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Kedves Olvasó! 
 
Az írás, melyet most kezedben tartasz, tartalmazza a Hallgatói Önkormányzat szerepére, 
feladatára és munkájára vonatkozó víziómat az elkövetkező ciklusra. Megjelöli a fő 
irányvonalát egy olyan Hallgatói Önkormányzatnak, amely akkor keletkezne, ha az a 
megtiszteltetés érne, hogy a Küldöttgyűlés engem választana a szervezet elnökévé.  
 
Sajnálattal figyelem a közéletet, ahol egyre kevesebb és egyre kisebb terjedelmű programokat 
írnak a politikusok, szerte a világon. Én hiszek abban, hogy egy szervezet élére nem 
elsősorban személyt választunk, hanem víziót. Másképpen fogalmazva: a személy 
másodlagos, a mögötte lévő program az, ami igazán számít. Az elmúlt másfél évben 
elsőszámú alelnöke voltam a szervezetnek, tevékenyen részt vettem annak formálásában, így 
a programomban azokra a témákra és területekre kívánok fókuszálni, melyek véleményem 
szerint változásra, reformra szorulnak. 
 
Köszönöm, ha rászánod az idődet arra, hogy megismerd elképzeléseimet! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tripolszky Bálint 
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1996 decemberében születtem Budapesten. 
Gimnáziumi tanulmányaimat az ELTE Apáczai 
Csere János Gimnáziumban végeztem, ezután 
2016-ban kezdtem hallgatni a Semmelweis 
Egyetem Általános Orvostudományi Karán. 
Terveim között szerepel az orvosi diploma 
mellett egy közgazdász diploma megszerzése 
is. Rajongok a művészetekért és a kultúráért, 
szabadidőmben leginkább ezekkel 
foglalatoskodom, ezek iránt tájékozódom. 
 
A Hallgatói Önkormányzatban egészen azóta 
tevékenykedem, amióta bekerültem az 

egyetemre, így úgy gondolom, elég nagy tapasztalatot tudhatok magam mögött. Emlékszem, 
már a gólyatáborban kérdeztem a felsőbb évesektől, hogy mi az útja a csatlakozásnak. Az első 
két évben több színtéren, így kommunikációs feladatokban és rendezvény szervezésben is 
kipróbáltam magam, de leginkább a Szociális Bizottság munkája tetszett meg. 2018 
novemberében választottak a Szociális Bizottság vezetőjévé, 2019 januárjában pedig a 
Hallgatói Önkormányzat elsőszámú alelnökévé, melyben szerteágazó feladatokat láttam el, 
gazdasági ügyektől kezdve egészen a belső menedzsmentig, valamint több bizottságunk 
munkáját is az én feladatom volt koordinálni. 
 
Az elmúlt években végig jártam a HÖK összes lépcsőfokát, amely tapasztalat elengedhetetlen 
ahhoz, hogy a szervezet vezető pozíciójára pályázzak. 3 elnöke volt a szervezetnek, mióta itt 
vagyok, láttam minden szinten, hogy milyen nehézségekkel jár vezetni egy több száz fős 
szervezetet. Óriási felelősség olyan szakmai és gazdasági döntéseket hozni, amely több mint 
10.000 hallgatóra hatással vannak. Bízom benne, hogy az a támogatás, amit magam mögött 
tudhatok, elkísér a továbbiakban is, és ugyanúgy számíthatok az Elnökség, a Küldöttgyűlés, 
az egyetem vezetésének és mindenekelőtt a hallgatók segítségére és bizalmára. 
 
Pályázatom benyújtásakor egyetlen gondolat motivált: mindaz a tudás és tapasztalat, amit az 
egyetemen és a szervezetben eltöltött évek alatt szereztem, arra sarkall, hogy a lehető 
legtöbbet visszaadjak belőle a közösség számára. Megválasztásom esetén alázattal és 
tisztességgel kívánom szolgálni a hallgatókat és egyetememet. 
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A Hallgatói Önkormányzat csak 
abban az esetben tudja a 
legmagasabb szinten ellátni 
feladatát, ha belső ügyei rendben 
vannak. Éppen ezért az egyik 
legfontosabb feladatnak tartom a 
belső struktúraváltást, illetve a 
belső menedzsment hatékonyabbá 
tételét. Megválasztásom esetén 
szorgalmazni fogom a Hallgatói 
Önkormányzat Alapszabályának 
teljes felülvizsgálatát, mely 
meglátásom szerint számos ponton 
javításra szorul. Megreformálnám 

a részönkormányzatok szerepkörét, átláthatóbbá és demokratikusabbá tenném a választási 

rendszert, megerősíteném az évfolyamfelelősi rendszert a hatékonyabb érdekképviselet 
megvalósításának érdekében. Csökkenteni szükséges a bürokráciát és minden 
szabálymódosításnak a hatékonyságot és az átláthatóságot kell szolgálnia. Megszüntetném a 
Kabinetfőnöki és a Szociális referens pozíciót is (utóbbi feladatot az egyik alelnök felelőssége 
lenne ellátni), mellyel jelentős mértékű közéleti ösztöndíj megspórolása mellett szintén 
átláthatóbbá válna a szervezet felépítése. 
 
Úgy gondolom, hogy a hallgatók bizalmának elnyerése érdekében nagyobb fokú 

átláthatóságot kell biztosítania a szervezetnek. Ezt a fent említett alapszabály 
módosításokkal orvosolható bürokráciacsökkentésen túl több egyéb intézkedéssel is kívánom 
segíteni. Oktató, ismeretterjesztő anyagokat kell gyártani a HÖK működéséről, videóinterjú 
formájában megismertetni a szervezetben dolgozókat a hallgatókkal, valamint a döntésekbe 
még inkább bevonni őket. Gyakoribbá, átfogóbbá tenném a kérdőíveket, felméréseket a 
hallgatók körében, így kívánom kiterjeszteni a bázisdemokráciát. Szorgalmazni fogom, hogy 
minden magasabb pozíciót csak nyilvános pályázat útján lehessen megpályázni. 
 
Egyetemünk egy egészségügyi szakegyetem, döntő részt olyan diákok járnak ide, akiknek az 
érdeklődési körük legfőképpen a természettudomány területei. A Hallgatói Önkormányzatban 
végzett munka sokszor megkövetel HR, PR, gazdasági, vagy éppen szervezési 
kompetenciákat, melyekkel a Semmelweis Egyetem polgárai rendszerint nem rendelkeznek – 
ezeket tapasztalat útján szerezik meg, majd ki-ki legjobb tudása szerint használja. Szeretném 
rendszeressé tenni a belső tréningeket a szervezetben dolgozók számára, ugyanis 
kötelességünk mindent megtenni azért, hogy a Hallgatói Önkormányzat tagjai a lehető 
legnagyobb szakmai tudással felvértezve képviselhessék a hallgatók érdekeit. 
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Az elmúlt másfél évben talán ebben 
fejlődött a legtöbbet a Hallgatói 
Önkormányzat, azonban mégis itt vár 
ránk a legtöbb feladat a jövőben is. 
Szemléltetve, hogy az oktatási 
érdekképviseletet tartom a HÖK 
legfontosabb feladatának, az eddig 
megszokott referensi pozíciótól eltérően 
oktatási alelnököt neveznék ki.  
 
Mindenképpen az Oktatási Bizottságba 
szükségeltetik a legnagyobb munkaerő, 

meg kell oldanunk, hogy minden kar minden szakjának minden évfolyamán legyen legalább 

2 évfolyamfelelős, akik kizárólag a saját évfolyamuk érdekképviseletét látják el, amely 
önmagában is sok problémát igényel. Az elmúlt félévben Papp Zsombor Mátyás oktatási 
referens az Általános Orvostudományi és a Fogorvostudományi Karon már kiépítette ezt a 
rendszert, és a tapasztalatok alapján hatékonyan működik. 
 
Meggyőződésem, hogy a külföldi hallgatók pontosan ugyanolyan szintű érdekképviseletet 
érdemelnek, mint a magyarok – e téren bőven van fejlődési potenciál. A Külügyi és az 

Oktatási Bizottságot kooperációban szükséges működtetni, illetve be kell vonzanunk a 
Hallgatói Önkormányzat munkájába számos nemzetközi hallgatót. 
 
Tavaly nyáron az új Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, melyben többek között eltörlésre került 
az előadások látogatásának kötelezettsége, valamint a tavasz folyamán megjelent COVID-19 
vírus okozta járvány, minek okán távoktatásra állt át az oktatási rend, egy sor újdonságot és 
kihívást okozott az egyetemnek, az oktatóknak és a hallgatóknak. A tapasztalatok alapján az 
előadások látogatottsága csökkent, azonban ez nem korrelál a téli vizsgaidőszakban elért 
átlagokkal, és mivel a nemzetközi példák is azt mutatják, hogy kontaktórákra egyre kevesebb 
szükség van a minőségi egyetemi oktatáshoz, így mindenképpen arra kell törekednünk, hogy 
az előremutató TVSZ változásokat megőrizzük a jövőben is. A járvány okozta nehézségeket 
az előnyünkre kell kovácsolni: meggyőződésem, hogy a távoktatás jól vizsgázott, 
felgyorsította azt a digitalizációs folyamatot, melyet korábban is célként tűztünk ki magunk 
elé. Hiba lenne, ha a veszélyhelyzet elmúltával szeptemberben minden ott folytatódna, ahol a 
járvány előtt abbahagytuk. Rá kell venni az intézeteket, hogy mind a Moodle, mind a Zoom 
adta lehetőségeket a lehető legnagyobb mértékben aknázzák ki. Amellett, hogy minden 
előadásnak visszanézhetőnek kell lennie, el kell érni, hogy minél több gyakorlati anyag is 
feltöltésre kerüljön – karoktól függően bonceseteket, műtéteket, gyógytornászati 
gyakorlatokat, vagy éppen szerves kémiai gyakorlati anyagok is elérhetők legyenek videóval. 
A digitalizáció továbbfejlesztése cél más területeken is. Az előző félévben elkezdődött a 
kérvények Neptun rendszeren keresztüli leadásának kialakítása. Célunk, hogy a lehető 
legtöbb ügyet lehessen elektronikusan, átláthatóan intézni. Számos informatikai 

fejlesztésben vagyunk az Egyetem partnerei, WiFi hálózat fejlesztése, szerverbővítések, 
tanulást segítő szoftverek beszerzése (Amboss, InSimu), Semmelweis App fejlesztés.  
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Nagyon fontosnak tartjuk az oktatásfejlesztést, ezért nagyon szoros munkakapcsolatot 
építettünk ki az Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központtal, kiemelt szerepet 
kap az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése. 
 
 
 
 

 
 
 

Talán ez az a munkája a Hallgatói 
Önkormányzatnak, ami a 
legkevesebb hibával küzd. Az 
elmúlt időben összehangolásra 

került a 6 kar szabályzata, és a 
rendkívüli szociális támogatás 
igénylésének online platformra 
tételével most már minden pályázat 
igénylése és leadása teljes 
mértékben az interneten keresztül 
zajlik. Az egész országban a 
Semmelweis Egyetem hallgatói 
kapják a legmagasabb szociális 

támogatást – hiszem, hogy ezt meg kell tartanunk, mert az esélyegyenlőségnél nincs 
fontosabb érték. 
 
Amellett, hogy alelnöke voltam a szervezetnek, a Szociális Bizottság munkáját is én vezettem 
az elmúlt másfél évben. Mivel úgy gondolom, a két tisztség együttes viselése nem jár 
elviselhetetlen terheléssel, szeretném, ha a jövőben is spórolnánk a közéleti ösztöndíjjal, és 
egy pályázatokért felelős alelnök látná el a szociális referensi tisztséget.  
 
Érdemes lehet felülvizsgálni a szociális ösztöndíj pontszámítási szabályzatának egyes részeit, 
azonban erről mindenképpen szükséges vitát mediálni a hallgatók körében. 
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Idén komoly egyeztetések kezdődtek a 
kollégiumok fejlesztéséről az egyetem 
vezetőségével, melynek részeként mind a 6 
egyetemi kollégiumban felmértük a bent 
lakók igényeit. Közös célunk, hogy 
komfortosabb épületekké varázsoljuk a nem 
éppen modern épületeket. Az elkövetkező 

egy évben sok fejlesztés meg fog ebből valósulni. 
 
Az egyetemi költségvetésen túl, úgy gondolom, hogy a Hallgatói Önkormányzatnak is több 

forrást kell biztosítania a kollégiumok számára. Olyan dolgokra kell pénzt áldozni, amelyek 
élhetőbbé teszik azt a 4-5-6 évet, melyet egy hallgató eltölt itt. Minden kollégiumba 
szükséges szórakozást nyújtó eszközöket vásárolni (biliárd, csocsó, darts, játékkonzol), 
valamint a közösségi térként szolgáló termek fejlesztésére koncentrálnék. 
 
Az egyetem vezetésének is az egyik legfőbb célkitűzése az elkövetkező években a 
kollégiumok nagymértékű fejlesztése, melyről már döntések is születtek. Ennek keretében 
idén év elején felmértük a kollégisták között a fejlesztési igényeket. Azért kívánok dolgozni, 
hogy minden egyetemi költségvetés terhére megvalósuló fejlesztés a hallgatói felméréssel 
összhangban valósuljon meg. 
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Számos rendezvényt szervez a Hallgatói 
Önkormányzat magas színvonalon. Úgy 
gondolom azonban, hogy a költségvetés túl 
magas százalékát fordítjuk rendezvényeink 
megvalósítására, így el kell érni, hogy a 
minőség romlása nélkül a lehető 
legköltséghatékonyabb konstrukcióban 
kerüljenek megszervezésre eseményeink. 

 
 
 
 
Két fejlesztést tartok szükségesnek: egyrészt a kissé elfeledett „Semmelweis Talks” 
programsorozatot két heti rendszerességgel egy állandó programsorozattá tenni, mely során 
egy pódiumbeszélgetés keretében ismert emberek kerülnének meghívásra. Másrészt fontosnak 
érzem a külföldiek felé való nyitást, így számukra is szeretném biztosítani a külső 
helyszíneken megrendezésre kerülő bulikban való részvételt. Ennek részeként a tematikát 
multikulturálissá tenném. 
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Talán a nemzetközi hallgatók érdekképviselete terén 
van a legnagyobb fejleszteni való a Hallgatói 
Önkormányzat munkájában. Teljesen új 
konstrukcióban képzelem el a külügyi bizottság 
felépítését, sokkal nagyobb humánerőforrást 
szükséges biztosítani a munkájukhoz, illetve 
együttműködve a külföldi szervezetekkel, őket is 
bevonnám a bizottság munkájába. Meg kell teremteni 
a külföldi hallgatókkal való teljes integrációt, hogy 

azalatt a pár év alatt, melyet egyetemünkön töltenek, otthonuknak érezzék azt: a Hallgatói 
Önkormányzat kommunikációját teljes mértékben kétnyelvűvé kell tenni, a lehető legtöbb 
programunkat a külföldiek bevonásával szükséges megrendezni. 
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Alelnökként az elmúlt másfél évben a 
kommunikációnak az irányítása és a vízió 
alkotás is első sorban az én felelősségem 
volt. Úgy gondolom, átütő sikereket 
értünk el a hallgatók elérésében. 
Központosítottuk széttördelt 
médiafelületeinket, Facebook oldalunkat 
már közel 8.000, Instagram oldalunkat 
pedig 10.000 ember követi. Olyan 
innovatív fejlesztések is történtek, mint a 
Messenger chatbot létrehozása, melyen 
több, mint 1.000 feliratkozót gyűjtöttünk 

pár hónap alatt. 
 
Elérni tehát már minden hallgatót el tudunk, a tájékoztatás terén azonban bőven van hova 
fejlődnünk. Szeretném, ha napi rendszerességgel számolnánk be hírekről a weboldalunkon. 
Szükségesnek érzem az évfolyamcsoportok tehermentesítését, hogy eredeti feladatuknak 
megfelelően az évfolyam tanulmányi ügyeivel kapcsolatos témákkal foglalkozó csoportok 
maradhassanak, így szeretném teljes mértékben kivezetni eseményeink promótálását ezekből 
a csoportokból. Úgy gondolom, sokkal több rövid videós anyagot kell gyártanunk, és 
kapacitásunkhoz mérten a kommunikáció terén azokat előnyben részesíteni, mivel a 21. 
században, a hírfolyamunk pörgetésekor, a videók és a képek sokkal jobban megragadják az 
emberek figyelmét, mint a szöveges hírek. 
 
A Szinapszis marketingje az elmúlt 2 évben rendkívül hatástalan volt, felméréseink szerint az 
első-másodéves hallgatók körében bőven vannak olyanok is, akik még nem is hallottak a 
hallgatói újságról. Ezt a kudarc részben a nyomtatott újság megszüntetésének tudom be, így 
egy félévben minimum egyszer szükségesnek tartom megjelentetni a lapot a jövőben. 
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A Semmelweis identitás erősítéseként kibővíteném és 
a saját platformjainkon keresztül is elérhetővé tenném 
az egyetemi ajándékbolt gyűjteményét, mivel a lehető 
legnépszerűbbé szükséges tenni a Semmelweis 

brandet. Fontosnak tartom minimum havi 
rendszerességgel az egyetem épületeiben való standdal 
való megjelenésünket, mely során ételkóstolás, vagy 
egyéb ingyenes szolgáltatás keretében a hallgatóknak 
lehetőséget teremtenénk arra, hogy közvetlenül 

találkozzanak és beszélgethessenek a Hallgatói 
Önkormányzat tisztségviselőivel. 

Az elmúlt évben számos állandó szolgáltatást 
vásároltunk a hallgatók számára (pl. a Nagyvárad téri 
elméleti tömbbe csocsót, ping-pong asztalt). 
Hasznosnak tartanám a HÖK költségvetésének egy 
részét továbbra is hasonlóan maradandó 

beszerzésekre fenntartani, mely részvételi 
költségvetésként hallgatók körében tartott szavazások 

alapján kerülne fenntartásra. 
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A fentebb tárgyalt pár oldal egy rövid leirata annak a víziómnak, melyet a Hallgatói 
Önkormányzat jövőjének gondolok. Hiszem, hogy ennek megvalósulása pozitív irányú 
változást hozna. Köszönöm, hogy időt szántál elolvasására! 

Szeretném kifejezni hálámat minden hallgató felé – rendkívül sok támogatást kaptam Tőletek! 
Hálával tartozom a Hallgatói Önkormányzatnak és mindenkinek, akivel az elmúlt bő 3 évben 
együtt dolgozhattam. Sokat tanultam és rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem ez idő alatt.  
Amennyiben azonban a Küldöttgyűlés bizalmat szavaz számomra, úgy az igazi munka csak 
most kezdődik. Óriási motivációt érzek, hogy a hallgatókat szolgálhassam, és ebben 
mindenkire számítok, aki munkát kíván végezni a Hallgatói Önkormányzatban. 

 

 
 


