
Sziasztok! 

Aczélvári Ruben Dominik vagyok, 

bemutatkozóm célja, hogy magamat közelebbről 

megismertetve, elnyerhessem Bizalmatokat az 

évfolyamképviselői HÖK választáson. 

1999-ben születtem Székesfehérváron, ahol 

azóta is élek. Tanulmányaimat is itt végeztem, a 

Tóparti Gimnázium hat évfolyamos képzésén. 

Korábban is foglalkoztam már 

érdekképviselettel, mind városi, mind országos 

szinten, most pedig célom, hogy az ELTE ÁJK Hallgatói Önkormányzatában is folytassam ezt 

a tevékenységet. 

Szeptember óta tartózkodom a fővárosban, ahol egyből igyekeztem belevetni magam az 

egyetemi élet minden szépségébe, beleértve a buliktól a rendezvényeken át valamennyi kari 

lehetőséget. Ugyanakkor már most találkoztam olyan megoldandó feladatokkal és 

kiaknázatlan lehetőségekkel, amik nem pusztán engem, hanem kari közösségként 

valamennyiünket érintenek. 

Tudom ugyan, hogy az első évfolyamon legtöbbünket leköti az eddig ismeretlen 

helyzetekre, vizsgákra, számonkérésekre való felkészülés, a mindennapi stressz, mégsem 

feledkezhetünk meg arról, hogy Közösségként is érvényesítenünk kell érdekeinket. 

Tanulmányi szinten például aktuális, a hallgatókat foglalkoztató téma a zárthelyik 

kérdésköre. Sokunk azért nem tudott némely esetben számot adni tudásáról, mert nem állt 

rendelkezésünkre elegendő idő a feladatok megértéséhez és kidolgozásához. 

Megválasztásom esetén ez lenne az első feladat, amit szívügyemként, az évfolyam 

képviseletében, társaimmal karöltve képviselni szeretnék. Az egyetem és a hallgatók közös 

törekvése egy hallgatóbarát vizsgarendszer kialakítására kölcsönös érdekünk, azonban hogy 

ez a törekvés eredményesen zárulhasson, a folyamatos, lépésenkénti kiigazításra is szükség 

van. Így úgy vélem a két fél közötti kapcsolat megerősítése érdekében hasznos első lépés lenne, 

ha visszajelzésként közös egyetértéssel, a Hallgatói Önkormányzati Képviselőkön keresztül 

keresnénk a kapcsolatot az egyes Tanszékekkel, ezen a fórumon terjesztenénk elő 

javaslatainkat. 

Emellett fontosnak tartom a képviseletben, hogy Igényeitek szerint szervezzen a HÖK 

órarenden kívüli programokat. Ebben, ha bármilyen ötlet merül fel, bármely hallgatóban, azt 

a lehető legrövidebb időn belül továbbítjuk, és tárgyalunk az Elnökséggel megvalósításukról. 



A teljesség igénye nélkül emeltem ki e két területét a képviselők tevékenységének. 

Magamat elkötelezett és nyitott embernek tartom, aki bármikor, ha szükség van rá, 

rendelkezésre áll. Bízom benne, rászolgálok Bizalmatokra, szavazzatok Rám! 

 

Hajrá Első Évfolyam! 


