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TANULMÁNYOK 

• Középiskolai tanulmányaimat az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium két tanítási nyelvű 
osztályában végeztem, ahol kétnyelvű érettségit tettem. Ebből kifolyólag angolul felsőfokon, olaszul 
középfokon beszélek.  

• 2015-ben nyertem felvételt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Kar osztatlan 
jogász szakára, ahol jelenleg harmadéves nappali tagozatos hallgató vagyok.  

• 2016-ban nyertem felvételt a Színház- és Filmművészeti Egyetem televíziós műsorkészítő szakára, 
Bárdos András osztályába, ahol jelenleg másodéves, szintén nappali tagozatos hallgató vagyok.  

• 2017. szeptemberétől a Thália Tanoda OKJ-s Színész II. színházi-és filmszínész képzésén veszek részt, 
ahol első éves vagyok zenés tagozaton.  

• 10 éven keresztül az egri Farkas Ferenc Zeneiskola hallgatója voltam. 3 évet hegedű tanszakon, 1 évet 
zongora tanszakon töltöttem, majd elvégeztem a magánének tanszak 6 éves alapképzését. 

MUNKATAPASZTALAT 

• Részt vettem az egri Forrás Társulat és a Harlekin Bábszínház produkcióiban is. 
• 2015-ben a WizzAir csapatát erősítettem a Costumer Service részlegen. 
• Ugyanezen a nyáron a Sziget Fesztiválon mentorként tevékenykedtem.  
• 2016-ban a Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda gyakornoka voltam, ahol hangsúlyosan cégjoggal és 

ingatlanjoggal foglalkoztam.  
• Ezt követően újra a WizzAirnél dolgoztam, ekkor a Planning Operations részlegen Mid-Term Planner 

pozícióban. 
• 2016. novemberében kerültem jelenlegi munkahelyemhez, az RTL Klubhoz. 

Először gyakornok, majd segédszerkesztő voltam, jelenleg pedig rendezőasszisztensként és scripterként 
tevékenykedem a csatornánál.  



HÖK-ÖS TAPASZTALAT, MOTIVÁCIÓ, AZ INDULÓ CSAPAT ÖSSZETÉTELE, 

• A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karán is a Hallgatói Önkormányzat tagja voltam, ott 
Titkárságvezetőként tevékenykedtem, illetve a Küldöttgyűlés tagja voltam, mandátumomat a 2016. 
áprilisi választáson szereztem.  

• Ezen kívül a PPKE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának Külügyi Bizottságának tagja voltam. 

• Már Színművészetis tanulmányaim kezdetén a Hallgatói Önkormányzat tagja lettem, 2016. novembere óta 
a Diákjóléti és Kollégiumi Bizottság Elnöki pozícióját töltöm be.  

• 2017. szeptembere óta az Egyetem Szenátusának tagja vagyok.  
• Az elmúlt egy évben egy nagyon összetartó HÖK vezetés tagja lehettem, amelyben hatalmas szerepet 

játszott Szórád Máté, a jelenlegi elnök vezetése. Végtelenül motiváló és lelkes csapatban dolgozhattam, és 
a hallgatói részről is kellemes tapasztalatok értek, ami miatt hónapról hónapra egyre inkább azt éreztem 
érdemes dolgozni, és időt, valamint energiát fektetni a hallgatói érdekképviseletbe.  

• Részt vettem a különböző ösztöndíjak, támogatások és pályázatok lebonyolításában illetve 
elbírálásában, Tanulmányi Bizottsági üléseken, Kollégiumi Bizottsági üléseken, segédkeztem a felvételi 
vizsgákon, és a kultúrális programok szervezésében is, ezek közül kiemelném a 2017-es Gólyatábort és 
Gólyabált.  

• Az EHÖK vezetésében eltöltött egy év ráébresztett arra, hogy ameddig itt tanulhatok, és lehetőségem van 
rá, szeretném folytatni, amit elkezdtünk, szeretném a hallgatókat segíteni és minél több lehetőséghez 
juttatni. Megválasztásunk esetén a  “régi” vezetőségből többen is segíteni fogják majd munkámat, de 
ügyeltünk arra, hogy minden évfolyam és intézet képviselve legyen az Egyetemi Hallgatói 
Önkormányzatban.  
 
 
Ezen elvek alapján induló csapatunk összetétele a következő: 

 

Majoros Mirtill 
televíziós 
műsorkészítő II. 

EHÖK Elnök

Herman Flóra 
színházrendező- 

fizikai színházi  
szakirány III. 

EHÖK alelnök

Gerencsér Anna 
televíziós 
műsorkészítő III. 

EHÖK alelnök 

Efstratiadu Zoé 
színházi rendező-

asszisztens I. 

EHÖK alelnök



 

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KAPCSOLATTARTÁS 

• Célunk, hogy az Egyetem hallgatósága és vezetősége közti kommunikáció fejlődjön, hogy a hallgatói 
oldalról érkező problémák eljussanak az oktatókhoz és az Egyetem munkatársaihoz, végül pedig megoldást 
találjunk rájuk. 

• Az induló munkacsoportok teljes mértékű támogatűsa 
• Rendszeres hallgatói fórumokat, és hallgatói igény- illetve prolémafelmérést tervezünk.  
• A beérkezett problémákra megoldási javaslatok tétele, és a megoldásban is aktív részvétel.  
• Az osztálybizalmi gyűlést szeretnénk gyakrabban összehívni, hogy valódi szócsőként funkcionáljon a 

hallgatók és a hallgatói érdekképviselet közt.  

TÁMOGATÁSOK 

• A rendszeres szociális támogatás elektronikus platformjának bevezetése után további feljesztéseket 
tervezünk. Idén mår két felsőoktatási intézmény rendszeres szociális támogatási rendszerét vetettem össze 
a mi szempontrendszerünkkel, és ezt az összevetést folytatni szeretném, eredményképpen pedig ezek 
alapján egy aktuálisabb, személyre szabottabb, körültekintőbb és hallgatóbarátabb 
szempontrendszert kidolgozni.  

Kenéz Ágoston 
színművész II. 

EHÖK Titkár

Hunyadi Máté 
színművész IV. -  
zenés szakirány 

Diákjóléti és  
Kollégiumi Bizottság 

Elnök

Trencsényi 
Ádám 
televíziós 
műsorkészítő I. 

Kultúrális 
Bizottság 

Gilányi Fanni 
televíziós  

műsorkészítő I. 

Kommunikációs 
és Tanulmányi  

Bizottság Elnök 



• A szakmai pályázathoz és a rendkívüli szociális támogatáshoz tervben van egy kisokos kidolgozása, hogy 
a bonyolult szabályzatokat és sokszor jogi töltetű szövegeket kicsit leegyszerűsítsük, így gyorsan és 
könnyedén jussanak információhoz a hallgatók ezekkel kapcsolatban, és mindenki számára tisztázott 
legyen milyen esetekben is lehetséges a pályázás, és ne essenek el a támogatás lehetőségétől az esetleges 
típushibák miatt. 

KULTÚRA 

Ugyan számos színházat kedvezményesen látogathatunk SZFE-s diákigazolványunkkal, még mindig nagyon 
sok teátrum, kultúrális program, rendezvény van, ahol csak a teljes árú jegy megvásárlása jogosít belépésre. 
Nyilván, egy egyetemistának nem egyszerű ezeket a programokat finanszíroznia, nálunk ez azonban szorosan 
hozzátartozik a hivatásunkhoz. Egy színész vagy rendező szakos hallgatónak elengedhetetlen az előadások 
rendszeres látogatása, mint ahogyan a Film és Média Intézet hallgatóinak is a mozifilmek,  vagy éppen a 
szakmai workshopokon való részvétel. A mai színházi/mozi jegyárak mellett igen nehézkes lenne a 
szükséges mennyiség önfinanszírozása, pedig ezek kihagyása a tanulmányokban is hátrány kialakulásához 
vezethet. Éppen ezért szeretnének a már meglévő kedvezmény hálózatot kibővíteni, emellett pedig 
jegyzetek és könyvek kedvezményes beszerzését biztosító partnereket szerezni.  

KOLLÉGIUM 

• A következő években is szeretnénk, ha az idén megtörtént kollégiumi felújításra sor kerülne az erre 
fordítható keretösszegből.  

• Tervezzük kollégiumi fórumok bevezetését, hiszen fontosnak tartjuk, hogy az igényeket és a problémákat 
az illetékesek felé is jelezhessék a lakók. Művészeti egyetemre járni mindenképpen nagyobb pszichés 
kihívás az átlagtól, hiszen a legtöbbször magunkból, a mi élményeinkből, történeteinkből, emlékeinkből 
kell dolgozni. Ez alapból nehezítő körülmény a mindennapi problémák mellett, így fontos, hogy a 
kollégium egy nyugodt környezet legyen, ahol a diákoknak lehetősége van kikapcsolódni, pihenni, és 
alkotni. Ebben pedig amennyire csak tudunk, szeretnénk segítséget nyújtani. 

INTÉZETEK KÖZÖTTI KAPCSOLAT FEJLESZTÉSE 

Ugyan egyetemünkön az oktatás 3 helyszínen folyik (Vas utca, Szentkirályi utca, Uránia), mégis egy 
intézmény hallgatói vagyunk. A Színházi Intézet, a Film és Média Intézet és az Elméleti Intézet különböző 
projektekben létrejövő fúziója hozzásegít minket ahhoz, hogy az SZFE-re jellemző világszínvonalú képzés 
folytatódhasson, és a különböző szakmák szakemberei már most egymásra találhassanak, és talán 
évtizedekig tartó szakmai kapcsolatot alakíthassanak ki.  
Szeretnénk lehetőséget teremteni az együttműködésre, és segíteni abban, hogy az akár 3-4 éve ide járó 



különböző szakokon tanuló hallgatók ennyi idő után végre közös projektekben vehessenek részt, és a 
megszületett alkotásokat akár világszerte versenyeztethessék. 

Budapest, 2017. november 5. 


