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Bemutatkozás, motiváció 

Zsótér Emese Vanda vagyok, Békéscsabáról származom, itt végeztem a BSZC Vásárhelyi Pál 

Szakgimnáziumában. Tavaly szeptemberben kezdtem meg tanulmányaimat az Építőmérnöki 

Karon, idén április óta pedig a Hallgatói Képviselet tanácskozási jogú tagja vagyok. Jelenleg 

az Ösztöndíj Bizottság és a Szociális Bizottság tagjaként, valamint Külügyi felelősként 

tevékenykedem. Ennek során jutottam arra az elhatározásra, hogy szeretnék elindulni az elnöki 

tisztség betöltéséért. A Képviselethez való csatlakozásomkor azon tényezők motiváltak, melyek 

most elvezettek az elnöki pályázatom leadásához is. Legelső okom a kíváncsiság volt. Tanulni 

akartam és minél többet megtudni azokról a folyamatokról, melyek az egyetemi életem 

mindennapjait befolyásolják. Ezután alkalmam volt betekintést nyerni, egy képviselő 

felelősségeibe és ez motivált arra, hogy vállaljam a kihívást és nagyobb szerepet töltsek be a 

Hallgatói Képviseleten belül. A végső és legerősebb indokom pedig egyszerűen az emberben 

természeténél fogva munkálkodó felelősségtudat és vágy, hogy feleljen másokért, fejlődést 

hozzon a közösségének. Ezt a késztetést szeretném az Építőmérnöki Kar hallgatóinak 

érdekképviseletére fordítani. 
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Tervek, célok 

Az elmúlt egy évben először kívülről, majd belülről figyelhettem meg a HK munkáját, mindkét 

oldalról tapasztalhattam erősségeit és hiányosságait, fejlődő és fejlesztésre szoruló aspektusait. 

Ezek alapján és a többi képviselő tanácsainak segítségével szeretném a problémák gyökerét 

felkutatni, és annál fogva megoldani őket, valamint tovább erősíteni a tagok közti 

csapatmunkát. 

Kommunikáció a hallgatókkal és a Kar vezetésével 

Ahhoz, hogy a Hallgatói Képviselet a lehető legjobban elérje célját, elengedhetetlen a 

folyamatos, gyors és transzparens kommunikáció a Kar hallgatóival. 

Fontosnak tartom, hogy minél többekhez elérjünk és hogy minél többen tudjanak és 

akarjanak elérni minket, hiszen csak így valósulhat meg a tényleges érdekképviselet. 

Hangsúlyt kell fektetnünk a különböző kari és egyetemi szintű ösztöndíjak népszerűsítésére 

annak érdekében, hogy mindenki idejében értesüljön a lehetőségekről. Szintén fontos 

tájékoztatni a hallgatókat a jogaikról és arról, hogy számíthatnak a Hallgatói Képviselet 

segítségére, ha kérdéseik merülnek fel vagy problémával találkoznak egy-egy tárggyal, 

teljesítményértékeléssel kapcsolatban vagy bármilyen más őket érintő ügy során. 

Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre és problémákra gördülékeny megoldást találjunk fontos 

hatékony kommunikációt kiépítenünk a Kar vezetésével, az oktatókkal, különösen a jelen 

helyzetben, mikor olyan rendkívüli tényezők nehezítik az együttműködést, mint a 

vírushelyzet és az emiatt szükségessé vált hibrid oktatási rendszer. Bízom abban, hogy közös 

munkával át tudjuk hidalni ezeket és a jövőben felmerülő más nehézségeket. 

Utánpótlás 

Célom, hogy a HK tagjait hosszabb időre szóló képviselői tisztség vállalására sarkalljam 

annak érdekében, hogy változatos tapasztalatokat és széles körű tudást halmozzunk fel. 

Ezáltal több területen leszünk kompetensek és rugalmasabbá válik az egyes képviselők 

feladatköre. Az újonnan érkező tagokat, érdeklődőket pedig könnyebben tudjuk felkészíteni 

a rájuk váró feladatokra, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy az utánpótlást megfelelően 

biztosítsuk. Nagy szerepet játszik a hallgatókkal való hatékony kapcsolatfelvétel, hiszen 

csak ennek segítségével motiválhatunk minél többeket arra, hogy kipróbálják magukat 

képviselőként. Jelenleg nagyon jó irányba haladunk az utánpótlás terén. Ezt az utat 

szeretném folytatni - továbbra is szem előtt tartva a potenciális jelentkezők bevonzását.  

Képviselői tudás 

A Képviseleten belüli rugalmasságot és a csapatmunka hatékonyságát növelhetjük, ha a 

bizottságvezetőkön, és referenseken kívül más tagokat is azonos szinten felkészítünk az 

egyes területek tudásanyagából. Így egy-egy ember átmeneti hiánya nem okozhat 

késlekedést, problémát, együtt dolgoznunk is könnyebb, valamint a bizottságokon belül 

jobban feloszthatóvá válnak a feladatok, amit szintén fontosnak tartok. Erre már korábban is 

kiemelt figyelem összpontosult, jelentős eredményekkel, azonban úgy vélem, tudunk még 

tovább fejlődni. 
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Információáramlás 

Egyetlen szervezet sem működik hatékonyan megfelelő belső információáramlás nélkül, 

ezért fektetnék nagy hangsúlyt erre a Hallgatói Képviseletben is. A rendszeres bizottsági 

üléseken kívül szeretném továbbra is megtartani a személyes teljesítményértékeléseket 

minden képviselővel. Célom, hogy mindenki naprakész legyen a területén, és a képviselők 

felkészültsége által biztosítsuk hallgatók problémáinak gördülékeny megoldását és 

érdekeinek kiszolgálását. 

Közélet 

Az öntevékeny körök szerepe meghatározó a kari közéletben. Továbbra is fontos a velük 

való együttműködés, hogy közösen találjunk megoldást a felmerülő problémákra, és 

zökkenőmentes munka és információáramlás folyhasson közöttünk. Ezért személyes 

egyeztetéseink rendszerességét szeretném fenttartani. Továbbá szükségesnek tartom ezt a 

rendszeres egyeztetést a kollégiumi mentorokkal is megvalósítani. A jelenleginél nagyobb 

rálátás a munkájukra, segítené azon helyzetek feltérképezését, melyeket csak közösen 

vagyunk képesek a hallgatók érdekeit szem előtt tartva megoldani. 

Karok közötti kapcsolatok 

Kapcsolatunk az Egyetem többi karának hallgatóival és képviselőivel jelenleg hagy teret a 

fejlődésnek és ezen az állapoton mindannyiunk érdeke dolgozni. Nyitni szeretnék más karok 

Hallgatói Képviselete és az Egyetemi Hallgatói Képviselet felé és rajtuk keresztül az 

Egyetem minden hallgatója felé. Úgy gondolom sokat tanulhatunk egymás tapasztalataiból, 

sikereiből és hibáiból egyaránt, hallgatóként pedig az egységre, összetartásra kell 

törekednünk. 

 

Bár hosszú út és sok tapasztalni való áll még előttem, bízom az utóbbi hónapokban köztünk 

kialakult csapatmunkában. Jelenlegi elnökünk vezetésének és a tagok lelkiismeretes 

munkájának köszönhetően sok területen fejlődött a Hallgatói Képviselet az utóbbi időben. Ez 

kiváló induló alapot biztosít számomra, melyet igyekezni fogok minden erőforrásomat beleadva 

a lehető legjobban felhasználni a közösség érdekében, amennyiben bizalmat szavaztok nekem. 

 

Budapest, 2020. szeptember 17.       Zsótér Emese Vanda 


