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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 másfél 

éve elnöki pozíciót töltök be. Ezen felül három időszak idejére tagja voltam 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. Az elmúlt fél évben terveim, céljaim és irányelveim 

mondhatni változatlanok. Továbbra is úgy gondolom, hogy egy jól együttműködő, keményen 

dolgozó csapat tudja megfelelően képviselni a hallgatók érdekeit, valamint ellátni a hallgatói 

ügyek működéséhez elengedhetetlen operatív feladatokat. 
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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. 

Képviselői tudás és posztok 

Előző elnöki pályázatomban említettem, hogy fontos tapasztalatnak tartom, 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. Eddig is előtérben tartottam a munka egyenletes elosztásának kérdését, 

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

a felelősség nagy része. A hátralévő fél évben is hasonlóképp szeretnék tenni és ha lehet még 

jobban megvalósítani ezt az egyenletes elosztást. 

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 

megoldásához, kérdéseik gyors megválaszolásához, ami kiemelt fontosságú feladata a 

Hallgatói Képviseletnek. 

Közélet 

Örömömre szolgál, hogy azt mondhatom, mióta ismét teljesen jelenléti oktatás folyik a karon 

a hallgatói közéletet is sikerült fellendíteni. Az öntevékeny köreinknek ismét lehetőségük 

van kibontakozni, új tagokat találni. Egyre több program szerveződik a kar hallgatói 

számára, melyet különösen fontosnak tartok, 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. 
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Karok közötti kapcsolatok 

A Karok közötti kapcsolat kiépítése és erősítése is fontos terület, hisz más karok Hallgatói 

Képviseletével tapasztalatokat és tudást megosztva segíthetjük egymást, adhatunk új 

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

munkájának fejlődésében. Ezen a területen is fejlődést láttunk az utóbbi hónapokban. 

A következő fél év két nagy kihívást fog tartogatni számomra, melyekre a legnagyobb 

hangsúlyt szeretném fektetni. Az egyik, az újonnan megalakult Képviselet összehangolása egy 

csapattá, a gördülékeny és hatékony közös munkavégzés kialakítása annak érdekében, hogy az 

új tagokkal kiegészülve folytassuk a képviseleti feladatok ellátását és fejlesszük a hallgatókat 

érintő területeket. Nem titok, hogy ez az utolsó alkalom, amikor elnöki pályázatot szándékozom 

leadni. Az őszi tiszújításon már képviselői mandátumért szeretnék indulni. Így másik nagy 

feladatom természetesen az utánpótlásom biztosítása. A következő fél évben a poszt iránt 

érdeklődők számára meg fogok adni minden lehetőséget arra, hogy belelássanak az elnöki 

feladatokba és megismerjék az ezzel járó felelősséget. Azon fogok dolgozni, hogy az a személy, 

akit majd a Képviselet következő elnökének választ a lehető legsimábban, akadálymentesen 

tudja átvenni a vezetést, ne érjék meglepetések és hogy a zavartalan működést biztosítani tudjuk 

a váltás alatt és után is. 

Amennyiben bizalmat szavaztok nekem, az utolsó elnökként töltött időszakomban 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, 2022. április 05.        

Zsótér Emese Vanda 


