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Sziasztok! 

Gődér Vivien vagyok, infrastruktúra-építőmérnök mesterszakos hallgató, 2015 márciusa óta a 

Kari Hallgatói Tanács, majd később a Hallgatói Képviselet tagja. Hallgatói Képviseleti 

tevékenységem legnagyobb részében, majdnem két és fél éven keresztül voltam Karunk egyik 

Egyetemi Hallgatói Képviseleti delegáltja, majd 2018. március 26-án lettem megválasztva 

először az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet elnökének. Az akkori pályázatom leadásával 

vállaltam, hogy a következő egy évben vezetem a Hallgatói Képviseletet, illetve a kari Hallgatói 

Önkormányzatot. A HK személyi összetételében történő változások szükségessége vezetett 

odáig, hogy rendkívüli Tisztújítást kellett kiírnia a Hallgatói Képviseletnek, illetve hogy nagyjából 

6 hónap után újból elnöki pályázatot kellett meghirdetnie. 

Habár ez mindenféleképpen több munkával jár, mintha nem lett volna szükség rendkívüli 

Tisztújításra, örülök neki, mivel így amellett, hogy el kezdjük tervezni az eljövendő időszakot, 

mindannyiunknak le kell ülnünk és végig kell gondolnunk, értékelnünk kell az elmúlt fél évet, le 

kell vonnunk a következtetéseket és meg kell találnunk a legmegfelelőbb irányt a Hallgatói 

Képviseletnek. 

A legutóbbi Tisztújítás óta eltelt időszakban úgy gondolom több területen is sikerült fejlődést 

elérnie a Hallgatói Képviseletnek, de ez nem jelenti azt, hogy nem állna előttünk még rengeteg 

munka. Az elmúlt fél év pozitívumaként szeretném kiemelni, hogy sikerült valamelyest jobb 

kapcsolatot kialakítanunk az öntevékeny körökkel, melyet természetesen tovább szükséges 

még fejleszteni, de megtettük az első lépést egy hosszú úton. Az elmúlt időszakban Hallgatói 

Képviseletnek csaknem teljesen sikerült átállnia az új levelező rendszerre, mely által reményeim 

szerint még kevesebb fennakadás lesz a hallgatók és a HK közötti kommunikációban, és emellett 

lehetőségünk nyílt egy belső tudástár felépítésére, mely nagyban meg fogja tudni könnyíteni a 

személyi változások menedzselését, és az új képviselők tudásának fejlesztését. Az idei évben 

először szerveztünk közös Gólyatábort; társaink a szervezésben a Természettudományi Kar 

hallgatói voltak. Véleményem szerint amellett, hogy sikerült egy olyan igazán színvonalas és 

szórakoztató rendezvényt szervezni, melyre évek óta nem volt példa, sikerült egy olyan 

kapcsolatot kialakítanunk a Természettudományi Kar Hallgatói Képviseletével, melyre akár a 

jövőben is építkezhetünk. Utolsóként, de nem utolsó sorban pedig örömmel és bizakodással 

tölt el, az a változás mely a Hallgatói Képviselet személyi összetételében történt. A legutóbbi 

Tisztújításon, a tanácskozási jogú tag pályázaton és a mostani Tisztújítást megelőzően sikerült 

olyan hallgatókat bevonnunk a HK munkájába akik kreatívok, érdeklődők, tettre készek és 

nyitottak a képviseleti tevékenység szinte bármely területét tekintve. 

De a fentebb leírtak nem jelentik azt, hogy megválasztásom esetén nem lesznek további 

tennivalóink a Hallgatói Képviselettel. Általánosságban elmondható, hogy mindig cél a belső 

működés fejlesztése, a bizottsági munkálatok és projektek arányának növelése, valamint a 

kifelé irányuló kommunikáció erősítése. 

Ezeken túlmutatóan néhány bekezdésben szeretném összeszedni az általam legfontosabbnak 

tartottakat. 

Nagyon fontosnak tartom a Kar hallgatóiban és a Vásárhelyi Pál Kollégium lakóiban rejlő 

potenciált a közélet fellendítésére. Látok arra lehetőséget, hogy ha összefogunk, a jelenleginél 



egy sokkal élőbb kollégiumi közösséget hozzunk létre. Természetesen ehhez a Hallgatói 

Képviselet kevés, de az öntevékeny körökkel közösen erre szerintem van remény, feltéve hogy 

minden részről meg van a kellő elhivatottság hozzá. 

A Rendezvényszervező Bizottság a Hallgatói Képviselet külső bizottságaként működik már 

hosszú ideje és korábban csak a lehetséges szponzorációk felkutatásával foglalkozott. Ez az idei 

év során tevékenységük kibővült a szó eredeti értelmében vett rendezvényszervezéssel is, mely 

során a hagyományos kari rendezvények megszervezését végezték a Bizottság tagjai. Ezt 

lehetőség szerint a továbbiakban szeretném még tovább szélesíteni eseti rendezvényekkel is, 

melyek során egy vagy akár több körrel összefogva tartanánk olyan eseményeket, melyek kartól 

függetlenül minden hallgatónak csábítóak lehetnek. 

A Mentorgárdával kapcsolatos változások szükségességét pályázatomban egy másik 

nézőpontból szeretném bemutatni. A hallgatóink legnagyobb részének (a Gólyatábor után) az 

első kapcsolódási pontot a közélethez a mentorok jelentik, és ezért kiemelkedően fontosnak 

tartom a munkájukat. A következő időszakban szeretnék egy közös gondolkodást elindítani 

kiemelten a Mentorgárdával, de a többi érdeklődő öntevékeny kört is bevonva, hogy mivel és 

hogyan lehetne minél több hallgatót aktív kari közéleti szerepvállalásra késztetni, ezzel pedig 

nem csak az egyes programok látógató számait emelni, hanem az öntevékeny körök 

utánpótlását hosszútávon biztosítani. Sajnos biztos vagyok benne, hogy az esetleges 

megválasztásom esetén sem lehetőségem arra, hogy ennek a kezdeményezésnek az 

eredményét lássam, de szeretnék egy közreműködni egy életképes stratégia kialakításában. 

Az újonnan megalakuló Szociális Bizottsággal a következő Tisztújításig tartó időszakban 

valószínűleg rengeteg feladatunk lesz, hiszen a külső bizottság létrehozásának egyik indoka az 

volt, hogy így több olyan embert tudnánk bevonni, akik csupán ezzel a területtel szeretnének 

foglalkozni. Viszont ezzel együtt jár, hogy a Bizottság tagok toborzása és a várhatóan 

korábbiakat meghaladó létszámú tapasztalatlan bíráló felkészítése egy olyan kihívás lesz mellyel 

korábban nem találkoztunk. 

Kiemelten fontos terület meglátásom szerint a Hallgatói Képviselet utánpótlásának biztosítása 

valamint a mindenkori tagok képzése. A következő időszakban reményeim szerint megvalósul 

a HK tudástárának alapverziója az eljövendő képviselői generációk és a Hallgatói Képviselet 

tudásának fejlesztése céljából. De emellett fontosnak tartom, hogy a tudásátadás ne csak írott 

anyagokon keresztül, hanem személyes interakciókon keresztül is történjen. Ez természetesen 

a régebbi képviselőknek újabb feladatot ad, de bízom benne, hogy minden tag szívesen fogja 

vállalni ezt a feladatot. Szeretném, hogy a leendő képviselőknek már a lehető legkorábbi 

időponttól, legyenek mentoraik, akik segítik őket képviseleti feladatok és akár az élet egyes 

részein is. Úgy gondolom, hogy kiemelten fontosak az emberi kapcsolatok még az ilyen 

munkahely szerű környezetben is mint a Hallgatói Képviselet, így mindenféleképp szeretném 

ösztönözni a közösségfejlesztést, hiszen sokkal jobb és motiválóbb egy baráti környezetben 

„dolgozni”, és sokkal inkább magukénak érzik az emberek a kitűzött célokat, s ez által több 

mindent lehet elérni. 

Remélhetőleg hosszútávon mind a Rendezvényszervező Bizottság, mind pedig a Szociális 

Bizottság szerepet fog tudni játszani a Hallgatói Képviselet utánpótlásának biztosításában. 



Utolsóképp pedig nagyon fontosnak tartom, hogy más Karok hallgatói képviseleteivel is minél 

szorosabb kapcsolatot ápoljunk, hiszen rengeteg olyan feladat és probléma van, melyekkel így 

vagy úgy, de mindannyian szembesülünk, és ez a közeli kapcsolat biztosítja azt, hogy tudjunk és 

merjünk egymástól segítséget kérni, tanulni és egymásra támaszkodni a nehéz helyzetekben. 

Összefoglalva a következő hat hónapban megválasztásom esetén a mindennapi teendők 

mellett kiemelt figyelmet szeretnék fordítani a közélet élénkítésére, melyhez kapcsolódóan 

szeretnék kidolgozni egy átfogó stratégiát, illetve a lehető legtöbb energiát fektetni a Hallgatói 

Képviselet felkészült utánpótlásának biztosításába. 

Remélem megtiszteltek bizalmatokkal! 

 

Gődér Vivien 


