Bemutatkozás
Lestyan Bence vagyok, másodéves Matematika BSc szakos hallgató. 1997. 04. 14-én születtem
Szentesen, és már 19 éve Szarvason élek szüleimmel és két öcsémmel. A tanulmányaimat a
szarvasi Szlovák Általános Iskolában kezdtem, ahol a nyolcadik évemben már körvonalazódott
bennem, hogy merre is szeretném folytatni a tanulmányaimat. Érettségimet Békéscsabán, az
Andrássy Gyula Gimnáziumban szereztem, ahol egy nagyon jó és összetartó osztály tagjaként
ismerkedtem meg a matematika szépségeivel.
Általános iskolás és középiskolás tanulmányaim mellett mindig sok időt szakítottam barátaimra
és a közösség szervezésére. Részt vettem a Garabonciás Napok szervezésében, ahol először
találkoztam a Hallgatói Képviselethez hasonló szervezetekkel.
A Hallgatói Képviselet iránt már Gólyatáborban is érdeklődtem, majd az első két félévem alatt
folyamatosan nyomon követtem tevékenységét. A 2016-os Tisztújítás után egyre inkább belefolytam a HK munkájába, ezért július végén tanácskozási jogú taggá választottak, végül ősszel
mandátumos tag lettem. Ez idő alatt kipróbáltam magam több területen, ám jelenleg a HK Rendezvényfelelőse, illetve a belső PR felelőse vagyok.
Az egyetemi éveim alatt sem maradok távol a HK-n kívüli egyetemi élettől. Folyamatosan részt
veszek a Kari Patrónus Öntevékeny Csoport tagjaként közösségi programok szervezésében, és
ezeknek a lebonyolításában, illetve megmaradt szabad energiámat a Hallgatói Sportkör által
szervezett sportprogramokon vezetem le.
A fent említett közösségi tevékenységek tapasztalatait, megszerzett készségeimet és jártasságomat felhasználva indulok a jelenlegi elnöki pályázaton.

Elnökként megfogalmazott stratégia
A következő bekezdésekben olvashatjátok a terveimet a Képviselet jövőjéről, illetve azt a stratégiát, amelyet a HK elnökeként szeretnék követni. Ezeket a célokat nem fontossági sorrendben
sorolom fel.
Nagy változtatások előtt állunk, hiszen az új SzMSz-ünkben definiálásra került 7 új bizottság:
az Oktatási, a Gazdasági, a Szociális, a Rendezvényszervező, a PR, a Kollégiumi és a Pályázati
Bizottság. Ezzel az a célunk, hogy még jobban megoszthassuk a munkát és elérjük azt, hogy
egyes területekhez ne csak az adott referens vagy felelős értsen, hanem más képviselő, vagy
akár olyan hallgató is, aki nem tagja a HK-nak. Így elkerülhető, hogy egy felelősségi terület
kompetens ember nélkül maradjon.
Az elmúlt egy évben nagy változtatásokon ment át a TVSz is. Ezen változások nagy problémát
jelentenek a képviseletek számára, nem mellesleg az oktatók számára. Sok probléma van jelenleg a szabályok be nem tartásával, amin mihamarabb változtatni szeretnék. Annak érdekében,
hogy ezek a problémák gyorsan megoldódjanak, kötelességemnek érzem a szorosabb kapcsolat
kialakítását az oktatókkal, illetve az oktatásban található hibák összegyűjtését, így növelve az
oktatás színvonalát Karunkon.
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Ezen hibák begyűjtése még könnyebben fog zajlani, mint eddig, mivel megalakult az Oktatási
Bizottságunk. A bizottság feladatai közé olyan dolgok tartoznak, mint például az adott szakcsoport tanulmányi felelősének segítése a teljesítményértékelési rend elkészítésében és a szabálytalanságok összegyűjtésében.
Sok problémát jelent Karunkon az új Matematika BSc mintaterv, illetve az előtanulmányi rend
átláthatatlansága. Annak érdekében, hogy a hallgatóknak egyszerűbb legyen átlátni ezeket a
táblázatokat, muszáj lesz azokat leegyszerűsíteni és könnyebben értelmezhetővé tenni. Több
karon már elkészítettek egy ún. előtanulmányi gráfot. Ez arra szolgál, hogy a hallgatók könynyebben informálódjanak az új tárgyaikról, és azoknak az előtanulmányi feltételeiről.
Kötelességemnek tekintem a hallgatók időben való tájékoztatását mindenféle ösztöndíjjal és
pályázattal kapcsolatban, hogy minél hamarabb és minél többen részesüljenek ezekben a számukra előnyös támogatásokban. Nagy változtatásokat szeretnék végrehajtani PR területeken,
hogy ezt elérjük. Folyamatosan próbálunk fejlődni, újabb és újabb ötletekkel előrukkolni. Az
előző félévben megpróbáltunk még nagyobb létjogosultságot adni Facebook oldalunknak, megjelent a WC Press és megalakult a PR Bizottság is. Ezekkel még könnyebben juttatjuk el a
hallgatók felé a számukra fontos információkat. De itt nem szeretnék megállni, hiszen még
nagyon sok területen fejlődhetünk. Szeretnék több Hallgatói Fórumot szervezni, melyekkel javíthatunk akár a tanulmányi ösztöndíj kiosztásának elvein, továbbá tájékoztathatjuk a Karon
tanuló hallgatókat mindenféle őket érintő változásról (pl.: Különeljárási díjak), ösztöndíjakról
és pályázatokról. Ezek mellett szeretnék még fejleszteni a Hallgatói Képviselet honlapján is.
Egy ideje már fejlesztés alatt van, de már csak idő kérdése, mikor válik elérhetővé a hallgatók
és más érdeklődők számára is. Ezekkel a változtatásokkal és ötletekkel, biztos vagyok benne,
hogy növelhetjük az emberek tájékozottságát.
Sok tekintetben meg van kötve a Hallgatói Képviselet keze, főleg gazdasági területeken. Egy
ideje csak bizonyos szervezetek bevonásával és felügyeletével gazdálkodhatunk. Fontos előre
megtervezni költségvetésünket, így folyamatosan tisztában lehetünk pénzügyi kereteinkkel.
Emellett az is rendkívül fontos, hogy figyelembe vegyük a korábbi évek tapasztalatait és jövőbeli terveinket is. Csak úgy érhetünk el fejlődést, ha figyelembe vesszük ezeket és elérjük azt,
hogy teljesen átlátható legyen a gazdaságunk.
Hogy ezeket könnyen megvalósíthassuk, létrehoztuk a Hallgatói Képviselet Gazdasági Bizottságát, melynek további fontos célja, hogy támogassa a hallgatóságot és az öntevékeny köröket.
Már az elmúlt időben is elhatároztuk, hogy segítjük az öntevékeny köreinket, de most talán még
nagyobb szükségük van rá, mint eddig.
Rendezvényszervezés tekintetében is hasonlóképpen meg van kötve a HK keze, mivel szorosan
összekapcsolódik a gazdasággal, tehát nagyon körültekintően kell eljárni. Az elmúlt fél évemben számos program szervezésében vettem részt, és én lettem a Programszervező Bizottság
(jövőben Rendezvényszervező Bizottság) elnöke. E kis idő alatt hasznos tapasztalatokat szereztem, melyekkel szeretném majd később javítani a kari hallgatói rendezvényeket.
Emellett rövid távú célomnak tekintek egy olyan esemény megtervezését, megszervezését vagy
legalábbis annak segítését, ami kicsit kikapcsolja Karunk hallgatóit a tavaszi félévben. Az őszi
félév telis-tele van kari és egyetemi szintű programokkal, viszont a tavaszi félév ezen a téren
némileg eltörpül az őszi mellett.
Hogy még vonzóbbá tegyük rendezvényeinket, nagyon fontos lenne a szponzorációs kapcsolatok kiépítése. Amennyiben sikerül több partnerrel együttműködni, nagy fejlődéseket érhetünk
el. Úgy vélem tehát, a szponzorációs kapcsolatok létesítése kulcsfontosságú. Ez a Gazdasági és
a Rendezvényszervező Bizottság közös, kiemelt feladata lesz.
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Az elkövetkezendő időben nagy hangsúlyt szeretnék fektetni a tudásátadásra. Fontosnak tartom, hogy az új és leendő HK-sok megfelelő látótérrel rendelkezzenek. Szeretném, ha gördülékenyebben menne a tudásátadás, illetve ha továbbra is folytatnánk az előző elnök által elindított
Ismerd meg a HK-t! előadássorozatot. Így elérhetjük, hogy a választott képviselők tisztában
legyenek alapvető teendőikkel, feladataikkal.
A tudásátadást nagyban elő fogja segíteni a tudástárunk. Ennek célja, hogy megkönnyítse a
feladatok, dokumentumok átadását a képviselők között és valamilyen szinten tájékoztassa a
hallgatókat, mi is egy képviselő feladata.
Képviseletünkben a kollégiumi referens egyik alapfeladata a kollégiumi férőhelyek kiosztása.
Ez az elmúlt időben a KEFIR rendszerének bevezetése óta még könnyebbé vált. Viszont, nem
elégedhetünk meg ennyivel, többre kell törekednünk, muszáj lesz még inkább bekapcsolódnunk
a KEFIR fejlesztésébe hallgatói visszajelzésekkel. Ám a kollégiumért dolgozó képviselő feladata nem merül ki ennyiben, főleg nem a jelenlegi időszakban, hiszen számtalan távlati cél
merült fel az elmúlt hónapok során, amin nem ártana fejleszteni. Többek között a jövőben, a
kollégiumi referens és a sportreferens feladati közé fog tartozni az ötletek összegyűjtése, a kollégiumi konditerem fejlesztésével kapcsolatban.
Az új SzMSz-ünkben definiálásra került a Kollégiumi Bizottság, amelynek feladata a kollégiumi referens támogatása minden kollégiumot érintő ügyben.
A Hallgatói Képviselet működésének szempontjából fontosak a külső kapcsolatok. Ezt úgy értem, hogy meghatározó számunkra, milyen kapcsolatot is ápolunk más hallgatói képviseletekkel, a Dékáni Hivatallal vagy más egyetemi szervvel (pl.: MŰHASZ, MŰHAL). Ahhoz, hogy
elismerjenek minket és szívesen dolgozzanak együtt velünk, érdemes az adott területen mindig
talpraesettnek lennünk és a maximumot nyújtanunk. A HK számára előnyös lenne, ha jó kapcsolatot ápolnánk más képviseletekkel. Ennek az lenne a célja, hogyha közös munkára kerül a
sor, könnyebben tudjunk együtt dolgozni és kommunikálni egymással.
Az elkövetkezendő bekezdésekben a belső kommunikáció javításáról és a HK-n belüli egyensúlyról szeretnék néhány szót írni.
Tagadhatatlan, hogy az elmúlt időszakban nem úgy ment a belső kommunikáció, mint ahogyan
szerintem szükséges lett volna. Sok-sok változás történt a képviseletben, ez nyilván megnehezítette ezt. Ahhoz, hogy ezeken javítsunk, olyan csapatot kell formálnunk, ahol az emberek
szívesen segítenek egymásnak és szívesen megbeszélnek egymással minden fontos dolgot. Ezt
a tervemet egyedül biztosan nem tudom véghez vinni. Szükségem lesz az alelnököm és esetleg
más képviselők segítségére, támogatására is, akik esetleg jobban értenek egy csapat építéséhez.
Tervem tehát, hogy elnökké választásom esetén egy alelnököt kérjek fel a velem való közös
munkára, akinek elsődleges feladata a működési stratégia megalkotása, koordinálása és a Hallgató Képviselet csapattá formálása. Szeretném, ha az emberek egyenesek és őszinték lennének
egymással, így elkerülhető lenne a legtöbb konfliktus. Az elnöki ciklusom alatt megteszek majd
én is mindent azért, hogy ezek jól működjenek.
Sok dolgot tehetünk még a közös munka érdekében. Mióta aktívan részt veszek a HK munkájában, kifejlődött bennem a projektfeladatok bevezetésének gondolata. Ennek az lenne a célja,
hogy növeljük a közös munkánkat, illetve, hogy olyan feladatokat, amelyek nem rendelhetők
egy adott képviselő teendői közé, valahogyan együtt elvégezzük. Így elkerülhetjük az olyan
eseteket, mikor egy adott referens nem rendelkezik elegendő feladattal, hiszen neki például csak
a félévek elején van igazán sok munkája, kicsit eltávolodjon a HK közös dolgaitól, teendőitől.
Amennyiben nincs is konkrét a posztjához köthető feladata, még mindig tud segíteni közös
vagy más HK-s feladataiban.
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Ebben a két bekezdésben szeretnék kicsit írni a saját személyes célomról, amiről eddig nem
esett szó, viszont én a jövőben szeretném, ha kitüntetett szerepet kapna.
Az elmúlt időben és a jövőben is nagy hangsúlyt szeretnék fektetni a HK-val szembeni elégedettség és átláthatóság növelésére. Fontosnak tartom, hogy mind a két dolog óriási szerepet
játsszon a jövőben, hiszen ezt látják az emberek kívülről rólunk. Ahhoz, hogy ezeket növeljük,
muszáj megtennünk néhány dolgot. Többek között szeretném, ha emlékeztetőink és beszámolóink a honlap mellett más információs csatornákon is hirdetve lennének, akár HK hírben, akár
Facebookon. Biztosan segítene az is képviseletünk megítélésén, ha a HK-sok beszámolói nem
csak pontozással kerülnének fel a honlapra, hanem indoklást is fűznénk hozzá, sőt, akár egyegy feladat kifejtésére is sor kerülne, hogy mennyi időt és odafigyelést igényel egy-egy ilyen
feladat.
A hallgatók elégedettségét is szeretném növelni. Ezt már korábban egy-két helyen megfogalmaztam, hogyan képzelem. Ilyenek például: Hallgató Fórumok, ahol a hallgatók problémáit és
javaslatait, meghallgatjuk minden fontos, őket érintő ügyekben; a HK PR tevékenységének fejlesztésével, hogy még gyorsabban jussanak el a hírek a hallgatókhoz úgy, hogy számukra megfelelően informatív és minőségi legyen az a bizonyos hír, ösztöndíjról, pályázatról vagy bármi
másról.

Összefoglalás
Pályázatomat röviden összefoglalva egy fontos célt tudnék megfogalmazni: fejlődni, minden
területen jobban teljesíteni. A fejlődést csakis hosszú távon, sok munka árán, egy jó csapattal
érhetjük el. Tervem tehát, hogy a Hallgató Képviselet 2017 tavaszától, új stratégia mentén, a
jövőre fókuszálva kezdhesse meg a munkát.
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