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dr.Lányi Szabolcs vagyok, már végzett fogorvos. 
Fogorvosi diplomámat 2007-ben szereztem a 
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán, 
cum laude minősítéssel. Dento- Alveolaris sebész 
szakvizsgát tettem 2010-ben, kitűnő minősítéssel a 
Semmelweis Egyetemen, 2012-ben Master of 
Oralsurgery and Inplantology mesterdiplomát 
szereztem a Münsteri Egyetemen. Jelenleg IV. éves, 
másoddiplomás hallgató vagyok a Semmelweis 
Egyetem Általános Orvostudományi Karán.  

Bemutatkozás
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A  hallgatók képzésük során számtalan nagy múltú, 
komoly hagyományokkal rendelkező intézettel 
kerülnek kapcsolatba. Sajnálatos módon keveset 

tudunk intézeteink történelméről, hagyományairól és 
gyökereiről. Meggyőződésem szerint az orvosi identitás és 
h iva tás tudat szempont jábó l i s fon tosak ezen 
hagyományok ismerete és tisztelete, ezért azt gondolom, 
hogy napi ügyek mellett, a Hallgatói Önkormányzatnak 
nagyobb részt kell vállalnia abban hogy megismertesse a 
hallgatókkal, ennek a 250. éves Egyetemnek a 
történelmét, értékrendjét. Fontos a fejlődés, az innováció, 
de meggyőződésem szerint ez csak akkor lehetséges, ha 
ismerjük a múltunkat és megfelelően elkötelezettek 
vagyunk közös otthonunk, az egyetemünk iránt. 
Kezdeményezném, hogy induljon el egy tematikus 
előadássorozat a Semmelweis Egyetem Alumni 
Igazgatóság, a Kommunikációs és rendezvényszervezési 
igazgatóság, valamint a hallgatói szervezetek segítségével, 
ami sorban bemutatna egy szakmát, egy épületet vagy 
egy híres személyt. Felkeltenénk a hallgatók érdeklődését 
ezen témák iránt, ezáltal orvossá válásuk, hivatástudatuk 
részévé válnának hagyományaink, értékrendünk. 

Hagyományok
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E gy hallgatói érdekképviselettel foglalkozó 
szervezet alapvető adottsága kell hogy legyen 
az átlátható, minden hallgató számára világos 

működés. Olyan működési modellt kívánok létrehozni, 
melyben a pozíciókat demokratikus úton megválasztott 
hallgatók töltik be. Minden pénzügyi folyamat 
transzparens, visszakövethető. Az ügymenet jól 
definiált lépésekből épül fel. Minden fontos pozíció 
meghatározott kompetenciával rendelkezik. A 
hallgatóság bevonásával rövid, közép és hosszú távú 
tervek készülnek, amelyeket minden hallgató számára 
elérhetőek. Ezekkel az eszközökkel mérhetővé és 
értékelhetővé válik a Hallgatói Önkormányzat 
teljesítménye. Félévente értékelés készülne, mely 
számba veszi azt, hogy a tervekből mi valósult meg, mi 
nem, mi az oka annak, ha valamit nem sikerült 
megvalósítani és mik a konzekvenciák? Ennek 
eredménye szintén minden hal lgató számára 
hozzáférhető lenne. Csökkenteni szeretném a 
bürokratikus terheket. Segítséget nyújtanánk az 
Egyetem által biztosított programokban (ERASMUS, 
külföldi nyári gyakorlat...stb.) való részvételben. 
Fontosnak tartom továbbá, hogy a közösségi 

felületeken is átlátható módon működjön a Hallgatói 
Önkormányzat. A Hallgatói Önkormányzat csak abban 
az esetben tudja hitelesen képviselni a hallgatókat, ha 
minden véleményt befogad, függetlenül attól, hogy az 
adott esetben nem egyezik meg a többség 
vé leményéve l . M indenk i vé leménye számí t , 
kötelességünk minden fórumon hangsúlyozni, hogy az 
összes hallgatót képviseljük! Arra kérem a hallgatókat, 
hogy az online közösségi terek is a kultúrált párbeszéd 
terepe legyen! 

Transzparencia



6

A  magas színvonalú oktatás az oktatóknak, az 
egyetem vezetésének, valamint a hallgatóknak 
közös érdeke. A kurrikulum átalakításában, az 

oktatási és stratégiai döntések meghozásakor, a 
tanulmányi és vizsgaszabályzattal vagy oktatással 
kapcsolatban felmerülő kérdésekben elengedhetetlen, 
hogy párbeszéd induljon az egyetem vezetése és a 
hallgatóság között.  

O lyan érdekképviseleti rendszert szeretnék 
kiépíteni, melyben a hallgatóság visszajelzései, 
kérdései, problémái a HÖK képviselőin 

keresztül eljutnak a rektori vezetéshez, valamint Rektor 
Úr, az egyetem vezetése és az egyes intézetek 
döntései megfelelő módon kerülnek közvetítésre a 
hallgatók felé, mellyel elkerülhető lenne az egyetem 
falain kívül szervezett petíciók indítása.  

F ontos, a hallgatók véleményének havi szinten 
történő monitorozása, melyre kiváló megoldás 
lenne egy Neptun rendszerben indított 

konzultációs kérdőív. A döntések, információk közlése 
nem egyszerű feladat a mai világban, ahol az interneten 

sok álhír, szubjektív vélemény terjed. Terveim közt 
szerepel a Hallgatói Önkormányzat Kommunikációs 
bizottságának fejlesztése, hogy zavartalan kétirányú 
csatorna, egy párbeszéd indulhasson egyetemünk 
vezetői és a diákok között. 

Ú
gy érzem, személyes tapasztalataim, korábbi 
d i p l o m á m é s m u n k a t a p a s z t a l a t o m 
megalapozzák, hogy a hallgatókat megfelelően 

képviseljem az egyetem vezetői és a szenátus felé, 
ugyanakkor mivel jelenleg is aktív hallgatója vagyok 
egyetemünknek, így a döntésekről, információkról a 
hallgatók nyelvén tájékoztassam társaimat. 

Érdekképviselet
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E gy 250. éves múlttal rendelkező egyetem 
jövőjének építése során elengedhetetlen az 
egységes, jól összefogott hallgatóság. Jelenleg 

a Semmelweis Egyetemen számos hallgatói szervezet 
működik (HÖK, BOE, HUPSA, MFOE, IÖCS, ISSA, 
DSVS). A hallgatóság megosztott és a szervezetek 
nem működnek szinkronban. Szeretném ezeket a 
hallgatói szervezeteket összefogni, kialakítani egy 
kölcsönösen előnyös együttműködést, hogy minden 
szervezet a tőle elvárható legszínvonalasabb módon 
folytathassa munkásságát, mivel elsősorban mind 
Semmelweis polgárok vagyunk, azonos értékrenddel 
és célokkal. Ezt a fajta együttműködést kiterjeszteném 
más egyetemek hallgatói szervezeteivel való közös 
munkára, illetve nemzetközi hallgatói bevonásával, 
külkapcsolatok építésére. 

E gészségügyi dolgozónak lenni hivatás, talán az 
egyik legnemesebb. Ahhoz, hogy ez a hivatás 
sikeres legyen, elengedhetetlen, hogy olyan 

területet válasszon magának az ember, amelyben jól 
érzi magát, saját elvárásának megfelelően tud 
teljesíteni. Olyan területet, mely azt az életformát 
biztosítja számára, amiről álmodott. Célom, hogy a 
hallgatók képzésük során a kötelező tananyagon felül 
képet kapjanak arról, hogy egy adott szakma, milyen 
lehetőségeket biztosít? Létre szeretnék hozni egy 
tanácsadással és pályaorientációval foglalkozó 
programot már végzett, elhivatott Semmelweis Alumni 
polgárok, jelenlegi hallgatók és oktatók bevonásával. 
Tematikus információkkal szolgálna a pályaválasztással 
kapcsolatban felmerülő kérdésekkel kapcsolatban. 
Tanácsokkal látná el a hallgatókat, hogy milyen 
szempontokat érdemes figyelemebe venni. Ma az a 
tapasztalat, hogy minden hallgató maga szervezi meg 
adott klinikai munkában való részvételét. Szeretnénk 
ebben is segítséget nyújtani. 

Együttműködés

 

Hivatástudat



8

E gyetemünk infrastruktúrájából fakad, hogy a 
hallgatóknak egy nap akár több, egymástól 
távol lévő helyszínen van órája. Ennek 

következménye, hogy a hallgatók nem találkoznak 
egymással a csoporttársaikon kívül. Szeretnénk 
létrehozni, külső források bevonásával, a klinikák 
közelében lévő hallgatói tereket (Food truck, kávézók, 
pihenőhelyek a klinikakertben...stb.), ahol a hallgatók 
találkozhatnak, tanulhatnak, ahol megindulhat a külföldi 
egyetemi kampuszokhoz hasonló pezsgő egyetemi 
élet. Céljaim között szerepel, hogy több lehetőséget 
biztosítsunk a kapcsolatteremtésre a külföldi 
hallgatókkal. Fontosnak tartom, hogy ne csak 
nagyszabású rendezvények alkalmával ismerhessék 
meg egymást a hallgatók, hanem a mindennapok 
során is. Létre kívánok hozni olyan tereket is, ahol 
ha l lgatókhoz köthető a lkotások kerü lnének 
bemutatásra. Kihelyezésre kerülnének ötletdobozok, 
ahova bárki név nélkül bedobhatja az ötletét. Ezt 
minden hónapban megvizsgálánánk és a 5 legjobb 
ötlet beépülne a terveinkbe. Környezetvédelmi 
programot hírdetnénk. Ennek keretin belül olyan akciók 
kerülnének megszervezésre, amely segítené az 

Egyetem környezetének szépítését, megőrzését. 
Szemétszedési napokat tartanánk, virágültetést 
szerveznénk...stb.  Azt gondolom, hogy egy szebb 
környezet az egyetemi klinikákra érkező páciensek 
számára is kedvező, Illetve ezzel bebizonyíthatnánk, 
hogy egy Semmelweises hallgató nem csupán más 
e m b e r t á r s a i e g é s z s é g é é r t t e s z , h a n e m 
környezettudatos életet folytatva, teszünk a bolygónk 
jövőéért. Ez nem csupán ökológiai kérdés, hanem a 
primer prevenció része is, jó példa a különböző 
környezeti ártalmak okozta betegségek megelőzéséért 
vívott küzdelemben. Különböző karok hallgatóinak 
valamint a kari hallgatói részönkormányzatok 
bevonásával létrehoznánk egy tanulmányi ügyekkel 
foglalkozó bizottságot a HÖK-ön belül, akik 
bekapcso lódnának és seg í tenék a k l in ikák 
oktatásszervező tevékenységét. Eltökélt célom, hogy 
Semmelweis Egyetemi hallgatónak lenni egy filozófiát 
jelentsen, amely a közösség erejéből táplálkozik és 
mindenkinek támaszt jelent élete során.  

Hallgatói élet
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A  legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy 
visszaállítsam a Hallgatói Önkormányzatba 
vetett bizalmat. Ez a szervezet minden 

szempontból a hallgatókról kell hogy szóljon, a 
hallgatókat kell szolgálnia. Amennyiben ez a bizalom 
nem áll fenn, akkor pontosan azt a funkcióját veszíti el, 
amiért létrejött, alapjaiban kérdőjeleződik meg a 
létjogosultsága. Minden eszközzel azon leszek, hogy a 
korrekt, konszenzuson alapuló érdekképviseleti 
feladatát a lehető legmagasabb szinte el tudja látni. 
Ígérem, hogy a legjobb tudásom szerint irányítanám ezt 
a szervezetet és megtiszteltetés lenne számomra ha 
erre felhatalmazást kapnék tőletek! 

Bizalom
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