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Bemutatkozás  
 

Zakor Fruzsina Eszter vagyok, jelenleg ötödéves építőművész szakirányos hallgató. Kisvárdában születtem 
1999.12.13-án, lakóhelyem Záhony. Tanulmányaimat is itt kezdtem meg a Záhonyi Árpád Vezér Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, majd a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumban folytattam, végül 
pedig a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium emelt német nyelvi osztályában tettem érettségit 2018-ban. 
Tanulmányaim során mindig foglalkoztatott a közélet, az ezért való cselekvés, így az ezzel kapcsolatos 
tapasztalataim is innen erednek. A felvételi eljárást követően a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Építészmérnöki Karán tanultam tovább, ahol már a kezdetektől lehetőségem nyílt betekintést nyerni 
az itteni közösségi életbe, és igyekeztem is aktív szerepet vállalni benne. A Hallgatói Képviselet iránt 2019 
tavaszán kezdtem el érdeklődni, majd az őszi Tisztújítást követően elsőkörben Működési felelősi, majd 
Pályázati referensi pozícióban tevékenykedhettem. A 2020-as Tisztújítás során alelnöki pozícióra kértek fel, 
majd 2022 áprilisában adtam le az elnöki pályázatot, és azóta is ezen a poszton igyekszem koordinálni a 
Képviselet működését. 
Az elmúlt időszakban az előző pályázatban megfogalmazott célok elérésére törekedtem. Az alábbiakban 
szeretném értékelni és összefoglalni ezeket, illetve ismertetném a következő ciklusra megfogalmazódott 
terveimet. 

 
Az előző időszak értékelése 
 

Az áprilistól kezdődő időszakban kezdetben sok eseti feladat várt elintézésre, a posztátvevésből és az új 
vezetőség felállásából adódóan. A kezdeti lépések megtevése után igyekeztünk a lehető legtöbb figyelmet 
fordítani a Képviselet munkája iránt érdeklődő hallgatók integrálására. Tanácskozási jogú tagsági pályázat 
kiírásával kíséreltük meg közelebb hozni őket, és ezzel együtt posztot is kiosztottunk a jelentkezők számára. 
Ezek után a HÖK rendszer legfontosabb nyári eseményén is lehetőségük volt jelen lenni, így a nyár folyamán 
már többen részt vettek az EHK táborban, illetve az érdeklődőknek a Kari Tábor szervezésébe is sikerült 
betekintést nyerniük. A nyár folyamán azonban sajnos nem sikerült megvalósítanunk azt a fajta aktív 
tudásátadást, amelyet kezdetben szerettem volna, hiszen az egyetemi szünet ellenére közel sem volt olyan 
egyszerű megszervezni ezeket az alkalmakat. Ez egy elmaradásnak tudható be, ugyanakkor azt hiszem, hogy a 
következő ciklus friss képviselői határozottan jó irányba tartanak és már most rengeteg hasznos tudással 
rendelkeznek. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lennének hiányosságok, vagy ne lenne szükséges a 
hagyományos felszívó időszakunk megszervezése, de bízom benne, hogy az előzetes tapasztalat megkönnyíti 
majd számukra az előttük álló feladatok sikeres teljesítését. 
A Karon újonnan bevezetett hat specializáció és az azokra való átállás folyamata is sok energiát kívánt, és 
mostanra elértünk oda, hogy hallgatók megkezdték tanulmányaikat az említett szakirányokon. A 
specializáció-választás és az azzal kapcsolatos problémák kezelésére a Dékáni vezetéssel közösen létrejött a 
Hallgatói Életút Támogató Csoport, amely tagjainak ezúton is szeretnék köszönetet mondani, hiszen mind 
hallgatói, mind oktatói oldalról időt nem sajnálva dolgoztak a kérdések megválaszolásán és a lehetséges esetek 
megoldásán. A tavasz folyamán létrehoztunk egy folyamatosan bővülő GY.I.K.-et, illetve igyekeztünk minél 
átláthatóbban kommunikálni minden információt az egyes platformokon. 
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Az időszak legfontosabb eseménye volt HÖK rendszer szempontjából az Egyetemi Hallgatói Képviselet 
elnökválasztása, és ezt követően a strukturális átalakítás kidolgozásának kezdeti lépései. Az ezekkel kapcsolatos 
folyamatokhoz azt gondolom, hogy az ÉPK HK igazán hozzáértően és konstruktívan állt hozzá, ám valójában 
még a következő ciklusban várható az ezzel kapcsolatos feladatok egy további, nagyobb része. 

 
A következő ciklus elképzelései 
 

A Képviselet belső működése 
Az októberben kezdődő ciklus egy nagyobb változással fog indulni, hiszen előreláthatólag a jelenlegi 
Képviselet fele lecserélődik. Ez egy nagy kihívást is jelent majd mindenki számára, ugyanakkor számos 
lehetőséget is rejt magában. Első lépésként az egyes területek stabil utánpótlását kell majd biztosítanunk, ám 
ezzel párhuzamosan elengedhetetlen az általános képviselői lét feladatainak továbbadása és a szabályzati 
ismeretek elsajátítása is. A nyár végén kialakultak különböző munkacsoportok, amelyek az egyes területek 
iránt érdeklődő személyekből állnak, amennyire lehet, szeretnék ezekre alapozni. Bár minden posztnak lesz egy 
felelőse, a belső bizottságokra több helyen is nagy szükség lesz, hiszen a frissen bekerülők egy biztos háttérrel 
fognak tudni a stabilan teljesíteni. 
A nagyfokú cserélődés miatt a maradó Képviselőink közül mindenkinek azon kell majd igyekeznie, hogy a 
lehető legjobban tudja segíteni a betanulás folyamatát, és a saját területükre betekintést engedjenek. A jelenlegi 
helyzet megkívánja, hogy a még csak egy éve képviseleti tevékenységet folytató személyek is hasonló 
hozzáértéssel közelítsék meg az egyes kérdésköröket, mint ahogyan egy több éve a rendszerben lévő ember 
tenné. Ez az elvárás ugyan már néhány éve jelen van a szervezetben, a valós helyzetekben való helytállás során 
tud igazán megmutatkozni, hogy az adott Képviselet mennyire is felkészült, így én bízom benne, hogy az őszi 
félévben ez kellően meg fog mutatkozni, és pozitív oldala kerekedik ki a helyzetnek. 
A fentiekben említett helyzet és annak kezelése miatt azonban olykor előfordulhat, hogy a Képviseleten a 
kettősség érzete mutatkozik, ezt amennyire csak lehet, szeretném feloldani. Bár egyik napról a másikra nem 
tudnak majd azonos szakmai szinten elhelyezkedni az emberek, ennek feloldására a félévben minél több 
csapatépítő eseményt terveznék. Az eddigiekben is éltünk ezen eszközzel, és azt gondolom, hogy a HK közösen 
töltött napjai végeredményben hasznosnak bizonyultak, ugyanakkor egyre nagyobb igény mutatkozik arra is, 
hogy az irodai kereteken kívül, a képviselet elsődleges tevékenységeitől kissé elrugaszkodva szervezzünk 
programokat. Bízom benne, hogy az újonnan megalakuló HK hamar egy csapattá tud majd formálódni, ezzel 
megalapozva az együtt dolgozás gördülékenységét és az egymásnak való segítést. 
 
Vezetőség 
A 2022/23-as ciklust vezetőség tekintetében az eddigi felállásban szeretném megkezdeni, tehát alelnöknek 
Vigyikán Vincét szeretném felkérni. Az eddigiekben a közös munka kellően problémamentesnek bizonyult, 
és bízom benne, hogy ez a továbbiakban is így marad. Bár hasonló területi tudással rendelkezünk, ez 
mindkettőnknek motivációul szolgál, hogy minél szélesebb körben figyeljünk oda az egyes dolgokra, és a 
feladatok megosztását is eszerint végezzük. A továbbiakban elsődlegesen az a cél, hogy a már ellátott 
tevékenységek rutinfeladatnak számítsanak, és több figyelmet szentelhessünk más dolgoknak. Természetesen 
mindig történhetnek váratlan helyzetek, de azon igyekszünk, hogy az elsődleges dolgok, mint csapatkohézió, 
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tudásátadás, ne szenvedhessenek hiányt. Ezen felül vezetőségi részről is fontos, hogy dolgozzunk a 
hiányosságainkon, mindemellett azonban az átgondolt döntéshozás továbbra is kulcsfontosságú marad. 
 
Oktatási terület 
Oktatás területén jelenleg a specializáció-választás, és legfőképp az őszi félév elindulása volt a legfontosabb az 
elmúlt időszakban. A következőkben ezek monitorozása lesz a központi kérdéskör, illetve a felmerülő 
problémák kezelése. Ebben igyekszünk minél nagyobb segítséget nyújtani a Dékáni vezetésnek, hiszen 
mindenkinek érdeke, hogy az eseti hibák minél gördülékenyebben megoldódjanak, ám fontos, hogy 
következetesen kezeljük ezeket. Emellett a régi és új rendszerben tanuló hallgatók számára is ugyanazokat a 
feltételeket kell biztosítani, arra törekszünk, hogy a tanulmányait mindenki az általa választott úton fejezhesse 
be mindenféle plusz teher nélkül.  
Emellett fontos feladat lesz még az MSc és osztatlan képzés összehangolása, hiszen az újonnan bevezetett 
változtatásokat még nem sikerült lekövetnie az említett képzésünknek. Mindemellett elmaradhatatlan a 
folyamatos tájékoztatás, s ezzel együtt alkalmunk adódik arra, hogy a jelenlegi információáramlást is javítsuk a 
képzés hallgatói felé. Különösen az első félév megkezdése esetén szembesültünk azzal, hogy több tájékoztatásra 
lenne szükség, így a jövőben ennek segítésére érdekében is szeretnénk lépéseket tenni. Bár a Képviselet 
viszonylag fiatalnak mondható majd, bízom benne, hogy a lehető legtöbben fognak tudni hozzájárulni ehhez 
a véleményükkel, de legalábbis a belső oktatási bizottság egy olyan platform lesz, ahol hallgatói szemmel tudjuk 
az egészet részletekbe menően mérlegelni. 
 
Juttatási terület 
Pályázati területen az elmúlt évek leginkább érdekes projektje a Műegyetemi Egységes Pályázati és Elbírálási 
Rendszer, amelyet mostanra már a szociális pályázók és bírálók rutinosan használnak. A következő lépés a 
teljesítményalapú ösztöndíj pályázatok átvezetése, s ez közvetlenebbül érinti majd a képviselőket. Bár az átállás 
egyetemi keretek között zajlik, számomra fontos, hogy saját berkeinken belül is otthonosan mozogjunk a 
rendszerben, hiszen a folyamatos tudásáramlás egyik alapvető pillére ez. Ezenfelül többünk számára hasznos 
lehet, ha a pályázati referensen kívül további képviselők tudnának foglalkozni a rendszerrel, ezzel akár 
adminisztrációs terhet is levéve másokról. Mindemellett az időszakban szeretnék időt szánni arra is, hogy a 
hallgatói normatíva felhasználását is átgondoljuk, hiszen a keretek folyamatos növekedése mellett a 
következetesség elvét szem előtt tartva elengedhetetlen a jutalmazási rendszer bizonyos szintű felülvizsgálata. 
Szociális területen azt gondolom, hogy fejlődött a Képviselet tudása, ami a területtel foglalkozó emberek 
gyarapodásának köszönhető. Ez egy igen specifikus tudást igénylő terület, ami miatt szervezeti szinten 
nehezebbnek tartom az ebben való jártasság elsajátítását, hiszen ez alapvetően a Hallgatói Szociális Bizottság 
(HSZB) elsődleges feladata. Emellett az efféle ügyek intézésének nagy része egyetemi szinten zajlik, ettől 
függetlenül azonban fontosnak tartom, hogy mindenki naprakész információkkal rendelkezzen az egyes 
helyzetek alakulásáról, így a részletes és folyamatos tájékoztatást szociális terület egyik kiemelt sarokkövének 
tekintem. A már említett Hallgatói Szociális Bizottság működésének és fejlődésének is transzparensebbnek 
kellene lennie Képviselet számára, hiszen kiemelten fontos, hogy mindig legyen elegendő megfelelően 
felkészült és tájékozott hallgató, aki lelkesen veti bele magát a szociális pályázatok bírálásába. Emiatt erre, és a 
velük való kapcsolattartásra, s a visszacsatolásra is szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni. 
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Kollégiumi területen az őszi férőhely osztás és a beköltözések lezárultával a félév legnagyobb feladata lett 
abszolválva. Ezután elkezdődhetett a projektalapú működés, ami a betanulók számára igencsak hasznos és jó 
lehetőség. A jelenleg futó ötletek befejezésének szorgalmazása most az elsődleges, ami után az újonnan 
megválasztott referens bátran belevághat majd a saját elképzeléseinek megvalósításába. A kollégium egy 
folyamatosan fejleszthető terület, így mindenképpen jónak érezném, ha az előttünk álló időszakban amellett, 
hogy egy folyamatos tudásfelszívás történik, új lehetőségek keresésével formálódna tovább. 
 
Gazdasági terület 
Jelenleg a gazdasági területen indokolt leginkább a Képviselet trenírozása. Az elmúlt évek alatt egész HÖK 
rendszer szinten apadt el az aktív tudás ezen a téren, és bár az előző év jelenléte sokakat rákényszerített ennek 
felszívására, a dolgok sokszor mégsem a kellő ütemben haladnak. Ahhoz, hogy a Képviselet biztos tudással 
rendelkezhessen ebben a témában szükségesnek látom az ezzel kapcsolatos szabályzatok és a jelenleg meglévő 
tudás feltárását az alapoktól kezdve, ez pedig természetesen vezetőségi szinten is egy nagyobb hatásfokú 
odafigyelést és tanulást követel. 
 
Külügyi terület 
A külügy területén az Erasmus pótpályázat lezárultával egy nyugodtabb időszak következik, amely lehetőséget 
biztosít arra, hogy a már megkezdett projektek befejeződjenek. A legégetőbb kérdés jelenleg a külföldi diákok 
számára létrehozandó szervezet, amellyel kapcsolatban már hosszú ideje folynak az egyeztetések. Saját 
hatáskörben néhány tenni akaró külföldi hallgatóval létrejött egy igen kezdetleges melléklet, amelyet a 
Szervezeti és Működési Szabályzatunkba szánunk. A dolog azonban sajnos továbbra is igencsak gyerekcipőben 
jár, így továbbra is ez az elsődleges ügy, ami felgöngyölítésre vár. Természetesen ehhez szükség van más 
szervezetekkel való egyeztetésre is, hogy választ találjunk olyan kérdésekre, mint a működési helyszín vagy a 
jutalmazás. Azt remélem, hogy ez a feladat az új külügyi felelősünknek kellő motivációt fog szolgáltatni ahhoz, 
hogy rögtön belevesse magát az ügybe, hiszen ez nagyon jó lehetőség arra, hogy megismerkedjen a szabályzatok 
világával, illetve külső kapcsolatokat építsen ki. Emellett azonban több kisebb projekt került megvalósításra a 
nyár folyamán, amelyek igen hasznosak lesznek, ugyanakkor a külügy egy rendkívül kiaknázatlan terület. 
Örülnék neki, ha komolyabb hangsúlyt tudnánk fordítani a kari Erasmus pontrendszer felülvizsgálatára, 
illetve az előző ciklusban létrejött BME Abroad csoport aktivizálására is. 
 
Közélet és rendezvények 
Karunk mindig is kiemelkedő közélettel rendelkezett, és örömmel konstatáljuk, hogy jelenleg is ugyanolyan 
sokszínűek és változatosak itt a mindennapok, ahogyan azt elődeink meghagyták. Ez a különféle társaság 
azonban pont ebből a tulajdonságából adódóan olykor eklektikus helyzetbe kerül. A közélet egyfajta 
túltelítettsége egy olyan probléma, amellyel foglalkoznunk kell amellett, hogy a működni kívánó hallgatói 
csoportjainknak igyekszünk megfelelő utánpótlást biztosítani. Ezenfelül a hagyományos kari rendezvényeink 
is helyet követelnek maguknak, hiszen szerves részei a kari közéletnek és az esetek döntő többségében nagy 
igény is van rájuk. Minden testület, öntevékeny kör, szakkollégium és rendezvény összessége azonban sokszor 
túl tudja terhelni a hallgatók egyes heteit, mindemellett egymást is csorbítják ezzel. Az elmúlt időszakban 
megszaporodtak az egyes hallgatói csoportok közötti kooperációk, amik nagyban segítik az egymás 
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megismerését és megértését. Kifejezetten jónak tartom, hogy a közéleti emberek ráléptek erre az útra, és egyre 
több megmozdulás történik azért, hogy egy kerek egészként tudjuk kezelni az ÉPK közéletét, amelyben az 
egyes összetevők egymást segítve működnek, így a jövőben továbbra is szorgalmaznánk ezeket. Azt gondolom, 
hogy a közösségi élet ilyen rengeteg szegmense nem jött volna létre, ha nem lenne rá igény, ugyanakkor 
kifejezetten figyelnünk kell, hogy az egymás ellehetetlenítése ne történhessen meg, és időben ismerjük fel, hogy 
mi a legjobb a működő szervezeteinknek. 
 
PR és kommunikáció 
A Képviselet számára mindig is fontos volt a transzparencia, és az információk megfelelő továbbítása a 
hallgatóság számára. Abban biztos vagyok, hogy erre a továbbiakban is törekedni fogunk, hiszen a 
megbízhatóság alapja a nyílt kommunikáció. PR tekintetében többször felmerült már az egységes HK arculat 
fejlesztése, illetve olyan esetleges plusz dolgok, amik a hallgatóság tájékozottságot segíthetik. A megfelelő 
információk hangsúlyozása nagyban meg tudja könnyíteni a kérdések megválaszolását, illetve minél több 
emberhez jutnak el a hivatalos tájékoztatások, annál kevesebb félreértés adódhat, ami mindenképpen kedvező. 
Épp ezért a területnek folyamatos figyelemre van szüksége, emellett pedig a kreativitás által lehet kiemelkedő. 
A kommunikációt tekintve természetesen nem csak a hallgatóság felé kell elérhetőnek lennünk, hanem 
folyamatosan kapcsolatot kell tartanunk a Kari vezetéssel, az Egyetemi Hallgatói Képviselettel, illetve külső 
szervezetekkel is. Előbbit tekintve azt gondolom, jelenleg jó kapcsolatot ápolunk az említett felekkel, és bízom 
benne, hogy ezt a másik oldalon is hasonlóan gondolják. Az egyes fórumokon törekszünk a 
véleménynyilvánításra, és a hallgatói érdekek képviseletére, természetesen helytálló érvek mentén. Az Egyetemi 
Hallgatói Képviseletet tekintve az újonnan megválasztott elnökkel havonta személyes egyeztetéseket tartunk 
vezetőségi szinten, az EHK-delegáltak jelenlétével, amelyeken igyekszünk visszajelzést adni KHK részről, 
illetve mi is várjuk azokat. Ezek nagyban segítik a folyamatos kapcsolattartást, így a továbbiakban is szeretném, 
ha tudnánk magunkat tartani ehhez. Amiben lehet, segítjük a szervezet működését, jelenlegi állapotban 
azonban több fontos kérdéskör is van, amellyel szükséges lenne foglalkozni rendszerszinten. Az egyes külső 
szervezetekkel leginkább egy-egy terület kapcsán kell szorosabban együttműködnünk, az elmúlt időszakban 
úgy tapasztaltam, hogy ezek nagyrészt jól működnek, így továbbra is örülnék, ha ezen az úton tudnánk 
haladni. 

 
Összegzés 
Összességében a következő ciklusban elsődleges célom, hogy az Képviselet egy olyan csapattá érjen, ahol a friss 
képviselők is otthonosan mozognak. Azt gondolom, hogy rengeteg lehetőséget rejt magában az időszak, 
ugyanakkor nagy felelősség is lesz majd, hiszen mindannyiunk kiemelt figyelmére szükség lesz. Az egyes 
területeknek stabilitásra van szüksége, s ezt kizárólag mi tudjuk megteremteni. 
Továbbra is az egyik legfontosabb dolog, amit szem előtt szeretnék tartani, hogy a Hallgatói Képviselet egy 
olyan szervezet legyen, amihez bátran fordulnak a hallgatók és oktatók egyaránt, s aminek a tagjai a 
későbbiekben is jó érzéssel gondolnak majd vissza az itt töltött időre. Emellett mindent összevetve a végső 
célom, hogy a következő vezetőség számára egy szilárd alapokkal rendelkező Képviseletet hagyjak hátra. 
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Remélem, hogy a fentiekben leírt gondolataimmal azonosulni tudtok, és bizalmat szavaztok nekem a 
következő ciklusra. 
 

Zakor Fruzsina Eszter 
2022.09.11. 

 
 

 


