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ÁRVA ZSÓFIA, ELNÖKJELÖLT 
Árva Zsófia vagyok, 2018 óta a Bölcsészettudományi Kar szlavisztika-orosz 

szakos hallgatója. Ezt megelőzően a PPK pszichológia szakára jártam, ELTE-s 
tanulmányaim kezdete óta a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium lakója vagyok. 

Mivel már a kezdetektől érdekelt a hallgatói érdekképviselet, első kollégista 
évemben részt vettem a KolHÖK Utánpótlásképzésében. A 2016-os őszi diákbizottsági 
választásokat követően csatlakoztam be a helyi Diákbizottság munkájába, kezdetben 
póttagként, majd 2018-ban Sebők Attila elnöksége alatt alelnökként segítettem a 
munkáját, úgy gondolom, sikeres évet tudhatunk magunk mögött. Attila – vagy ahogy 
mindenki ismeri: Sati – szeptemberi lemondása óta töltöm be a Diákbizottsági Elnöki 
tisztséget. Az elmúlt években, amióta a Diákbizottság tagja vagyok, rengeteg 
tapasztalatot szereztem, számos felvételi időszakban vettem részt a beérkező 
kérvények érvényesítésében (2018 nyarán az elsős felvételi alatt a KolHÖK szociális 
referenseként), igyekeztem a legjobb tudásom szerint segíteni a kollégisták különböző 
problémáiban. Idén elnökként szeretném folytatni az érdekképviseleti munkát, 
alelnöknek pedig Kis Hunort kértem fel, akivel már korábban is sokszor dolgoztunk 
együtt. 
 

KIS HUNOR, ALELNÖKJELÖLT 
Mesterszakos hallgatóként negyedik évemet kezdem kollégiumban, melynek 

legjelentősebb részét a Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumában tevékenykedtem. 
Alapvetően évek óta az érdekképviseletet tartom az egyik mozgatórugónak az 
életemben, az elmúlt két évben pedig mind póttagként, mind kulturális referensként 
kipróbálhattam magam. Egészen konkrét elképzelésem van arról, hogyan kellene a 
kulturális programokat reformálni és milyen alapvető hiányosságokra érdemes 
hangsúlyt fektetni. Fő célomnak tartom, hogy a kollégiumban egy tudatos, érdeklődő 
és legfőképpen kapcsolódó hallgatói közösséget építsek. A kollégisták sokszínűek, 
rengeteg érdekes háttérrel és motivációval. Érdekképviselőként feladatomnak érzem 
felmérni és lehető legjobban védeni a hallgatók igényeit, emellett globális közösségé 
szervezni a kollégiumot. Szeretném mindenben támogatni Zsófit az idei Diákbizottság 
megszervezésében és a kollégiumi élet hétköznapi problémáinak megoldásában. 
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CÉLJAINK 
Két alapvető pillérre érdemes kiélezni a Diákbizottsággal kapcsolatos 

programunkat. Első részben azokat a feladatokat emelnénk ki, amelyeket az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján ismét fontos kérdéseknek érzünk és amelyek véleményünk szerint 
az alapjait képezik a Diákbizottságnak. A szóban forgó néhány feladat törzsrészét 
képezi a Diákbizottság munkájának, ezért fokozottan érdemes azokra öszpontosítani. A 
másik lenne az innováció, a kulturális, illetve egyéb szabadidős programok 
megszervezése. 

 
	
A DIÁKBIZOTTSÁG SZERKEZETI MEGÚJULÁSA  

A Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat idén hatályba lépett új Alapszabályának 
köszönhetően átalakul a választási rendszer is. Megszűntek a kari arányok alapján 
létrejött választókerületek, idéntől diákbizottsági tagnak a kollégium bármely lakója 
indulhat, illetve a jelöltekre – immár kari megkötések nélkül – bármely lakó szavazhat. 
A korábbi felosztás sajnos gyakorta azt eredményezte, hogy egy adott 
választókörzetben a kari kvóta miatt többen nem jutottak be, akik részt szerettek volna 
venni a Diákbizottság munkájában, míg más választókörzetből nehéz volt elegendő 
számú jelöltet találni. Ugyancsak problémát jelentett, hogy az újonnan alakult 
Gazdálkodástudományi Intézet hallgatói kiszorultak ebből a felosztásból. Az új 
választási rendszer többek közt ezekre a problémákra is igyekezett megoldást nyújtani. 
A Diákbizottság maximális létszáma a mindenkori lakók számának függvényében alakul, 
jelen választási időszakban a kollégisták az elnök-alelnök pároson túl legfeljebb 22 
diákbizottsági tagra adhatják le a szavazatukat. Ez a tavalyi évhez képest (amikor 36 
fővel indultunk neki a ciklusnak) csökkenést jelent, ezért is igyekszünk optimalizálni a 
Diákbizottság működését. 

A DB működésében a tavalyi év egyik lényeges újítása volt, hogy a 
választókerületi főmegbízottak helyett az egyes referensek köré szerveztük a tagokat, 
úgynevezett „referensi köröket” létrehozva. Ezeknek a köröknek a célja egyrészt a 
munkamegosztás, másrészt az ismeretek átadása, akár az utánpótlás kinevelése. Így 
minden diákbizottsági tag azzal a területtel foglalkozhat, amely a legjobban érdekli, 
lehetősége lesz a fejlődésre és ötleteinek, projektjeinek megvalósítására. Ez egy többé-
kevésbé jól működő rendszernek bizonyult, azonban további tökéletesítésre szorul. A 
leglényegesebb változtatás önmagában a körök számának redukálásában nyilvánulna 
meg, valamint az első üléseken egy olyan ütemterv kialakítása, mely a továbbiakban 
megvalósított programokhoz vezet. A legfontosabb ilyen csoportosulások a kulturális- 
és sportkör, a külföldi hallgatókkal foglalkozó kör, illetve az kommunikációs és 
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informatikai kör. Az edddigi jól működő rendszert szeretnénk olyan új ötletekkel 
bővíteni, amely a korábbiakban véleményünk szerint a leginkább hiányzott a 
Diákbizottság működéséből. 

 
 

A DIÁKBIZOTTSÁG FŐBB FELADATAI 

A Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat, illetve a helyi Diákbizottság egyik 
alapvető feladata a kollégiumi felvételi gördülékeny lebonyolítása, a kollégisták 
kérvényeinek elbírálása, ezáltal a hallgatók férőhelyének zökkenőmentes biztosítása. 
Továbbra is kiemelt prioritásként kell kezelnünk a felvételit, hiszen végsősoron a 
hallgatók lakhatásáról döntünk. Az elmúlt jópár érvényesítési időszakban mindketten 
aktívan jelen voltunk, számos kérvénnyel és egyedi problémával találkoztunk. Még 
lényegesebb ez a kérdés az elsőévesek szempontjából, akiknek a kollégiumba való 
költözés a nulladik lépést jelenti az egyetemi éveik elkezdésében. Úgy gondolom, hogy 
kulcsszerepe van a folyamatok alapos ismeretének ahhoz, hogy szervezetten 
koordinálhassuk a Diákbizottság ezzel kapcsolatos feladatait, emellett betaníthassuk és 
támogathassuk az új tagjainkat feladatuk elvégzésében. 

Fokozott figyelmet érdemes fordítani arra, hogy a ki- és beköltöztetések 
zökkenőmentesen történjenek. Ilyen esetben minden kollégista siet, rengeteg kérdéssel 
és problémával fordulhatnak hozzánk, ezért célszerű összeszedett és alapos ügyintézést 
biztosítani. A Diákbizottság a kollégium dolgozói mellett minden évben részt vesz a ki- 
és beköltözés lebonyolításában, mely során több, mint ezer hallgató költözik be a 
kollégiumba, a beköltözések során felmerülő akadályokat ezidáig akadály nélkül 
megoldottuk. 

A mi feladatunk a szobabeosztás elkészítése is, ahol törekszünk arra, hogy 
mindenkit a lehető legoptimálisabban osszunk be. Sajnos az átfedések miatt nem 
tudunk minden kérést teljesíteni, de a cél az, hogy mindenki a preferenciáinak megfelelő 
szobát kapjon, ezért terveink között szerepel a szobabeosztási rendszer 
finomhangolása. 

Immáron egy éve, hogy bevezetésre került az úgynevezett fejlesztési és 
kompenzációs keret, az ebből befolyt összeget szeretnénk a kollégisták visszajelzései 
alapján minél hasznosabb, minél több embert érintő dolgokra fordítani.  
 
 
VIZIBILITÁS MEGERŐSÍTÉSE  

Szükség van egy olyan kommunikációra, amely összeköti a Diákbizottságot a 
kollégistákkal. Fontos számunkra, hogy láthatóvá váljon a maga a Diákbizottság, a 
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befektetett munka, megismerjenek minket és ezáltal a kérdésekkel, ötletekkel hozzánk 
forduljanak. A hallgatók elérésére lehetőséget ad a közös Facebook csoport, a kollégium 
megújult honlapja, illetve a fogadóórák. A Diákbizottságnak van egy Facebook oldala is, 
továbbá szeretnénk egyéb közösségi média platformokon is megjelenni, például az 
Instagramon. 

Fokozottan figyelnünk kell arra, hogy továbbra is biztosítsuk az itt lakók számára 
a platformokat, ahol elérhetnek minket (főként levelezés, illetve fogadóórák 
segítségével). A Diákbizottság célja kell legyen, hogy a képviseltjei problémáira a lehető 
leggyorsabb és kapacitása szerinti legmegfelelőbb segítséget nyújtsa, emelett 
közvetítsen az intézmény felé.  

 
 
RENDEZVÉNYEK  

A kollégium kulturális és közösségi programjait túlnyomórészt a közösségi élet 
mozgatórugói, az itt található hat klub működése teszi lehetővé. Ugyanakkor a 
Diákbizottság feladata aktívan részt venni a kollégiumi fő rendezvényeinek 
megszervezésében, legyen szó akár a Budaörsi Napokról, a Kultúr7-ről vagy a 
Gólyatalálkozóról, hiszen legalább annyira lényeges a hallgatók megismerése és az 
események szervezése. Vannak azonban olyan programok, melyek megszervezése 
legalább ekkora innovációs erejű. Korábbi tervünk vitaestek szervezése, ahol a lakók 
véleményt ütköztethetnek különböző témák mentén, illetve egy online vitaplatform 
létrehozása. Újabb cél egy sportnap megszervezése, amely akár 24 órás versenysorozat 
formájában is megjelenhet. Fontos célunk emellett tanulókörök kialakítása, valamint 
olyan kulturális programok megszervezése, amelyet igényelnek a hallgatók. 

 
 
KÜLFÖLDI HALLGATÓK KÉPVISELETE  

A kollégiumba minden évben számos külföldi hallgató érkezik, Erasmus, illetve 
egyéb ösztöndíjprogramok keretein belül. Fontos, hogy hozzájuk is eljussanak a 
szükséges információk, a Diákbizottság által közétett bejegyzések és rendezvény 
kiírások angolul is elérhetőek legyenek. Szintén fontos, hogy a közösségi terekben 
elhelyezett tájékoztatók – melyek a kollégium belső normáiról adnak tájékoztatást – 
ugyancsak angolul is megjelenjenek, ezáltal segítve a különböző kultúrák együttélését. 

A külügyi referenssel és csapatával szeretnénk különböző programokat 
szervezni az itt lakó külföldiek számára, mely úgy gondoljuk, mindkét fél hasznára 
válhat. Ezeken az alkalmakon lehetőség nyílna egymás kultúrájának a megismerésére, 
illetve egyben remek nyelvgyakorlási lehetőség is lenne. 
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ZÁRÓ GONDOLATOK 
Reméljük, hogy a programunk elnyerte a tetszésedet. Ez a kollégium legalább 

annyira otthon, mint lakhatás, ezért mindent megteszünk, hogy otthonosabb, közösség 
szempontból a legsokszínűbb legyen. Köszönjük, ha megtisztelsz a szavazatoddal! 
 
 
 

Üdvözlettel,  
 

Árva Zsófia és Kis Hunor 
elnök-, illetve alelnökjelölt 

ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium Diákbizottság 
 
 
 


