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Bemutatkozás 

 
Kolláth Mihály Gábor vagyok, másodéves jogász és elsőéves politológus hallgató. 

Gimnáziumi tanulmányaimat a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnáziumban végeztem, 

onnan nyertem felvételt 2014-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Karára. 

2014 ősze óta tevékenykedem a Hallgatói Önkormányzatban, kezdetben a Választási 

Bizottság tagjaként, majd a Kommunikációs Bizottságban, illetve a Kulturális 

Bizottságban dolgoztam. 2015 tavasza óta látom el az Online felületekért felelős referens, 

illetve a Fejlesztésekért és kapcsolatokért felelős alelnök-helyettes feladatait. 2015 

nyarától, Párkányi Eszter távozása után pedig az alelnöki teendőket láttam el, mint 

ideiglenes ügyvivő.  

A kommunikáció elengedhetetlen elemét képezi a Hallgatói Önkormányzat életének, hisz 

rendszeresen osztjuk meg hallgatótársainkkal a tanulmányi, közéleti és egyéb 

kérdésekben az információkat, folyamatosan segítjük őket az egyetemi élet minden 

területén. Fontosnak tartom, hogy minden információt a lehető legegyszerűbben, 

legérthetőbben, ám ugyanakkor a legpontosabban adjunk át hallgatótársainknak, s 

mindemellett az ő igényeiket, javaslataikat is be tudjuk csatornázni, és el tudjuk juttatni a 

Hallgatói Önkormányzat évfolyam képviselőihez, illetve az elnökséghez. 

A továbbiakban, a fentebb említett gondolatok tükrében szeretném bemutatni részletesen 

a terveimet, elképzeléseimet. 

I. Egységes arculat kiépítése 

 
Fontosnak tartom a Hallgatói Önkormányzat arculatának megújítását, egységesítését.  A 

nyár során belekezdtünk egy egységes profil kialakításába, melynek első állomásaként új 

logót készítettünk.  

A jövőben szeretném folytatni az arculatépítést, létrehozni egy általános arculati 

kézikönyvet, ami reményeim szerint a későbbiekben segítséget nyújtana mind a 

rendezvények arculati megtervezésében, mind a tájékoztatók, dokumentumok 

megformázásában és megalkotásában. 

 

II. Az online kommunikáció újragondolása 

 
Az online kommunikáció tagadhatatlanul a legfontosabb kommunikációs csatorna, 

melynek fejlesztése és újragondolása elengedhetetlen feladatunk.  Az eddigi tapasztalatok 

alapján a hallgatók többsége a Facebook felületén keresztül jut hozzá a legfontosabb 

információkhoz. Emellett a népszerű kommunikációs felület mellett szeretnék új 

alternatívákat is létrehozni, valamint a régi, kevésbé használt kommunikációs felületeket 

megújítani és felhasználóbarátabbá tenni. 
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A közelmúltban átfogó informatikai fejlesztésekbe kezdtünk a Hallgatói Önkormányzat 

honlapján. Terveim közt szerepel a honlap felületének újragondolása, a régi, gyakran 

nehezen fellelhető bejegyzések rendszerezése, új funkciók, tudástárak beépítése. 

A hallgatók között továbbra is töretlen népszerűségnek örvend az Instagram alkalmazás, 

jelenleg több mint kétszázan követik a Hallgatói Önkormányzat profilját. Szeretném 

kihasználni ezt a vizualitásra, képekre épülő kommunikációs felületet, ahol a jövőben a 

rendezvényekről és az egyetemi életről készült képek mellett megjelennének a fontos 

dátumokat, tudnivalókat megjelenítő infografikák is. 

Népszerű és gyakran ok nélkül elhanyagolt kommunikációs felület a Twitter, melyet 

korábban nem használt a Hallgatói Önkormányzat. Szeretném, ha a kommunikációnk a 

jövőben ezen a közösségi oldalon is elindulna, a hallgatók ezen a felületen is naprakész 

információkat kaphatnának az egyetemi élettel, tanulmányokkal, rendezvényekkel 

kapcsolatban. 

A Hallgatói Önkormányzat online kommunikációjának nem szabad egyoldalúnak lennie. 

Szeretnék egy új hallgatói véleményezési felületet létrehozni a honlapon, ahol az egyes 

észrevételek és javaslatok közvetlenül a témával foglalkozó illetékeshez jutnának el. 

III. Infografikák 

 
A vizuális kommunikáció egyik leglátványosabb és leginformatívabb eszközei az 

infografikák, melyek tapasztalataim szerint nagyban hozzájárulnak bonyolult, nehezen 

érthető tanulmányi kérdések gyors megértéséhez. 

Az elmúlt hónapokban gyakran alkalmaztuk ezt az eszközt, melyről nagyszámú pozitív 

visszajelzést kaptunk. Szeretném a továbbiakban heti rendszerességgel alkalmazni az 

infografikákat, terveim szerint minden írott információs anyag mellett rendszeresen 

megjelennének egyszerűsített magyarázatként, illetve a Facebook borítóképekben 

állandó információforrásként. 

IV. Animációs filmek 

 
Az infografikák alapelemeiből kiindulva, szeretnék néhány, azokra nagyban építő 

animációs filmet elkészíteni, melyekben komplex témákat (például: ösztöndíjrendszer, 

tanulmányi rendszer) szemléltetnék, és mutatnék be egyszerűen és látványos animációs 

megoldásokkal.  

Hosszú távon terveim között van a tanulmányi tájékoztatók átvitele - természetesen a 

hagyományos írott forma mellett - animációs kisfilmekbe, ezzel segítve a gólyákat a 

Neptun, a tanulmányi rendszer és egyéb fontos témák megismerésében.  
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V. Élőszereplős filmek 
 

A fentebb említett vizuális megoldások mellett szeretnék több, animációktól és 

grafikáktól mentes, élőszereplős rövidfilmet készíteni, melyekben bemutatnám a 

Hallgatói Önkormányzat munkáját, tisztségviselőit. 

Fontosnak tartom, hogy a hallgatók megismerjék a Hallgatói Önkormányzat működését, 

tevékenységét és lássák, bármikor fordulhatnak a HÖK képviselőihez. Ennek eszközeként 

alkalmaznám az élő szereplős filmeket, hisz sokkal barátibb, közvetlenebb hangulatot 

tudnak teremteni a rajzolt, animált munkáknál és segítségükkel gyorsan, sok információt 

tudunk megosztani a nézőközönséggel. 

VI. Hírlevél 
 

A Facebook egyik nagy hátránya, hogy könnyen el tudnak veszni az információk a postok 

tömegében. Ennek kiküszöbölésére, a fentebb említett eszközök mellett egy új 

kommunikációs felületként szeretném bevonni az emailt a Hallgatói Önkormányzat 

eszközei közé. Egy heti rendszerességgel kiküldött hírlevelet készítenék, melyben minden 

fontos határidő, esemény, tudnivaló elérhető lenne, ezáltal segítve hallgatótársainkat az 

információk gyors megszerzésében. 

VII. Eseménynaptár 
 

Régóta igény Karunkon egy átfogó, mindent tartalmazó eseménynaptár létrehozása, 

melyben minden fontos határidő és rendezvény egy helyen lenne elérhető. Ezt az 

eseménynaptárat én a honlapba integrálva, interaktív felületen valósítanám meg. Itt 

minden hallgató témákra és szervezőkre lebontva tudná elérni a számára érdekes 

rendezvényeket, illetve folyamatosan figyelemmel tudná követni az esedékes határidőket. 

Az eseménynaptár működésében szoros együttműködést szeretnék kiépíteni a kari 

szervezetek vezetőivel, illetve a Tudományos Diákkörök titkáraival. 

VIII. Szervezeti fejlesztés 

 
Fontosnak tartom a Hallgatói Önkormányzat belső kommunikációjának fejlesztését, hogy 

minél gyorsabban és hatékonyabban tudjuk megoldani a felmerülő problémákat. Belső 

eseménynaptárakkal, informatikai és kommunikációs kisokosokkal segíteném a hatékony 

kommunikáció kialakítását. Informatikai és kommunikációs képzéseket, tréningeket 

szerveznék a szervezeti hatékonyság növelésének érdekében. 

 

Programom megvalósításához kérném a tisztelt Küldöttgyűlés támogatását! 

 

Budapest, 2015. szeptember 21.  

Kolláth Mihály Gábor 


