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EGYÜTT A HALLGATÓKÉRT 

Sándor Csaba vagyok, az Eötvös Lo-

ránd Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Kar másodéves jogász 

hallgatója. 2013-ban nyertem felvé-

telt jogász szakra. Korábbi 

tanulmányaimat a békéscsabai 2-es 

Számú Általános Iskolában, valamint 

az Andrássy Gyula Gimnázium és Kol-

légiumban folytattam. 

 

2013 óta karunk Hallgatói Önkormányzatának évfolyam-képviselője 

vagyok. 2013 novemberében tagja lettem a Bán Olivér alelnök úr által 

koordinált Kommunikációs Bizottságnak, ahol általános elnökhelyet-

tesként tevékenykedtem. Tanulmányaim, valamint ez alatt az aktív bi-

zottsági és évfolyam-képviselői munkával töltött egy év alatt lehetősé-

gem nyílt tapasztalatot szerezni a hallgatói érdekképviselettel kapcso-

latos valamennyi kérdésben és megismerni a Hallgatók, egyetemi léttel 

kapcsolatos, legfőbb kérdéseit, elvárásait, esetleges problémáit. 

 

TISZTELT HALLGATÓK! 

 

Bán Olivér alelnöksége alatt a kommunikációs ügyek megoldása terén meglévő tudásomat továbbfejleszthettem, mind 

elméleti, mind gyakorlati értelemben. Megtapasztaltam, mit is jelent az alelnöki felelősség, és hogyan lehet precízen és 

hatékonyan megoldani a rám váró feladatokat. Az elmúlt egy évben végzett bizottsági munkám eredményeképpen felké-

szülten várom, hogy alelnökként is folytathassam a megkezdett munkát. Ahhoz, hogy hatékonyabban tudjuk a Hallgatók 

érdekeit képviselni, fontos továbbvinnünk és fejlesztenünk a már rendelkezésre álló kommunikációs eszközöket, és töre-

kedni olyan új terek nyitására, amelyek által közelebb kerülhetünk a Hallgatókhoz!  

 

Azért pályázom meg az ELTE ÁJK HÖK kommunikációs ügyekért felelős alelnöki pozícióját, mert hiszem azt, hogy kemény, 

kitartó és precíz munkával, felhasználva a Bán Olivér által újragondolt és kialakított új HÖK arculatot, egy egyszerű, átlát-

ható, és a Hallgatók szívéhez is közel álló, a velük való kommunikációra alkalmas és a számukra fontos értékeket közvetí-

tő kommunikációs felületeket tudok létrehozni. Célom, hogy a Hallgatói Önkormányzat és a Hallgatók, valamint az Egye-

tem közötti kapcsolat nyitottabb, közvetlenebb legyen, és ezáltal könnyebben ki tudjuk használni a szervezetben rejlő le-

hetőségeket.  
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A pályázatom ezen részében azokról a kiemelt célokról, konkrét elképzelésekről lesz szó, amelyeket megvalósítva, úgy 

gondolom, hogy a Hallgatói Önkormányzat, fontos mérföldkövekhez eljutva, továbbhaladhat a folyamatos fejlődés 

útján: 

I. A Hallgatói Önkormányzat belső kommunikációja 

Belső kommunikáción kiemelten értem az Elnökség, a bizottságok és képviselők közti, valamint a képviselők és képvise-

lők közti kommunikációt. Ehhez szeretném a megfelelő csatornákat kialakítani, amelyekre azért van szükség, hogy, a kép-

viselők időben értesüljenek a hírekről és tudják azt közvetíteni a Hallgatók felé. Gondolok itt például a HÖK levelezőlistá-

ra, valamint a Facebook csoportok és a Google szolgáltatások felhasználására ebben az esetben. 

Azért is tartom ezt különösen hasznosnak, mert így megismerhetjük Kollégáink munkásságát, vagy bepillantást nyerhe-

tünk olyan a HÖK-öt érintő ügyekbe, amivel képviselőként vagy bizottsági/elnökségi tagként a saját területünkön nem 

találkozunk, ezáltal képezzük magunkat és egymást is, és együtt, széleskörűbb, tágabb tudással rendelkezve tudjuk a 

Hallgatókat a lehető legmagasabb színvonalon képviselni. 

 

 

II. A Hallgatói Önkormányzat külső kommunikációja 

Külső kommunikáció alatt az ELTE ÁJK HÖK elsősorban a Hallgatók, az Egyetem és az EHÖK felé oda-vissza irányuló 

kommunikációját értem. Kiemelten foglalkoznék a HÖK és a Hallgatók kommunikációjával, hiszen képviselőként ez az a 

terület, ahol sikerült elsőként felmérnem az igényeket. Ezek alapján a legfontosabb feladatomnak a párbeszédek, a kö-

zösségi terek kialakítását tartom. Ezt a Web 2.0-nak nevezett szolgáltatások által tervezem kivitelezni. 

 

 

 

KIEMELT CÉLOK 

1. Web 2.0 

A Web 2.0 olyan internetes szolgáltatásokat jelent, amelyek elsősorban a közösségre épülnek, azaz a felhasználók kö-

zösen készítik a tartalmat vagy megosztják egymás információit. Erre kiváló lehetőséget biztosít a honlap, a közösségi 

oldalak (Facebook, Twitter, Instagram), valamint a különböző fórumok. Újításként szeretném bevezetni az olyan online 

irodai alkalmazások széleskörű használatát, mint például a Google Calendar, a Google Sheets vagy akár maga a hírle-

vél is, amelyekkel az összes területet egy helyen tudjuk kezelni és ezáltal egy rendezett képet tudunk adni róla a Hallga-

tók számára. 

2. Kiadványok 

Alelnökségem során az aktuális alelnökökkel egyeztetve szeretnék több kiadványt, tájékoztatót is kiadni, azért, hogy a 

legfontosabb kérdések, változások minél több Hallgatóhoz eljussanak. Ilyen változás lesz például a tavaszi félévben a 

rangsorolásos jelentkezésre való átállás a Karon, amely egy fontos változás az egyetemi polgárok életében, így nem 

szeretném, ha bárki is lemaradna róla, ezért tartom fontosnak a pontos, időben történő tájékoztatást. 

Nem csak szakterületi témákról szóló kiadványokat képzelek el, hanem többek közt szeretnék egy, a HÖK-öt, mint szer-

vezetet és annak felépítését bemutató kiadványt is készíteni, ami hozzásegíthet minket a Hallgató felé való közeledés-

ben. 
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3. Névtelen véleményezési felület 

Azért, hogy valóban a Hallgatók számára fontos érdekeket tudjuk képviselni és közvetíteni, ahhoz szeretném továbbfej-

leszteni a névtelen HÖK/tanulmányi véleményezési felületet, amely a kommunikációs csatornákon keresztül lehetősé-

get biztosít a Hallgatóknak a kulturált véleménynyilvánításra. Ezeket a véleményeket meg kell vizsgálnunk és esetlege-

sen integrálnunk is kell munkánkba! A vélemények meghallgatása történhet akár kérdőívek, kialakított felületek, akár 

a HÖK-höz címzett üzenetek, mailek, levelek formájában is. 

4. Honlap fejlesztése 

A honlappal kapcsolatban konzultációkat folytattam Bán Olivér, korábbi kommunikációs ügyekért felelős alelnökkel. 

Én egy új, igény szerint tervezhető, profi informatikai cég által kivitelezett, egyszerű, könnyen kezelhető, ámde sokszínű 

tartalommal bíró profi honlapot szeretnék létrehozni. A honlapot az egyik legfőbb kommunikációs csatornaként szeret-

ném kezelni, és hírekkel, közérdekű információkkal, a korábban említett névtelen véleményezési felülettel, valamint 

integrált, online irodai alkalmazásokkal feltölteni. Ezek mellett szeretnék megjelenési és bemutatkozási lehetőséget is 

biztosítani a különböző egyetemi szervezetek számára. 

Azt gondolom egy szervezet számára fontos a megjelenés, és a honlap a HÖK egyik ilyen megjelenési formája, ezért 

érdemes rá odafigyelni, mind a karakterére, mind a tartalmára. Hiszen nem elég, hogy csak jól nézzen ki, de fontos in-

formációkat és fontos opciókat is kell tartalmazzon, mivel csak így válhat átláthatóbbá a HÖK! 

5. ELTE ÁJK HÖK applikáció 

Mára már majdnem mindenkinek okostelefonja van, ezért lépést kell tartanunk a korral. Az alkalmazás felépítése ha-

sonló lenne a honlaphoz, és összeköttetésben is lenne vele. Ennek többek közt az a hatalmas előnye, hogy, ha például 

felkerül egy új hír a honlapra, akkor az applikáció egy kis üzenetet (push notification) tudna küldeni erről, azoknak a 

felhasználóknak, akik használják az alkalmazást a mobiltelefonjukon. Úgy hiszem, hogy ezáltal még több emberhez, 

legfőképp még több Hallgatóhoz tudnánk eljutni, a többi pedig, hogy milyen hasznos opciókkal töltjük meg ezt a kis 

alkalmazást, az már csak rajtunk múlik! 

KIEMELT CÉLOK 

A fenti programcélok megvalósítása nem képzelhető el a gördülékeny 

és folyamatos kapcsolattartás nélkül! 

Ezért szoros együttműködésben kívánok dolgozni Veletek, a Küldöttgyűlés tagjaival és a 

Tisztségviselőkkel is egyaránt, akárcsak az egyetemi és kari Hallgatói Önkormányza-

tokkal, az Egyetem és a kar vezetésével, a Tanulmányi Hivatallal, valamint a további 

egyetemi szervezetekkel. Hiszem, hogy a magas színvonalú munka és az összhangra 

való feltétlen törekvés lehetővé teszik ezen célok megvalósítását. 
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Szeretnék létrehozni, egy 5-6 főből álló Kommunikációs Bizottságot, akik 

egyrészt felelősek lennének a folyamatos kapcsolattartásért a Hall-

gatókkal,másrészt  felelnének, a kari rendezvények, programok promo-

tálásáért, kiplakátozásukért, valamint segítenének a pályázatomban fel-

sorolt célok megvalósításában. 

 

Kommunikációs Bizottság 

Pályázatomat az ELTE ÁJK HÖK kommunikációs ügyekért felelős alelnöki tisztsé-

gére a fentebb vázolt elképzelésekkel ajánlom a Tisztelt Küldöttgyűlés figyelmé-

be, s kérem bizalmát is annak megvalósításához! 

 

Budapest, 2014. november 3. 

Sándor Csaba 

 



 

 

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luc-

tus 
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