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1994. május 25-én születtem Veszprémben. Balatonfüreden és környékén nőttem fel, itt 

is folytattam általános- és középiskolai tanulmányaimat. A 12 év alatt végig tagja voltam 

iskoláim színjátszó köreinek és a városi rendezvényeken gyakran képviseltem iskoláimat. 

A Lóczy Lajos Középiskolában érettségiztem 2013 tavaszán, nyáron pedig felvételt 

nyertem az ELTE osztatlan tanárképzésére földrajz-történelem szakpárral, itt a 

specializáció során a középiskolai képzési formát választottam. 

Az egyetem első évében magánkollégiumban, a második évében pedig albérletben 

laktam, mert nem nyertem felvételt kollégiumba. Harmadévesen költöztem be az NFK-

ba és a szeptemberi választásokon kommunikációs referensként a Diákbizottságba is 

bekerültem. Ez az év kihívás volt számomra, hiszen a kollégiumban és a DB-ben is új 

voltam, sokféle dolgot kellett egyszerre megtanulnom. Erdélyi Hangától, az akkori DB 

elnöktől rengeteg segítséget és támogatást kaptam, amit nem tudok eléggé megköszönni. 

Ekkor készült kollégiumunk promóciós videója is, ahol a felvételt és a stáb mozgását a 

kollégiumban már én koordinálhattam és bevontak a rendezvényszervezés fortélyaiba is. 

Utóbbi komolyabban is elkezdett érdekelni, mivel a múlt évben Kulturális 

rendezvényszervezői OKJ-s szakmát szereztem. 

Az NFK Diákbizottságban töltött éveim alatt a kommunikáció és rendezvényszervezés 

terén fejlődtem a legtöbbet, részben a betöltött pozícióim, részben a KOLHÖK 

vezetőképzőin való részvétel miatt. Ugyanakkor a kollégiumi felvételi érvényesítésében 

és helyi lebonyolításában, a felmerülő problémák megoldásában is tapasztalatot 

szereztem. 

A   2017/2018-as   tanévben   bepillantást   nyerhettem   az   elnökség    munkájába    is.  

Gaál Bence, Diákbizottsági elnökünk december végén felkért alelnöknek, majd sikeres 

nevelői pályázata után megkaptam az ügyvivő elnöki posztot.  

A 2018/2019-es tanévben már elnökként vettem részt a munkában, aminek része volt a 

közgyűlések megtartása, a Diákbizottság munkájának összefogása, együttműködés a 

kollégiumban dolgozókkal, a nevelőkkel és a szakkollégiumokkal, valamint a felsős 

felvételi kollégiumi lebonyolítása, továbbá a várólista kezelése. 

 

  

1 



BEMUTATKOZÁS 

 

PAPP TAMÁS ERNŐ, DB ALELNÖKJELÖLT 

 

 

 

 

Papp Tamás vagyok, a Borsod megyei Tiszaújvárosból érkeztem. Középiskolai éveimet 

Debrecenben töltöttem, ott is kolis voltam, így idén már a 9. évemet kezdtem meg kollégiumi 

lakóként. Jelenleg elsőéves geológus mesterszakos hallgató vagyok. 

 Negyedik éve vagyok a Nándorfejérvári úti Kollégium lakója. Kezdetben a 

rendezvényszervezői munkacsoport keretein belül segítettem a Diákbizottság munkáját, 

valamint még abban az évben az Utánpótlásképzésben is részt vettem.  Egy évig a 

Diákbizottság gazdasági referensi pozícióját töltöttem be, majd tavaly ismét bizalmat 

szavaztatok nekem és Poór Kata felkért, hogy legyek az alelnöke.  

A pozíció betöltése során rengeteg dolgot tanultam, tevékenységemmel igyekeztem mind a 

Diákbizottság, mind a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat munkájában aktívan részt venni. 

Nem volt kérdés számomra, hogy idén ismét megmérettetem magam a diákbizottsági 

választásokon. Az új alapszabályi keretek alapján, idén erre, mint elnök és alelnök párosaként 

van lehetőségünk Katával. 

Hogy miért szeretnék továbbra is a Diákbizottság tagja lenni? Az elmúlt évek során, úgy 

érzem, kellő tapasztalattal lettem felvértezve ahhoz, hogy tevékenyen részt tudjak vállalni az 

érdekeitek képviseletében bármilyen szinten és a mindennapjaitok színesebbé tételében. 

Alelnökként mindegyikre lesz lehetőségem. Amennyiben szimpatikusnak találsz, és idén is 

bizalmat szavaznál nekem, kérlek, támogass a szavazatoddal! 

  



MOTIVÁCIÓ 

 

 

 

Az elmúlt években a helyi DB-nek és a vezetőképzőknek köszönhetően sok tapasztalatot 

szereztem és sikerült átlátnom a megfelelő mértékben a rendszert. A múlt tanévben ezt a 

tudást igyekeztem a legjobban használni a kollégium és a lakók képviselete kapcsán is, 

valamint a problémamegoldás során. 

 

Természetesen tisztában vagyok vele, hogy a kollégium lakóinak nem egy élő, mozgó 

alapszabály és házirend ismerő gépre van szüksége elsősorban, hanem valakire, akihez a 

hétköznapi gondjaikkal is odajöhetnek és a speciálisabb kérdéseikre pedig kaphatnak 

használható választ. Annak ellenére, hogy sokan online kerestetek meg, a legtöbbeteknek 

sikerült rövid időn belül megtalálni a legmegfelelőbb megoldást és kötetlenül tudtunk 

beszélgetni is. 

 

Szeretném, ha a kollégiumunk olyan vidám és családias hely lenne továbbra is, mint pár 

tanévvel korábban, mikor idekerültem. Ez maradandó emlék a rövid ideig itt lakóknak és 

az évekig maradóknak egyaránt. 
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STRATÉGIAI PARTNEREK ÉS CÉLOK 

 

 

 

Kollégiumi Központ/Kollégiumvezető 

A Diákbizottság legfontosabb együttműködési partnere, mivel a különböző kollégiumi 

szolgáltatásokban tapasztalt problémákat a Kollégiumvezető felé kell jelezni. Hatékony 

együttműködésre pedig abban az esetben van lehetőség, ha mindkét fél megbízhatónak 

tartja a másikat és a saját vállalásait is betartja. 

 

Szakkollégiumok 

Az épületen belül 3 szakkollégium kap helyet, az Illyés Sándor Szakkollégium, az 

Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium és a Bolyai Kollégium. 

Fontosnak tartom a békés egymás mellett élés elvét, hogy mind a közösségi 

tevékenységek, mind a kollégium közösségi tereinek használata során legyünk tekintettel 

a másik félre. Múlt tanévben ezirányban már jelentős eredményt sikerült elérni, mikor 

közös órarend készült a tantermekhez. 

 

Kaktusz étterem és söröz 

A kollégium földszintjén található 2015 óta a Kaktusz, ahol az üzemeltetőnek 

köszönhetően a kollégisták kedvezménnyel fogyaszthatnak és előzetes egyeztetéssel 

rendezvényt is tarthatnak. Az elmúlt 3 évben az életünk részévé vált, így cél ennek a 

megőrzése. Eredményként lehet felmutatni, hogy sikerült közös rendezvényeket is 

lebonyolítanunk. 

 

Külföldi hallgatók 

Kollégiumunk lakói között az elmúlt évek során állandóvá vált, hogy vannak a határon 

túli hallgatóinkon kívül külföldiek is. Fontos, hogy itt tartózkodásuk alatt ezek a lakók se 

érezzék magukat kívülállónak. Fel kell ismerni, hogy ez a lakók és a közösség előnyére 

válik, mivel mindenkinek biztosítja az ismerkedés lehetőségét és szemléletmód 

bővülését, valamint a nemzetközi ismeretek bővítésére ad lehetőséget. 

 

Esélyegyenlőség 

A kollégiumban meg vannak teremtve a feltételek arra, hogy az egészségkárosodással 

élők teljes életet éljenek és részt vegyenek a programokban, bekapcsolódjanak a 

mindennapokba.
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JÖVŐKÉP 

 

 

 

A legfontosabbnak a közösséget, a megbízhatóságot és a segítőkészséget tartom.  

A közösséget építeni kell, illetve lehet, ha az igények figyelembevételével programokat 

szervezünk és nem sétálunk el némán egymás mellett a folyosón, hanem 

kommunikálunk. 

A megbízhatóság és segítőkészség, habár alapvető tulajdonságok kellenek, hogy 

legyenek, fontos, hogy minden Diákbizottsági tag magáénak tudja és gyakorolja is, mivel 

a cél az lenne, hogy bármilyen problémával is találjanak meg minket, tudják a lakók, 

hogy ránk számíthatnak. 

 

Egy érdekképviselő számára minden tanév egy újabb kihívás, mivel minden évben 

vannak változások, amikhez igazodni kell és amikről a leggyorsabban és legpontosabban 

kell informálni a hallgatókat, adott esetben pedig képviselni az érdekeiket vitás 

kérdésekben. 

A legnagyobb változás azonban évről-évre a hallgatókban van. Eltérő a kari összetétel, 

változnak a nemi arányok, az ország más részeiről érkeznek, sokféle az érdeklődési 

körük és ezáltal az igényeik is. Fontosnak tartom, hogy ehhez tudjunk alkalmazkodni. 

 

Egy új kezdet mindig nehéz, legyen szó az egyetemi tanulmányok elkezdéséről, vagy a 

szerveződő közösség összefogásáról, de mikor érdekképviselőnek jelentkezem és ezen 

belül is elnöknek, akkor készen állok szembenézni az új kihívásokkal.  

Így tekintek az előttem álló tanévre is, mivel biztosan lesznek kihívások, problémák és 

változások, de tudom, hogy mindezeknek a megfelelő intézése mellett a céljaim 

megvalósítására is tudok majd időt és energiát fordítani, valamint egy jól működő 

Diákbizottságot kialakítani, ehhez szeretném kérni a Közgyűlés megtisztelő támogatását. 

 

 

 

 

Kelt.: Budapest, 2019. szeptember 30. 

 

Baráti üdvözlettel, Poór Katalin Anett 

Diákbizottsági elnökjelölt Nándorfejérvári úti Kollégium 

Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat 
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