
Szolgáltatásaink színvonala és minősége 
állandó kell hogy legyen" 

Interjú F e k e t e Csabával , az Egyetemi Hallgatói Szolgáltató Iroda vezetőjével 
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- Sokan tudják rólad, hogy 1996-1998 
között a JATE EHÖK elnöke voltál, az-
óta viszont kissé eltűntél a nyilvánosság 
elől. Mivel foglalkoztál az elmúlt évek-
ben? 

- 1998 júniusától a JATE Gazdasági 
Hivatalában dolgoztam, hallgatói 
nyilvántartási koordinátorként. Fel-
adataim közé tartozott, hogy készít-
sek elő egy egységes hallgatói nyil-
vántartási rendszert a gazdasági iroda 
és a hallgatói iroda részére. Erre az 
Egységes Tanulmányi Rendszer el-
nevezésű, világbanki ösztönzésű or-
szágos project megvalósulása miatt 
volt szükség, mely egy ilyen jellegű 
szoftver létrehozását célozta meg. 
Végül az ÁRION bevezetésre került 
a Konzin és a JATÉ-n. Persze ezen 
túl napi teendőim közé tartozott a 
hallgatókat érintő gazdasági ügyek 
koordinálása is. 

- Mi motivált abban, hogy megpályázd 
az új szolgáltató iroda irodavezetői 
posztját? 

- Ez onnan jött, hogy HÖK-elnöksé-
gem idején erősödött meg az a szem-
lélet a JATÉ-n, hogy a konkrét pénz-
ügyi teendőkön túl szolgáltatást kell 
nyújtani a hallgatóknak. A gazdasági 
hivatalban is azon ügyködtem, hogy 
jöjjön létre ez a szolgáltató iroda -
amely nem dönt, hanem végrehajt -
az ügyviteli dolgok összefogására. 
Mondhatom, ott bábáskodtam szüle-
tésénél, ezért úgy éreztem, meg kell 
pályáznom a vezetői állást. 

-Mik a tartalmi elemei a Szolgáltató 
Iroda koncepciójának? 

és minőségbiztosítás. Én értékelem 
munkatársaim munkáját, a hallgatók, 
az EHÖK és az egyetem vezetése a 
működést, az ellenőrzés ugyanilyen 
szinteken zajlik, és legalább ennyire 
fontos. Végül a minőségbiztosítás. 
Ez alatt azt értem, hogy minden fel-
adat, amit az iroda végez, dokumen-
tálásra kell, hogy kerüljön, és szolgál-
tatásaink színvonala és minősége 
állandó kell hogy legyen. 

Döbör András 

arculatvaltas, az 
iroda lógójának, 
kiadványainak, 
belső és ügyfél-
szolgálati terei-
nek áthangolása. 
A n e g y e d i k , 
hogy az itt dolgo-
zó munkatársak 
egy olyan isme-
retanyagot kell, 
hogy elsajátítsa-
nak, amik hozzá-
segítik őket, hogy 
korrekten intéz-
zék a hallgatók 
ügyeit, és senki 
ne távozzon úgy, 
hogy nem kapott 
megoldást prob-
lémáira. Az ötö-
dik pont pedig 
az, ami keretbe 
foglalja az egé-
s z e t . H á r o m 
kulcsszava: érté-
kelés, ellenőrzés 

- Pályázatomban öt pontban fogal-
maztam meg a legfontosabb teendő-
ket ezzel kapcsolatban. Első kérdés a 
szervezeti felépítés kialakítása. Ez 
az, amiből a hallgatók nem sokat lát-
nak, de nagyon fontos annak megál-
lapítása, hogy hol helyezkedik el az 
iroda az egyetemi hierarchiában. 
Szerintem - rövid távon - a gazdasá-
gi hivatal szerves részévé kell hogy 
váljon. Hosszú távon lehet cél az 
önállóság. Második fontos tennivaló 
a napi működés kialakítása, a nyitva-
tartási idő meghosszabbítása, az iroda 
átalakítással való barátságosabbá for-
málása. A harmadik teendő a teljes 


