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Bemutatkozás, motiváció 

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

Szakgimnáziumában. 2019 szeptemberében kezdtem meg tanulmányaimat az Építőmérnöki 

Karon. 2020 áprilisában a Hallgatói Képviselet tanácskozási jogú tagja lettem, majd októberben 

a kar hallgatói és a megválasztott képviselők bizalmat szavaztak nekem, így most már majdnem 

egy éve elnöki pozíciót töltök be. Ezen felül tagja vagyok Szociális Bizottságnak. 

Képviselethez való csatlakozásomkor motivált voltam és kíváncsi, tanulni akartam az egyetemi 

életünket befolyásoló mindennapi folyamatokról, ezek hátteréről. Miután betekintést nyertem 

ezekbe úgy döntöttem szeretnék nagyobb szerepet vállalni ezen folyamatok irányításában, 

kézben tartásában. A tavalyi évben, elnöki pályázatom leadásakor azonban még közel sem 

tudtam mindent erről a posztról, és hogy pontosan mivel is jár. A felelősségtudat vitt előre akkor 

is, és most is ez a legfontosabb szempont, ami arra ösztönöz, hogy ismét jelentkezzek, és egy 

újabb ciklusban vezessem elnökként a Hallgatói Képviseletet. Döntésemben szerepet játszik 

persze az is, hogy mostanra megtanultam mit is jelent elnöknek lenni, pontosan milyen 

feladatokkal, felelősséggel jár. Megtapasztaltam, hogy szeretek egy jól működő csapatot 

vezetni, ahol a tagok önállóak, egyenként is nagy tudásúak és jól dolgoznak, ha pedig egy 

vezető képes összehangolni munkájukat és elősegíteni az együttműködést, akkor fejlődik a 
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Képviselet és tudja a lehető legjobban szolgálni a hallgatók érdekeit. Ez a célom, ehhez 

tanultam és tapasztaltam az elmúlt évben. Most tapasztalataimmal felvértezve szeretném még 

egy évre betölteni az elnöki posztot, hogy hasznosíthassam mindazt, amit tanultam. 

 

Tervek, célok 

Kommunikáció 

A Kar vezetésével kialakult jó viszony és rendszeres kommunikáció elősegíti a Képviselet 

munkáját és a hallgatók érdekképviseletét a tanulmányi, oktatásszervezési kérdésekkel 

kapcsolatban. Szeretném fenntartani kapcsolatunkat a Kar vezetésével, továbbra is 

megosztani a hallgatók véleményét és kikérni az oktatókét azokban a fontos témakörökben, 

melyekben együtt kell működnünk, hiszen így lehet a legmagasabb színvonalú oktatás a 

Karon, és így hozhatja a legjobb döntéseket a Hallgatói Képviselet. 

Ehhez természetesen hozzátartozik a hallgatósággal folytatott kommunikáció is, melyre 

szintén hangsúlyt kell fektetnünk. A honlapunknak tartalmaznia, rendszereznie és könnyen 

elérhetővé kell tennie minden olyan információt, amire szüksége lehet egy hallgatónak 

egyetemi évei során. 

Utánpótlás 

Mint minden évben, most is fontos kérdés a HK utánpótlása. Széles körben meg kell 

ismertetnünk a hallgatókkal, hogy mi a Hallgatói Képviselet, mivel foglalkozunk, mert ez a 

legjobb eszköz új tagok bevonzására. Meg kell találnunk azokat a hallgatókat, akik számára 

hozzánk hasonlóan motiváló hatású az, hogy segíthetnek hallgatótársaiknak, szívesen 

oldanak meg problémákat és kellő felelősségtudattal állnak a feladat elé. 

Persze a belső utánpótlás, a posztok átadása is nagy figyelmet érdemlő terület. Ehhez a már 

említett hatékony tudásátadásra van szükség. Számomra most kiemelkedő téma lesz ez, 

hiszen jövő őszre szeretném megtalálni a saját utánpótlásomat, a Hallgatói Képviselet 

következő elnökjelöltjét. Ennek megfelelően a következő egy évben azon fogok dolgozni, 

hogy minél hamarabb megtaláljam a legmegfelelőbb személyt és legjobb tudásom szerint 

felkészítsem az elnöki pozíció betöltésére. 

Képviselői tudás és posztok 

Az elmúlt év egyik fontos tapasztalata, hogy a Képviselet hatékonyabban működik, ha a 

nagyobb felelőséggel járó posztok eloszlanak a tagok között. Nehéz egy embernek több ilyen 

feladatkört betölteni és maradéktalanul ellátni a kötelezettségeit, az elmúlt évben azonban 

adódtak olyan helyzetek, helyek szükségessé tették ezt a megoldást. A következő évemben 

mindenképp előtérben szeretném tartani a munka egyenletes elosztásának kérdését, mert 

gördülékenyebbé teszi a folyamatokat és nem egy-egy emberre terhelődik a munka és a 

felelősség nagy része. 

Ehhez arra van szükség, hogy a Képviselet tagjai jól átadják egymásnak a meglévő 

tudásanyagot, hogy érdeklődőek legyünk és motiváltak a tanulásban. Hiszen minél nagyobb 

és szélesebb körű tudással rendelkeznek a képviselők, annál könnyebb a feladatokat is 

elosztani és átadni egymásnak, illetve annál könnyebb szükség esetén átmenetileg 

helyettesíteni valakit. Ez szintén hozzájárul a hallgatók problémáinak hatékony 
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megoldásához, kérdéseik gyors megválaszolásához, ami kiemelt fontosságú feladata a 

Hallgatói Képviseletnek. 

Közélet 

A járványhelyzet nem csak a HK, de a kari öntevékeny körök munkáját is nagyban 

megnehezítette az utóbbi időben. A körökkel közösen már most is azon dolgozunk, hogy 

fellendítsük a bezártságtól megviselt közéletet, ismét megrendezzük a hagyományos építős 

programokat, és újakat találjunk ki, hiszen minden hallgató egyetemi évei alatt kiemelt 

szerepet tölt be a közösség melybe tartozik. Továbbra is szeretnék a körökkel 

együttműködni, a lehetőségeinkről, igényeinkről és esetleges felmerülő problémáinkról 

rendszeresen kommunikálni és közösen megvalósítani elképzeléseinket a hallgatókért. 

Karok közötti kapcsolatok 

A Karok közötti kapcsolat kiépítését és erősítését is akadályozta a járványhelyzet, most 

azonban itt is kinyíltak a lehetőségeink. Ismét találkozhatunk más karok Hallgatói 

Képviseletével és tapasztalatokat és tudást megosztva segíthetjük egymást, adhatunk új 

ötleteket és szolgálhatunk más nézőponttal egymás számára. Ez is segíthet a Képviselet 

munkájának fejlődésében. 

A következő év tartogatni fog még néhány újdonságot számomra, hiszen végre visszatért a 

jelenléti oktatás, és máris tapasztaltam, hogy ez bizony újabb fajta megpróbáltatásokkal jár. 

Azonban szerencsére már nem újdonság a szerepkör, melyet betöltök, így könnyen fel tudom 

venni a lépést ezekkel a feladatokkal. Amennyiben bizalmat szavaztok nekem, a következő egy 

évben is azon fogok dolgozni, hogy a hallgatók érdekeit maradéktalanul képviseljük és 

munkánkkal elősegítsük egyetemi tanulmányikat, kollégiummal vagy ösztöndíjakkal 

kapcsolatos ügyeiket, hozzájáruljunk a kari közösségi élethez. 

 

Budapest, 2021. szeptember 23.        

Zsótér Emese Vanda 


