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GOROSICS DÓRA  

Közigazgatás-szervező alapképzés III. évfolyam 



BEMUTATKOZÁS:  

Gorosics Dóra vagyok, a közigazgatás-szervező alapképzés harmadéves hallgatója. 1999. 

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

tanulmányaimat 2018 őszén kezdtem meg az NKE-n. A Hallgatói Önkormányzatba is sikerült 

már az első évemben bekerülnöm, mely munkájában azóta is töretlenül részt veszek minden 

területre kiterjedően. A kommunikációért felelős referensi tisztséget 2019. július 1-jétől 

töltöttem be, majd a két kar összevonását követően szerencsére a 2019/20-as választmány is 

támogatott abban, hogy tovább folytathassam a tisztséggel járó feladatok ellátását. A személyi 

ügyek megszavazását követően a bizottságok megalakulásáról is döntöttünk, melyben szintén 

érintett vagyok: a Kommunikáció és Média Bizottság elnöki tisztségét töltöm be, és vezetem 

négyfős bizottságunk kreatív munkáját, amit remélhetőleg idén új tagok felvételével és új 

ötletek, módszerek beépítésével kiegészülve folytathatok. 

Referensi tisztségem betöltése mellett lehetőségem van a hallgatói érdekek képviseletére a 

Kari Tanács üléseinek keretein belül is.  

A 2019-es gólyatáborban csapatsegítőként vehettem részt, mely tapasztalatomra, valamint a 

másfél éves HÖK-ös tudásomban bízva megpályáztam a mentorprogramért felelős személyek 

pozíciót Csarnai Viviennel, mely tisztség betöltésében a választmány támogatott bennünket. 

Bár a gólyatábor a helyzetre való tekintettel elmaradt, sikerült egy olyan mentorcsapatot 

összeállítanunk és felkészítenünk, akik készen álltak rá, hogy a Gólyahét keretein belül 

felkészítsék az elsőéves hallgatókat az egyetemi életre. 

MOTIVÁCIÓM:  

Az eddig szerzett tapasztalataim mind segítettek abban, hogy jobb csapatjátékossá váljak, 

valamint úgy érzem, sokat tanultam, fejlődtem, még jobban 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.  

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 évek 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. 

 



ÖTLETEIM, TERVEIM:  

Mindennek az alapja a kommunikáció és a megfelelő információáramlás. Legfontosabb 

feladatomnak eddig is hallgatótársaim tájékoztatását tartottam, a jelenlegi helyzet pedig csak 

megerősít ebben. Szeretnék egy olyan kommunikációs rendszert alkalmazni, melyen keresztül 

időben eljut minden releváns információ a hallgatókhoz. Ennek módja és részletei még 

kidolgozás alatt vannak, hiszen nagyban függ minden attól, hogy hogyan alakul majd a 

továbbiakban az oktatás módja.  

A kommunikáció azonban egy oda-vissza működő folyamat, ugyanolyan fontos a másik oldal, 

vagyis a hallgatók és az ő visszajelzésük. Véleményem szerint nagyobb hangsúlyt kellene 

fektetnie a HÖK-nek arra, hogy bevonja a döntésekbe a hallgatókat. Mert igenis fontos, hogy 

legyen beleszólásuk az őket érintő dolgokba, azok alakulásába. Több lehetőséget kellene 

biztosítanunk arra akár kérdőívek, akár szavazások formájában, hogy el tudják mondani a 

véleményüket az adott kérdés, kérdéskör kapcsán, sőt, akár az ötleteiket is meg tudnák osztani 

velünk. Szerencsére az elmúlt egy évben többször is megkérdezésre kerültek hallgatótársaink, 

például télen a rendezvényekkel kapcsolatos igényeikről, valamint most ősszel az oktatással 

kapcsolatos problémákról, a szerintük legjobban működő módszerekről. Remélem, hogy a 

jövőben sikerül ezen „véleménykutatásokat” gyakrabban is alkalmaznunk. 

Véleményem szerint hasznos lenne egy Hallgatói Fórum megvalósítása, vagy a helyzetre való 

tekintettel egy online opció kialakítása, ahol lehetőséget adnánk a hallgatóknak, hogy 

megoszthassák velünk akár egyéni, akár csoportos, akár évfolyam szintű problémáikat. A 

megfelelő módszer kidolgozásával ez megkönnyíthetné a kommunikációnkat, hiszen így 

gyorsan és pontosan jutnánk hozzá a probléma megoldásához szükséges információkhoz, ami 

levelezéseken keresztül akár több napba is beletelhet az oda-vissza történő üzengetések miatt.  

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 már jól működő felületek mellett azonban továbbra is 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 megtalálható, hogy ki milyen 

tisztséget visel, valamint a választmányból mindenki 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 esetleg telefonszám megszerzése 

érdekében, ezért szeretném a tavalyi évhez hasonlóan idén is a HÖK Facebook oldalára 

feltölteni a bizottságok és a választmány tagjainak elérhetőségeit, bemutatkozásait, hogy 

minden egy helyről könnyedén elérhető legyen. 

Fontosnak tartom kiemelni az együttműködés és a csapatmunka jelentőségét az egyetemi 

szervezetek vonatkozásában. Az EHÖK-kel való közös munka eredményes, hiszen fontos, 



hogy azok az információk is ki legyenek emelve, továbbítva legyenek a hallgatók felé, amik 

nem csak az ÁNTK-s hallgatókat, hanem az összes kart érinti egyaránt. Emellett azonban 

fontos az is, hogy a posztjaink EHÖK felületein való megjelenése segít abban, hogy több 

emberhez eljussanak az általunk közölt lényeges információk, programok, stb. A 

szakkollégiumok és az egyetem egyéb szervezetei által szervezett események és a fontos 

információk – például a felvételi eljárás és az ezek tisztázására szervezett információs estek – 

minél nagyobb közönséghez való eljuttatását fontosnak gondolom, így a továbbiakban is 

szeretném fenntartani a kapcsolatot a szervezetekkel. 

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 rám bízott feladatokat a már megszokott, 

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

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

hibáimat is a későbbiekben még nagyobb odafigyeléssel próbálom korrigálni, a nehézségekkel 

pedig 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, 2020.10.05. Gorosics Dóra s.k 


