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Tisztelt Küldöttgyűlés, kedves Hallgatótársaim! 

 

Párkányi Eszter vagyok, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Karának harmadéves, jogász nappali szakos hallgatója. 2012-ben nyertem felvételt az 

egyetemre, ekkor költöztem fel Budapestre. Eredetileg Székesfehérvárról származom, ott 

végeztem tanulmányaimat a Szent Imre Általános Iskolában, valamint a Ciszterci Szent István 

Gimnázium nyolc évfolyamos tagozatán. Széles körű közéleti tevékenységet folytattam 

szülővárosomban, melyért 2012-ben Morus-díjjal jutalmaztak. 2006-ban lettem 

diákönkormányzati képviselő, egészen 2012-ig töltöttem be ezt a tisztséget; időközben 2008 – 

2011 között a gimnázium diákönkormányzatának elnöke voltam. 2009 – 2010 között a 

Fehérvári Diákönkormányzat (FeDÖK) titkáraként tevékenykedtem, 2012-ben pedig a városi 

diáktanács tagja voltam. 2014 októberében lettem évfolyamképviselő a Karon. 2014 

novemberétől oktatási alelnökként tevékenykedtem a Hallgatói Önkormányzatban és az így 

eltöltött fél év során sok tapasztalatot szereztem.  

Véleményem szerint a kommunikáció a Hallgatói Önkormányzat hitelességében és 

megítélésében kulcsfontosságú szerepet játszik. Ha jól működik, a hallgatók és a kari vezetés 

hozzáállása is pozitív lesz. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy az üzenet, amelyet 

átadunk, a lehető legpontosabb legyen a befogadók számára, semmiféle félreértésre ne 

adhassunk okot. Ahogy a jogi nyelvezetben is oda kell figyelni a kiválasztott szavakra, azok 

sorrendjére és pontos jelentésére, úgy szeretném én is ezt tenni az Önkormányzat 

kommunikációja során. Számomra a szövegezésben is van izgalom és kihívás.  

Az utóbbi időben megvalósult többek között gazdasági és szociális téren is az átláthatóság 

követelménye a Hallgatói Önkormányzat részéről, szeretném ezt a folyamatot követve 

biztosítani, hogy a hallgatók a kari vezetés és a Hallgatói Önkormányzat döntéseiről időben 

értesüljenek és lehetőségük legyen véleményt nyilvánítani. Nem csak az lényeges, hogy az 

Önkormányzat információt juttasson el a hallgatókhoz, hanem az is, hogy meghallgassuk 

azokat, akiket képviselünk. 

A fentebb írottak tükrében szeretném részletesen bemutatni alelnöki pályázatomat. 

 

 

1. ONLINE FELÜLETEK 

Napjainkban az információátadás leggyorsabb módja az interneten keresztül való 

tájékoztatás. A Hallgatói Önkormányzat számára a Jurátuson kívül ez a médium áll csak 

rendelkezésére, így minden lehetséges felületet ki kell használnunk, hogy minél több 

hallgatóhoz minél előbb eljusson minden tudnivaló.  

A Hallgatói Önkormányzat kommunikációját átfogó szabályozás alá kell vetni, hogy a 

hallgatók minden információhoz a lehető legkényelmesebben férhessenek hozzá. Az 

Önkormányzat számára Bán Olivér egy jó felépítésű, könnyen kezelhető honlapot készített el, 

ezt azonban nem használjuk ki kellőképpen. A honlap ahelyett, hogy – a Facebook oldallal és 

a csoportokkal együtt – a kommunikáció legfőbb felülete lenne, a hallgatók egyáltalán nem 

vagy ritkán látogatják. Egy rövid netes kampánnyal fel kell hívni a figyelmüket arra, hogy ez 

az első hely, ahova feltöltjük az információkat.  

 



A hivatalos felületen megjelenő anyagok eljuttatása a releváns évfolyamokhoz a Facebook 

csoportokon keresztül közvetlenül az évfolyamképviselők feladata kell, hogy legyen, az 

egyéni hallgatói kérdések megválaszolásával együtt.  

A Hallgatói Önkormányzat nem csak a Facebookon van jelen a közösségi oldalak között, 

hanem van Instagram fiókja is, amely szintén kihasználatlan. Ezen szeretnék változtatni, 

valamint létrehozni egy Twitter fiókot. Ez utóbbi kezelése nem jelentene plusz terhet, hiszen 

össze lehet hangolni a honlappal. 

Nem kell azonban leragadni a saját online felületeinknél, az egyes kari eseményeket – 

gondolok itt főleg különböző előadásokra – a Karon kívül, más internetes oldalakon is lehetne 

népszerűsíteni.  

Hasznos dolognak tartom az online véleményezési felületet, szeretném, ha ez továbbra is 

működne.  

 

 

2. INFOGRAFIKÁK 
Az infografika előnye, hogy figyelemfelkeltő, informatív és rendkívül szemléletesen 

kommunikálja a lényeget.  A néző sokkal hamarabb jut hozzá az információhoz, mintha 

ugyanezt egy leírt szöveg olvasásával tenné. Mivel az ember az információk csaknem 

háromnegyedét látás útján, vizuális módon fogadja be, így az ilyen módon való tájékoztatás 

rendkívül hatékony tud lenni. Mindezeken kívül egyszerűen megosztható azon közösségi 

oldalakon, amelyeket fentebb már említettem.  

 

 

3. ESEMÉNYNAPTÁR 
A kari élet sokszínűségének köszönhetően rengeteg különféle programon vehetünk részt 

minden héten. Sajnos azonban gyakran előfordul, hogy ezek ugyanabban az időpontban 

kerülnek megszervezésre és dönteni kell, melyiken veszünk részt. Két dolgot szeretnék elérni 

annak érdekében, hogy ne kelljen feltétlenül választani két ígéretes program közül. 

A Hallgatói Önkormányzat honlapján szeretnék létrehozni egy eseménynaptárt, melyen a 

hallgatók figyelemmel követhetnék, hogy az elkövetkezendő időszakban a különböző kari 

szervezetek milyen rendezvényekkel készülnek, ennek megfelelően alakíthatják majd 

terveiket.  

Ezen kívül rendszeres kapcsolatot szeretnék fenntartani a kari szervezetek vezetőivel és a 

rendezvényekért felelős alelnökkel, hogy ezeket az eseményeket minél könnyebb legyen 

összehangolni.  

 

4. ÚJ ARCULATI FILM 
Pár évvel ezelőtt készült egy arculati film Karunkról, ami a közelmúltban szóba került a 

Közéleti körben is. Van rá a hallgatók részéről igény, hogy egy új, korszerű munkát 

készítsünk, a jelenlegi HÖK elnökkel, továbbá itt oktató tanárokkal. Ez jó lenne arra, hogy a 

tényleges külső, a Kar és gimnazisták közötti kommunikációt is fejlesszük. 

 



5. FEJLESZTÉSEK 
Fontos, hogy a kommunikáció ne egyoldalú legyen, vagyis ne csak a Hallgatói 

Önkormányzat szórja az információt a nagyvilágba, hanem hogy meghallgassuk 

hallgatótársaink véleményét, kéréseit és ötleteit. A különböző Facebook csoportokban 

artikulálódtak már jó elképzelések, amelyek megvalósításához segítséget tudunk nyújtani. 

Ezeket szeretném összegyűjteni és becsatornázni az Elnökség felé.  

A Hallgatói Önkormányzat tagjainak belső képzéseket szerveznék, hogy a szervezetet is 

fejlesszük, például számítógépes ismeretek megszerzésére és kommunikációs tréningekre. 

Amennyiben van rá igény, akkor ezeket nagy előadás formájában is meg lehet hirdetni, így 

hallgatótársaink is bekapcsolódhatnának.  

 

Így képzelem el az elnöki program végrehajtását, kérem a tisztelt Küldöttgyűlés támogatását! 

 

 

Budapest, 2015. április 22. Párkányi Eszter 


