőségeket, pályázatokat osztunk meg, ezeket a lehetőségeket sze-
retném az egyre szélesebb hallgatóközönséggel megismertetni. 

A tavalyi évben indult egy kurzus a holland AVANS egyetemmel közösen, amely 
egy kiváló lehetőség a magyar hallgatók számára is, hogy kipróbálják magukat 
nemzetközi környezetben és szakmai feladatokon keresztül ismerkedjenek, fej-
lesszék nyelvtudásukat. Sajnos ez a kurzus a tavalyi évben nem valósulhatott meg, 
de ebben az évben szeretném ennek a lehetőségnek a promócióját is megkezdeni.

KÜLÜGYI BIZOTTSÁG – KOMMUNIKÁCIÓ A HALLGATÓKKAL

A Külügyi Bizottság tekintélyének növelését fontos feladatomnak érzem. A bizott-
sági tagok rendszeres képzése elengedhetetlen annak érdekében, hogy népszerű-
sítsék a mobilitási programokat

hallgatótársaik körében, és az utánpótlásképzés is itt kezdődne el. Szeretnék egy 
kis csapatot, akikkel közösen oldanánk meg különböző külügyi projekteket, figyel-
nék visszajelzésükre és megbeszélnék a bonyolultabb felmerülő kérdéseket. Sze-
retném, hogy minden érdeklődő hallgató csatlakozni tudjon a Külügyi Bizottság-
hoz, és közösen valósítsuk meg céljainkat.
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Bemutatkozás

Rózsa Panna vagyok, a GTK másodéves gazdálkodás-menedzsment alapszakos 
hallgatója. 

Már a gimnáziumi éveim alatt motivált a pör-
gés, hajtott a tettvágy és ez azóta sincs más-
képp. Szerettem, ha kivehettem a részem a 
diákság életében és felszólalhattam egy-egy 
jótékony ügy vagy kezdeményezés mellett.  
Az ELTE falai között töltött eddigi másfél 
évemben betekinthettem a hallgatók érdek-
képviseletébe és ezzel együtt tapasztalatot 
szereztem a HÖK küldöttgyűlés tagjaként.  
Az elmúlt 2 félévben a szociális bizottság csa-
patában dolgoztam és vettem ki a részem  
a munkából a pályázati időszak során is.

Mindig is jellemző volt rám, hogy segíteni szeretnék másokon akár önkéntes mun-
kával, akár adománygyűjtés szervezésével. Kiskoromtól fogva számtalan szociális 
érzékenyítő programon vettem részt és ezt a tapasztalatot szeretném másoknak 
is továbbadni. Jelenleg is tagja vagyok a Tanítsunk Magyarországért programnak, 
ahol hátrányos helyzetű fiatalokat támogatunk a mindennapjaikban és tanulmá-
nyaikban. 

Tervek

TÁMOGATÁSOK, ÖSZTÖNDÍJAK, TÁJÉKOZTATÁS

Tapasztalatom alapján a hallgatóság jelentős része nincs tisztában a megpályáz-
ható ösztöndíjakkal, vagy túl bonyolultnak gondolják. Ezt a sztereotípiát minden-
korra szeretném eloszlatni, pályázati időszak előtt megrendezésre kerülő infor-
mációs napokkal, tájékoztatókkal, ahol segítséget, támpontokat adunk a sikeres 
pályázatok benyújtásához. 

 SZOCIÁLIS ALELNÖKJELÖLT
RÓZSA PANNA
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Ezáltal mindenki, aki jogosult (nem is gondolnánk, hogy milyen egyszerű jogosult-
nak lenni) részesülhetne anyagi juttatásban. Számunkra sikerélménynek lenne 
betudható az ilyen egyeztetéseket követően a következő pályázási időszakban 
hiba nélkül leadott pályázat. Valamint szeretnénk, ha az információáramlás a ha-
táridőkről és a teendőkről még simulékonyabban menne a diákok irányába, több 
platformon keresztül. A bizottsági tagok több munkafolyamatba való bevonása 
is a céljaim között szerepel. Szeretném elérni, hogy a tagok ne csak a nagyobb 
kaliberű feladatainkat illetően legyenek tisztában mindennel, hanem a többi ösz-
töndíj tekintetében is naprakészek legyenek, ezzel közvetlen segítséget nyújtva év-
folyamtársaiknak, barátaiknak.

SZOCIÁLIS ÜGYEK

Célom, hogy a hallgatóságnak egyetemi keretek között szociális érzékenyítő prog-
ramokat, eseményeket szervezni. A GTK gazdasági képzésein – természetesen – 
kevés hangsúly helyeződik a humán/szociális ügyekre. Terveim szerint előzetes 
igényfelmérés alapján több témában is meghívnánk vendégelőadókat, vagy tar-
tanánk programsorozatokat, hogy a sok a diákok szellemi fejlődése mellett a lelki 
egyensúly és a nem használt kompetenciák fejlesztése is előtérbe kerülhessen. 

Gondolkodtál már azon, mennyire menő lenne, ha elmondhatnád, hogy te és az 
egyetemed is tesz a fenntarthatóságért?  Bizony ez szintén egy közös ügyünk! Biz-
tos vagyok benne, hogy rengetegen szeretnének a közösségért és a jövőjükért töb-
bet tenni. Nem titkolt terveim közé tartozik a fenntarthatóság jegyében tematikus 
előadásokat, projektmunkákat, gyűjtéseket szervezni. 

GYŰJTÉSEK, JÓTÉKONY KEZDEMÉNYEZÉSEK

Szeretném, ha mottó lenne a „Jobb adni, mint kapni”. Nem csak karácsonykor sze-
retnék alkalmat találni arra, hogy adjunk. Lehet ez egy átlagos hétköznap is, ami 
tőletek lesz más, mint a többi. Szerveznénk ruhagyűjtéseket, cipősdoboz ajándé-
kozásokat és számtalan olyan ötlet van még a tarsolyban, amik ehhez hasonló jó 
célokért tesznek. Nem mellesleg ezeknek a kezdeményezéseknek hatalmas közös-
ségépítő ereje is lehet. 

Összességében szeretném elérni, hogy a pályázatok és anyagi „jólét” témája mel-
lett a szociális bizottságon keresztül lelki egészségükre is figyelmet fordítsanak a 
hallgatók. 

„Néha az apróságok számítanak. Mindaz, amit nap, mint nap csinálsz. Mindaz, amit 

minden egyes nap teszel másokért. Ha kicsiben, de megmented a világot.”
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Bemutatkozás

Borbás Patrik vagyok, harmadéves nem-
zetközi gazdálkodás alapszakos hallgató. 

Középiskolai tanulmányaimat a veszprémi 
Lovassy László Gimnáziumban végeztem 
el informatika szakon. Már a gimnázium-
ban is érdekelt a programszervezés, a kü-
lönböző események organizálása, lehető 
legjobb kivitelezése, így nem volt kérdés 
mivel szeretnék foglalkozni az egyetemi 
tanulmányaim mellett is.

Eddig két nagyobb– a gólyákat az egyetemi életbe bevezető - eseményen voltam 
szerencsés jelen lenni. Tavaly saját szervezésben a korlátozások miatt, míg idén a 
tradicionális Gólyatábor keretein belül. Emellett az idei Orientációs hét lebonyolí-
tásában is kivettem a részem szervezőként/főszervezőként. De az ELTEfeszten, és 
GTK-s nyíltnapokon is találkozhattatok velem. 

Az egyetemen kívül is foglalkozok programok lebonyolításával, népszerűsítésével, 
így nem lenne akadály külsős helyszínek bevonása sem egyes rendezvények lebo-
nyolításába.

Tervek

GTK-S HAGYOMÁNYOK

A GTK hagyományait, valamint a többi kartól átvett szokásokat megtartva, ám né-
hány dologban mégis beújítva szeretném megteremteni a GTK-s szellemiség, a 
GTK-s életérzés fogalmát.

PROGRAMSZERVEZÉSÉRT FELELŐS ALELNÖKJELÖLT
BORBÁS PATRIK
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Az eddig jól bevált programok (Szemeszternyitó, Gólyatábor) mind szerves részei 
annak a rendezvénysorozatnak, amelyet elhagyni semmiképp nem fogunk, vi-
szont újításokkal tele hoznánk el nektek. Modernizálva, az újabb hallgatók igényeit 
felmérve és a jelenlegi trendekhez alkalmazkodva gondolnánk újra ezeket a prog-
ramokat.

PROGRAMSZERVEZÉSÉRT FELELŐS BIZOTTSÁG 

Az idei évben is nagy hangsúlyt kívánok fektetni a Programszervezésért Felelős 
Bizottság munkájára, amely az utóbbi években már megmutatta képességeit, és 
reményeim szerint idén is egy összetartó, motivált csapatot sikerül felépítenünk a 
Küldöttgyűlés segítségével.

A nyílt bizottsági rendszer miatt bárki csatlakozhat majd hozzánk, akinek van ren-
dezvényes affinitása – hisz az utánpótlás egy ilyen létfontosságú Bizottság szá-
mára elengedhetetlen. Ennek apropóján aki hezitálna, csak bátorítani tudom a 
Küldöttgyűlésbe, vagy akár a Bizottságokba való jelentkezésre.

GÓLYATÁBOR

Az idei Gólyatábor sikeréből kiindulva, nagyon fontos, hogy az egyetemi életbe 
ne csak a hagyományos kereteken belül vezessük be a táborozókat. Hangsúlyt 
kell fektetni a megfelelő kapcsolatok kialakítására, de egy szinte fesztiválélmény 
megélésére is különböző műfajokat felsorakoztató, ismertebb fellépők segítségé-
vel. Úgy vélem, hogy a tábor hangulatát nem csak az esti órákban, hanem reggel-
től estig a maximumon kell tartani. A tábor minden egyes pillanatáért érkeznek a 
hallgatók, így mi megadjuk nekik a lehetőséget arra, hogy ezt ki is használhassák.
A gólyatábor szervezése már a tavaszi szemeszter elején megkezdődne, így ta-
vasszal már befejeződne a csoportvezetők és szervezők kiválasztása, és nagyobb 
hangsúlyt lehetne fektetni a csapatépítésekre a koordináltabb munka jegyében.

A nyár mindenkinek saját magáról kell szóljon, viszont nem feledkezhetünk el 
azokról sem, akik új közegbe lépnek szeptembertől. A legmelegebb hónapokban 
is a lehetőségeinkhez képest a legtöbb csapatépítő alkalmat szeretnénk megtar-
tani a kiválasztott szervezőknek és csoportvezetőknek, amelyeken az egyesek ál-
tal már jól ismert játékokat, szituációkat is elővennénk, gyakorolnánk. Így biztosra 
vehetjük, hogy augusztus végére egy felkészült, összeszokott csapat fogja várni a 
táborozókat.
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ONLINE RENDEZVÉNYEK

Mivel a jelenlegi időszak miatt nem lehet semmit készpénznek venni és hosszútáv-
ra tervezni, így külön programokkal kell készülnünk esetleges szigorúbb korlátozá-
sok bevezetésekor is.

Az élet nem állhat meg a GTK-n, így számtalan online rendezvény kerülne megren-
dezésre. 

Alkalom nyílhat például olyan vendégelőadók meghívására egy-egy tematikus ren-
dezvény keretein belül, amely előadások offline nem feltétlen jöhetnének létre.

Az online térben gyakran mozgó, nem csak információszerzés céljából internetet 
használó hallgatóknak is kedveznénk több videójáték-bajnoksággal, mint például 
FIFA, League of Legends, Warzone és társai.

Valamint különböző kvízek is várnák a más és más érdeklődési körrel rendelkező-
ket. 

OFFLINE RENDEZVÉNYEK

A zenés-táncos rendezvények idén is fontos szerepet kapnának. Amennyiben a 
helyzet megengedi, a változatos programok nem maradnának el, azonban min-
denképpen szem előtt kell tartanunk az aktuális szabályozások maximális betar-
tását. 

Emellett természetesen egyes ünnepekhez közeledve adott tematikájú progra-
mokkal, kikapcsolódási lehetőségekkel színesítenénk a szorgalmi-, és vizsgaidő-
szakokat.
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Bízom benne, hogy gondolatainkkal felkeltettük 
érdeklődésed és támogatsz minket a közös mun-
kában.

Eszenyi Marcell

Lukács Vencel

Most, hogy bemutatkozó írásunk végére értél, re-
méljük hogy jó benyomást kaptál csapatunkról, 
sikeresen tettük le közös munkánk első alapkö-
vét, és a továbbiakban bizalommal fordulsz majd 
hozzánk, ha az egyetemi életben bármilyen segít-
ségre van szükséged!

Most, hogy eme rövid bemutatkozásban megis-
merhetted csapatunkat, alig várjuk, hogy mi is 
megismerhessünk téged és a segítségedre lehes-
sünk az itt töltött időd alatt.

Nagy Anna Dorottya

Megválasztásunk esetén folyamatosan azon le-
szünk, hogy fenntartsuk és mélyítsük a bizalmi 
kapcsolatot a hallgatókkal, valamint hogy mindig 
naprakész információkkal szolgálhassunk.

Terényi-Szabó Dávid

Remélem Téged is magával ragadtak a fent em-
lített tervek, és a következő évben együtt valósít-
hatjuk meg őket! Én már alig várom! Mutassuk 
meg, hogy is csináljuk mi ezt GTK-s módra!

Borbás Patrik

Úgy gondolom,csapatunk készen áll az előtte álló 
„utazásra” , és a legjobb tudásunk szerint fogunk 
tenni a hallgatókért. Kérlek, támogass minket!

Muhari Brigitta

Mi felkészültünk, hogy a legjobbat hozzuk ki 
az előttünk álló időszakból! Már csak Rád van 
szük-ség, tarts velünk!

Rózsa Panna

KEDVES OLVASÓ!

ELNÖKHELYETTES- ÉS ALELNÖK
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