
 

Filep Richárd vagyok, a kar hallgatója, immár ötödik éve. Sátoraljaújhelyen születtem 1995. október 18-

án, lakóhelyem Mikóháza. Tanulmányaimat szülővárosomban kezdtem a Kazinczy Ferenc Általános 

Iskolában, majd szintén itt folytattam, a Kossuth Lajos Gimnázium emelt nyelvi osztályában. Gimnáziumi 

éveim során aktív szerepet vállaltam az iskolai, illetve városi kulturális rendezvények szereplőjeként, 

valamint több cserediák program révén már ekkor külföldi tapasztalatokat szerezhettem. A sikeres 

felvételt követően, már az első egyetemi évem során betekintést nyerhettem a hallgatói közösségi életbe, 

és a Kollégiumi és Szociális Bizottság tagjaként én képviselhettem évfolyamtársaimat a kollégiumi 

férőhelyosztás során. 

Ezt követően másodévesként jelentkeztem a Hallgatói Képviseletbe, ahol a 2016-os tisztújítást követően 

kezdetben póttagként, majd később tanácskozási jogú tagként tevékenykedtem, belátást nyerve 

számos területre. A 2017/18-as ciklusban az oktatási referensi feladatkört töltöttem be, majd 2019 

januárjában a Képviselet elnökének választott. 

A tavaszi félévben igyekeztem az előző pályázatomban megfogalmazott célok megvalósítására 

törekedni, azonban ezeken felül (illetve ezek helyett) több esetben váratlan, sürgős megoldást kívánó 

feladatokkal kellet szembenéznünk. A következő részben ezeket szeretném értékelni. 

 

Már az őszi félévben érezhető volt, hogy a specializációválasztás módosítása körül több kérdés is 

megoldásra vár a tavaszi félévben, ezeket végül a kari vezetéssel történt egyeztetésekkel, és egy hallgatói 

fórummal sikerült, véleményem szerint, a hallgatóknak legkedvezőbb kompromisszumos megoldással 

lezárni.  

Az általánosabb jellegű oktatási kérdéseken túl, az Alföldi György dékán úr által célként kitűzött új 

lendületű tantervreform is erősen meghatározta feladatainkat. A kezdeti szakaszban 6 munkacsoportban 

történtek heti rendszerességű egyeztetések, amelyben a HK képviselőivel igyekeztünk a hallgatók 

érdekeit képviselő javaslatokat megfogalmazni. Ennek az fordulónak a lezárása történt meg a március 

27-i Kari Tanácson, amely során a kar irányelvként fogadta el a 12 pontban kitűzött határozati 

javaslatokat. Ezután a harmadik fordulóban szintén több egyeztetésre került sor a mi jelenlétünkben, 

azonban végül ez az időszak sem zárult jelentős változásokkal – a június 25-i lezáró Kari Tanács 

döntésben a javaslatok szintén csak irányelvekként lettek elfogadva. 

Egyetemi szinten azonban jelentős változások elébe nézünk, a tavaszi félév alatt kialakított új Térítési és 

Juttatási Szabályzat jelentős módosításokat követel meg bizonyos hallgatókat érintő kérdésekben is, 

illetve a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat is több pontban átalakult. 

A Képviselettel működésével kapcsolatban januárban megfogalmazott célok felé sajnos a vártnál 

kevesebb lépést tudtunk tenni, inkább csak az alapokat sikerült meghatároznunk. Sajnálatosan májustól 

jelentősen nehezítette munkánkat, hogy oktatási referens hiányában egy ideig én láttam el a feladatkörrel 

kapcsolatos teendőket. 

A HK testületeivel, illetve a hallgatói közéletben aktív csoportokkal kapcsolatban azonban pozitív 

eredményeket könyvelhetünk el, a Hallgatói Gazdasági Bizottság és a Rendezvény Csoport töretlen 

munkájával járult hozzá a közösségi élet színvonalának emeléséhez, amelyet jól példáznak a tavaszi félév 

rendezvényei, kiváltképp az idén megújult ballagás és az ehhez kapcsolódó szakestély. 

 



A januárban megfogalmazott elképzelések egy részét szeretném átemelni a jelenlegi pályázatomban is, 

hiszen ahogyan korábban említettem, sajnos ezek megvalósítására több esetben nem tudtunk kellő időt 

és energiát fordítani. 

A Képviselet belső működését azóta jobban átlátva, továbbra is fenntartom, hogy szükség van a belső 

bizottsági munkák hatékonyabbá tételére, a bizottságok szerepének újradefiniálására. Erre már 

láthattunk jó példát az ad-hoc módon alakult Belső Oktatási Bizottság új, hallgatói megkeresésekre 

válaszoló rendszerében. A Képviselet egészét érintő kérdésekben úgy gondolom, hogy tavasszal sikerült 

érdemi beszélgetéseket létrehoznunk a stratégiai bizottságokon, azonban ennek a hatékonyságán még 

van mit javítani. 

A HK PR tevékenysége továbbra is akadálymentes, kiemelt feladatunk a következő ciklusban, hogy a 

hallgatókkal történő kölcsönös párbeszéd eszközeit, az információcsere útjait feltérképezzük és aktívan 

használjuk. Az átláthatóbb rendszer felé egyébként történtek fontos lépések, ilyennek tudható be az 

Építész Miújság csoport létrehozása. 

Nem szabad elfeledkeznünk a fluktuáció felgyorsulásából fakadó lehetséges problémákról sem, egyelőre 

a lehetséges negatív hatások nem érezhetők, viszont már most el kell kezdnünk a felkészülést a jövő 

képviselőinek tudásátadására. Továbbra is fontos célként tekintek egy belső tudásbázis felépítésére, 

belső anyagaink átlátható rendszerezésére, különböző segédanyagok, how-to-k létrehozására. 

A fentebb olvasható célok megvalósítására és a HK mindennapi belső működésének gördülékenyebbé 

tételére már történtek lépések a tavaszi, illetve nyári időszakban is. Küszöbön van a belső levelezési 

rendszerünk megreformálása, egy átállással a Google által kínált G-suite rendszerre, amely reményeink 

szerint sokkal gördülékenyebbé és könnyebé teheti a hallgatókkal történő kommunikációt, illetve alapja 

lehet az átlátható belső tudásbázisunknak. A kifelé történő kommunikációban nagy szerepet játszik a HK 

honlapja is, amely átalakítása hosszú idő óta húzódik, most azonban végre befejeződni látszik. 

A tavaszi félév tapasztalataiból az látszik, hogy a váratlan feladatokkal tűzdelt időszakokban sem szabad 

szem elől tévesztenünk az előre kitűzött céljainkat, illetve ezeknek a céloknak már a kezdetekben konkrét 

határidőket kell szabnunk. Szeretném, ha megválasztásom esetén a Képviselettel fel tudnánk állítani egy 

ütemtervet az előttünk álló projektjeinkre, hogy ezt követve biztosan teljesíteni tudjuk a kitűzött 

feladatokat. 

A tantervreform tavaszi folyamataiból egyelőre nehezen érezhető a haladás a kitűzött cél felé, azonban 

az elkövetkező időszakokban sem szabad alábbhagynia a hallgatói érdekek képviseletének, sőt, úgy 

látszik a jelenlegi rendszer problémáinak megoldására koncentrálva az új tantervvel kapcsolatban tudunk 

alapvetéseket megfogalmazni. A következő ciklusban mindenképpen szeretném, ha a Képviselet tagjai 

közül a lehető legtöbben véleményt fogalmaznának meg a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban, illetve, 

ha közös gondolkodással teremtenénk módszereket a hallgatói vélemények becsatornázására.  

A Térítési és Juttatási Szabályzat említett módosításai miatt már az őszi félévben elején komoly 

feladatoknak nézhetünk elébe, az önköltséges hallgatók költségeinek csökkentése az eddig 

megszokottakhoz képest várhatóan jelentősen átalakul. Az átalakulás során kiemelten fontos, hogy a 

lehetőségeinkhez mérten próbáljuk megteremteni a hallgatók számára legideálisabb rendszert. 

Továbbá még az új ciklus megkezdése előtt indokolt lenne az SZMSZ mellékleteink felülvizsgálata, a HK 

posztjaival, testületeivel, belső működésével kapcsolatban apróbb módosítások váltak szükségszerűvé, 

illetve könnyíthetnék meg a következő ciklus képviselőinek munkáját. 

 

 



Az elmúlt időszakban sok váratlan akadállyal találtuk magunkat szembe, azonban azt gondolom, hogy 

ezeken sikerült a legjobb tudásunk szerint felülemelkedni. Januárban Bielik Judit alelnökkel mindketten 

új kihívások elé néztünk, hiszen mindketten az adott területen kissé tapasztalatlanul mozogtunk még, de 

most az őszi félév elejére sikerült egy eredményes csapatot alkotnunk. Ezúton is szeretném megköszönni 

Juci fáradhatatlan munkáját, amit nem csak a Képviseletért, de elsősorban a hallgatókért tett. A 

továbbiakban szintén egy alelnököt szeretnék felkérni a velem való közös munkára, a HK és a saját 

elképzeléseim megvalósítására. 

Az elnökként eltöltött elmúlt félév elegendő volt arra, hogy képet kapjak az elnöki feladatokról és 

felelősségről, viszont koránt sem biztosított elég időt a terveim megvalósításához. Motiváltnak érzem 

magam a korábban vázolt projektek megvalósításában, remélem, hogy a Képviselet tagjai is ugyanezt 

látják. Az elmúlt hónapok során azt tapasztaltam, hogy a korábbi és újonnan felmerülő 

véleménykülönbségeket sikerült tisztáznunk, a tavaszi félév során felmerülő kardinális kérdésekben a HK 

egyhangú támogatásával sikerült döntenünk. 

Bízom benne, hogy a fentebb leírtak elnyerik az új Hallgatói Képviselet bizalmát és lehetőséget adnak a 

leírt célok megvalósítására. A hallgatókért végzett eddigi munkát mindvégig élveztem, eltökélt célom, 

hogy az utolsó itt töltött ciklusomat még az eddiginél is nagyobb motivációval végezzem. 
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