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BEMUTATKOZÁS 

Gorosics Dóra vagyok, a Közigazgatás szervező alapképzés másodéves hallgatója. 1999 

július 28-án születtem Pécsen, ahol középiskolai tanulmányaimat is végeztem.  

Tavaly kezdtem meg tanulmányaimat az egyetemen. 2018 október óta vagyok a 

Hallgatói Önkormányzat, valamint a Rendezvény és Kommunikációs Bizottság tagja. Az 

elmúlt egy év során igyekeztem minden területen segíteni mindkét szervezetet, hogy 

mindenben kipróbálhassam magam, rájöjjek, mi is az, ami a leginkább érdekel engem. 

Leginkább kommunikációval kapcsolatos tevékenységeket, azon belül is kreatív anyagok 

szerkesztési feladatát láttam el. Ez az a vonal, ami számomra megfelelőnek bizonyult, így 

benyújtottam a pályázatomat a kommunikációért felelős referensi pozícióra, mely szerepkört 

július 1 óta töltöm be. 

A hallgatói önkormányzatban betöltött szerepemnek köszönhetően abban a szerencsés 

helyzetbe kerültem, hogy részt vehettem a 2019-es gólyatáborban csapatsegítőként. Ez az 

élmény megmutatta, hogy milyen a szervezői oldalon lenni, valamint segített abban, hogy 

még jobb csapatjátékossá váljak. Minden tudásomat és ismeretemet összeszedve, az esetleges 

hiányosságok mielőbbi pótlásával igyekeztem támogatni és segíteni a csapatom, megpróbálva 

visszaadni mindazt, amit egy évvel ezelőtt én is kaptam az én mentoraimtól, csapatomtól. A 

jövőben is szívesen vennék részt a gólyatáborban szervezőként, újabb ötletekkel és 

tapasztalatokkal kiegészülve. 

A két szervezetben töltött időm során rengeteg tapasztalatot szereztem, sokat tanultam, 

fejlődtem. Sokkal jobban tudok csapatban dolgozni, figyelek a határidőkre és a precizitásra, 

valamint igyekszem mindig mindenkinek segíteni. Maximalizmusomnak köszönhetően 

mindent a legjobb tudásom szerint igyekszek megoldani, még akkor is, ha napokig tart 

elérnem a megfelelő eredményt. Sikeresen elsajátítottam azt a képességet is, amivel észre 

tudom venni, hogy ki szorul egy kis támogatásra, segítségre, akkor is, ha nem kéri. Ezek mind 

olyan dolgok, amiket a későbbiekben is fogok tudni hasznosítani. 

MOTIVÁCIÓM 

Van egy mondás, ami úgy szól „bánj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled 

bánjanak”. Természetemből adódóan szeretnék és szeretek segíteni másoknak ott és akkor, 

ahol, és amikor tudok. A hallgatói önkormányzat egy tökéletes csatorna erre, hiszen a 

szervezetet keresik fel azok, akiknek szükségük van bármilyen jellegű támogatásra, így 

lehetőségem van arra, hogy próbáljak megoldást találni a problémáikra.  

Az elmúlt egy év után nem volt kérdés az, hogy elindulok-e idén is a választásokon. Úgy 

érzem, hogy egy olyan rendszer részesévé sikerült válnom, amiből nem szeretnék kikerülni. 

Amellett, hogy rengeteget fejlődtem ez alatt az idő alatt, úgy érzem, hogy még rejlenek 

bennem olyan képességek, ötletek, melyeket még nem sikerült hasznosítanom, ezeket pedig 

nem szeretném veszni hagyni, a hallgatók életének segítésére felhasználnám őket.  
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ÖTLETEIM, TERVEIM 

Véleményem szerint hasznos lenne egy Hallgatói Fórum megvalósítása, melyet 

nagyjából havi rendszerességgel kellene tartanunk. Ezen az eseményen lehetőséget adnánk a 

hallgatóknak, hogy akár fogadóóra szerűen eljöjjenek, és megosszák velünk akár egyéni, akár 

csoportos, akár évfolyam szintű problémáikat. Ez megkönnyítené a kommunikációnkat, 

hiszen így gyorsan és pontosan jutnánk hozzá a probléma megoldásához szükséges 

információkhoz, ami írásban akár több napba is beletelne az oda-vissza történő üzengetések 

miatt. Ez segítené azt is, hogy a választmány tagjaival személyesen is kapcsolatba kerüljenek 

a hallgatók, ami lehet, hogy jó hatással lenne a megjelenésünkre, a közvéleményre is.  

A két kar összevonása miatt még inkább fontosnak tartom, hogy egyértelművé tegyük, 

milyen üggyel kihez fordulhatnak a hallgatók. Erre szolgál az EHÖK, valamint a kari 

honlapon elérhető Hallgatói Önkormányzat fül, mely alatt megtalálhatóak a tisztségviselők 

tisztségei, valamint minden tag elérhetősége. Ezen felül a bizottságok információi is itt 

jelennek meg. Tapasztalataim alapján azonban nem sokan jutnak el odáig, hogy ezeket az 

oldalakat megkeressék egy email cím, vagy telefonszám megszerzése érdekében, ezért jó 

ötletnek tartanám, hogy a Facebook felületén is készítsünk egy ilyen fület, az adatokkal, 

illetve fotókkal a könnyebb elérés érdekében.  

A Hallgatói Önkormányzat számára az elmúlt évek során kialakításra kerültek 

különböző felületek, amelyekkel a hallgatók több csoportjának elérése valósul meg. Ide 

tartozik a Facebook, valamint az Instagram fiók. Ezeknek a használatát a programok, 

pályázatok, illetve egyéb információk átadására mindenképpen folytatnám a továbbiakban is, 

új eszközök, módszerek bevetésével is. A kérdések megválaszolására, illetve a szervezet 

hivatalos megkeresésére szolgál az email fiókunk, ami szintén napi szinten ellenőrzés alatt áll.  

A kollégiumban rendszeresek a szint, illetve szobaellenőrzések. Azonban a 

meglepetésszerű ellenőrzések okoztak már a múltban kényelmetlenségeket mind az 

ellenőrzők, mind pedig az ellenőrzött szobában élők számára. Ennek orvosolására 

támogatnám, ha a kollégiumi bizottsággal közösen kialakításra kerülne egy olyan 

kommunikációs csatorna, amelyen a soron következő szobák, esetleg szintek lakóit értesíteni 

lehetne. 

Nagyon hasznosnak bizonyult az egyetem egyéb szervezeteivel való együttműködés is. 

Az egyes szakkollégiumok megkeresésének eleget téve kerültek ki oldalunkra az ő 

eseményeikről is információk, az együttműködés két oldalúsága miatt pedig a mi oldalunkat is 

többen látogatták, ismerték meg. A rendészettudományi kar hallgatói önkormányzatával is 

sikerült szorosabb kapcsolatot kialakítani a kommunikáció terén, ami szintén segítette, hogy 

rendezvényeink még nagyobb körű érdeklődésben részesüljenek.  

Kiemelendő azonban az EHÖK-kel való kapcsolat, melynek során a nem csak a karunkra 

kiterjedő információk kerülnek megosztásra a kari HÖK profilokon, azonban a nagyobb 

közönség felé eljuttatás érdekében a mi eseményeink is megjelentek az EHÖK felületein. 

Ennek is köszönhető például a hatalmas érdeklődés az ÁNTK Szemeszternyitóra, melyre 

minden jegy elkelt. 

Az Instagram app növekvő népszerűsége miatt támogatnám, hogy nagyobb hangsúlyt 

fektessünk az ottani fiókunkra, posztok, illetve sztorik formájában is, mivel valószínű, hogy a 
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hallgatók a Facebook csoportokba kiírt hosszabb szövegeket kevésbé olvassák el, míg az 

Instagram sztorik átpörgetése során nagyobb eséllyel eljutna hozzájuk az aktuális 

eseményekről az információ.  

Úgy gondolom, hogy a csoportokba néha túl sok bejegyzés kerül, mivel az információ 

átadásnak ezt a formáját nem csak mi használjuk, hanem maguk a hallgatók is itt osztják meg 

egymással jegyzeteiket, az órai anyagokat. A szakkollégiumok, TDK-k, illetve egyéb 

szervezetek is tagjaik ezen csoportoknak, így itt is törekedni kellene a figyelemfelkeltőbb 

bejegyzések közzétételére. Ennek egy lehetséges megoldásának gondolnám azt, hogy a 

hosszabb szövegek helyett, vagy akár mellett kreatív anyagokat használnánk. Például ha 

valamelyik bizottságunk, mondjuk a Diákjóléti Bizottság fogadóórát tart a különböző 

ösztöndíjpályázatok leadása előtt, akkor ezt lehetne úgy tudatni a hallgatókkal, hogy egy 

képet posztolunk, melyen szerepel a dátum, a helyszín, valamint a konkrét időpont, a kép 

leírásaként pedig megmaradna a hosszabb, részletesebb tájékoztatás.  

A különböző rendezvényeink kapcsán a nyereményjátékok megrendezését 

mindenképpen folytatnám, ám új ötletek bevezetését is támogatnám a bevált módszerek 

mellett. A tanév során különösen népszerűnek bizonyultak az Instagram profilon tartott 

különböző taggelős játékok, így ezeket a későbbiekben is használnám. Hatásosnak bizonyult a 

szemeszternyitó kapcsán az, hogy nem csak az esemény borítóját osztottuk meg, hanem egy 

megegyező stílusú képet, ami a nyereményjátékot tartalmazta. Szerintem ezt több rendezvény 

kapcsán is megvalósíthatnánk, hiszen a koncepció alapján a már látott eseményhez tudják 

kötni, mégsem ugyanazt az egy képet látnák a hallgatók minden felületen. 

Az eseményeink népszerűsítésébe szeretnék bevonni több személyt is, mivel azt 

tapasztalom, hogy sokszor, ha a Hallgatói Önkormányzat profilja posztol, azt nem igazán 

olvassák el a hallgatók. Ehhez különböző bizottsági tagok, mentorok segítségét venném 

igénybe, hasonló módon, ahogyan az eddigiekben a Rendezvény és Kommunikációs 

Bizottság tagjai segítették a rendezvényeket 1-1 gerilla kampány során. Ez a Gólyahét és a 

Szemeszternyitó kapcsán már kipróbálásra került, és különösen hatásosnak bizonyult. 

Népszerűnek bizonyultak a mentorprogramba való jelentkezés során kikerülő volt 

mentorok, segítők videói, így ezt a formátumot szeretném a későbbiekben is alkalmazni. A 

jelenlegi választásoknál is egy hasonló taktika került bevetésre, amikor is a 2018/2019-es év 

választmányának tagjai osztották meg a hallgatótársakkal egy-két gondolatban, hogy miért is 

érdemes jelentkezni a hallgatói önkormányzatba, milyen élményekkel gazdagodtak, esetleg 

miben fejlődtek. 
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ZÁRÓ GONDOLATOK 

Egy kitartó, motivált, felelősségteljes személynek tartom magam, aki csapatban is jól tud 

dolgozni. Ha valamilyen feladatot kapok, azt mindig odafigyeléssel és minden tőlem telhetőt 

beleadva végzem el, ezért úgy gondolom, hogy a feladataimat a továbbiakban már megszokott 

igényes és színvonalas módon tudnám elvégezni. Szeretnék minél többet fejlődni, így 

szeretnem hallani, illetve igyekszem megfogadni a tanácsokat, ötleteket, valamint az esetleges 

hibáimra is a későbbiekben még nagyobb odafigyeléssel próbálok megbirkózni. Úgy 

gondolom, hogy kitartó lendületemből, ötleteimből és lelkesedésemből adódóan a 

továbbiakban is tudnám segíteni a szervezet munkáját. 

Bízom abban, hogy hallgatótársaim a pályázatom, valamint az eddigi tapasztalataik 

alapján támogatni fogják a hallgatói önkormányzat választmányába való bekerülésem.  

 

Budapest, 2019.10.04.  Gorosics Dóra s.k. 


