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Bemutatkozás 
 

Kistarcsán, Pest megyében születtem 1998.11.15-én, egy kisvárosban, Cegléden élek. Általános 

iskolai tanulmányaimat is itt végeztem, gimnáziumba Kecskemétre jártam. 2017-ben sikeres 

érettségi vizsga után az ELTE Bölcsészettudományi Karán folytattam tanulmányaimat szabad 

bölcsészet alapszakon (filmelmélet, filmtörténet szakirány; színházi stúdiumok minor). A 

középiskola alatt végig kollégiumban laktam. A kollégista életmódot az egyetemi 

tanulmányaim kezdetével a Hotel Griff Juniorban folytattam, majd másodévesként kerültem a 

Nagytétényi Úti Kollégiumba.  

Elsőévesként részt vettem a KolHÖK Utánpótlásképzésén. Az ottani Diákbizottság szívesen 

fogadta az Utánpótlásképzésben részt vevő hallgatók segítségét, így több rendezvény 

lebonyolításában is segíteni tudtam.  Ezek az alkalmak jó tanulási lehetőségek voltak. Nem 

csupán a rendezvényszervezésben szereztem tapasztalatot, de beleláthattam a diákbizottságok 

működésébe is. A 2018-as elsős kollégiumi felvételi óta részt veszek a szociális kollégiumok 

felvételi eljárásában a kérvények véleményezésével.  

A 2018/19-es tanévben a Diákbizottság alelnökeként tevékenykedtem, az akkori diákbizottsági 

elnök segítése mellett a rendezvényszervezéssel foglalkoztam, illetve a kollégiumi felvételi 

eljárások lebonyolításában segítettem. Ugyanebben az évben utánpótlásképzésért felelős 

referens voltam a kollégiumban Sallay Kíra mellett. A képzés során igyekeztünk a 

közösségteremtés mellett arra is ügyelni, hogy a képzésen részt vevő kollégisták figyelmét az 

érdekképviselet felé tereljük, ismertessük a KolHÖK munkáját.  

Motiváció 
 

Az egyetemi tanulmányok mellett rendkívül fontosnak érzem, hogy képességeim szerint 

segítsem hallgatótársaimat. A kollégiumunk diákbizottságának elnöki tisztségét betölteni pedig 

igazán megtisztelő feladat, ám azzal is tisztában vagyok, hogy ez milyen felelősséggel jár. Az 

elnökséggel járó feladatokat már én magam is megtapasztaltam, hiszen 2019. augusztus 1. óta 

ügyvivő elnökként tevékenykedem. Elődöm, Hombolygó Péter lemondott tisztségéről, hogy 

nevelői feladataira koncentrálhasson. Elnöksége alatt igyekezett a lehető legtöbb tudást átadni 

nekem, tulajdonképpen ez év februárja óta készülök a tisztség betöltésére. Tisztában vagyok 

azzal, hogy még rengeteget kell tanulnom, de szerencsére számíthatok elődeim tanácsára és 

segítségére. 



A kollégiumi éveim alatt számos hallgatótársammal sikerült jó kapcsolatot kialakítanom, és 

rengeteg hasznos tapasztalattal gazdagodtam, melyeket az élet különböző területein is 

kamatoztathatok. Ezt a hallgatók csak abban az esetben érhetik el, ha a kollégiumra nem csak 

egy olyan helyként tekintenek, ahova aludni járnak, hanem látnak egy olyan közösséget is, ahol 

bármilyen probléma esetén nyitott fülekre találnak. Ehhez szükség van egy erős és összetartó 

közösség kialakítására, oly módon, hogy közben nyitottak maradunk az újonnan érkezettek felé 

is. 

Az alelnöki tisztség betöltésére Fodor Zoltánt kértem fel, aki örömmel vállalta a feladatot.  

Fodor Zoltán – alelnök jelölt bemutatkozása 
 

Gyöngyösön, Heves megyében születtem 2000.04.09-én. Gyöngyösön élek, a helyi Arany 

János Általános Iskola után a Berze Nagy János Gimnáziumban tettem sikeres érettségit. 

Egyetemi tanulmányaimat 2018-ban kezdtem meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Informatika Karán, programtervező informatikus szakon. Egyetemi tanulmányaim megkezdése 

óta a Nagytétényi Úti Kollégiumban élek. 

Tavaly áprilisa óta az Informatika Kar Hallgató Önkormányzatában referensi tisztséget töltök 

be. Ettől eltekintve mindig is az lebegett a szemem előtt, hogy szeretném minél több embernek 

kellemesebbé tenni az egyetemi életét. A tavalyi évben részt vettem a KolHÖK 

Utánpótlásképzésén, ahol beleláthattam a KolHÖK működésébe és a diákbizottságok 

munkájába. 

Nagy megtiszteltetésként ért, hogy Takács Eszter felkért az alelnöki tisztség betöltésére. 

Örömmel fogadtam és köszöntem a belém vetett bizalmat. Bízom benne, hogy megválasztásunk 

esetén megfelelőképp el tudom látni az alelnöki feladatokat, kialakuló csapatunkkal és a 

kollégium vezetésével együttműködve képesek leszünk hallgatótársainknak otthont teremteni a 

kollégiumból. 

Munkaterv 
 

Megválasztásunk esetén az alább olvasható terveket és célokat kívánjuk megvalósítani.  

A kommunikációs csatornák folyamatos frissítése és bővítése.  A kommunikációs csatornákat 

mindenképpen szükséges folyamatosan frissíteni, hiszen így fognak a fontos információk, 

események a leghatékonyabban és a lehető legtöbb lakóhoz eljutni. A hivatalos kommunikációs 



csatornák mellett ezért több nem hivatalos felületen is rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a 

hallgatókkal. 

A tanév során az eddig megszokott felületek mellett közösségi portálokon is fejlesztjük a 

kollégium profilját, az ilyen oldalak ugyanis tökéletesen alkalmasak könnyen és gyorsan 

fogyasztható információk átadására. Az online kommunikációs felületek mellett az offline 

kommunikációt is szeretnénk fejleszteni tájékoztató plakátok, házirendkivonatok 

kihelyezésével.  

Kiemelt fontosságúnak tartom, hogy a Fejlesztési és kompenzációs keret felhasználása 

érdekében ösztönözzem a kollégium Közgyűlését, hogy tegyenek javaslatokat különböző 

fejlesztésekre.  

Az idei tanévben mindenképpen megvalósítani a kollégium edzőtermének korszerűsítését és 

kényelmesebbé tételét új eszközök és berendezések beszerzésével. 

Programok, rendezvények szervezése, hagyományok teremtése, ápolása. A közösségépítés 

elengedhetetlen része a különböző rendezvények, programok szervezése. Ehhez kapcsolódóan 

már elkezdett kialakulni a kollégiumban egy rendezvényszervezői munkacsoport, akik 

ötleteikkel színesítik a rendezvényeket és lebonyolításukban is segítenek. A csoport azért 

kezdett jön létre, mert a tavalyi tanévben több lakó is jelezte, hogy szeretnének részt venni a 

kollégium életében ilyen formában, így az ő kérésüknek eleget téve igyekszünk minél több 

kollégistát bevonni a közösségi élet alakításába.  Emellett igyekszünk támogatni és segíteni a 

különböző alakulófélben lévő öntevékeny körök megalakulását és működését, ilyen például a 

néptánccsoport.  

Sajnos csak történeteket hallottam arról, milyen volt a mindennapi élet a felújítás előtt a 

kollégiumban, és valószínűleg a lakók többsége ezzel ugyanígy van – vagy még valószínűbb, 

hogy nem is hallottak a kollégiumról, mielőtt ide költöztek. A tavalyi évben elindult a közösségi 

élet visszaépítése, ezt szeretném idén is folytatni.  

Természetesen nem szeretnénk megfeledkezni a kollégium jövőbeni lakóiról, így a 

diákbizottság kiemelt fontossággal kezeli majd a kollégiumi felvételi eljárást. Tapasztalataink 

szerint a magas prioritás elengedhetetlen a felvételi folyamat zavartalan lebonyolításához. Ezért 

a felvételi időszakban a jelentkezett hallgatókat igyekszünk tudásunk szerint maximálisan 

segíteni, a különféle kommunikációs csatornákon folyamatosan tájékoztatni. 

 



Az a szerencse ért, hogy kollégiumunk jelenlegi nevelőtanári csapatának nagy részével már 

dolgozhattam együtt korábbam. Bízom benne, hogy egymás munkáját segítve a korábbiakhoz 

hasonlóan képesek leszünk maximális hatékonyság mellett együttműködni. 

Szerencsések vagyunk, hiszen az elmúlt években Lipcsei Ádám, Lukács Richárd és Hombolygó 

Péter áldozatos munkájának köszönhetően sikerült jó kapcsolatot kialakítanunk a Kollégiumi 

Központtal, melyet szeretnénk tovább ápolni. Terveink és a fejlesztések megvalósításához a 

Kollégiumi Központ segítsége és megfelelő támogatása elengedhetetlen.  

Alelnöki tisztségem betöltése alatt végzett kommunikációs feladataim során egyértelművé vált 

számomra, hogy kizárólag abban az esetben működhet megfelelően csapatunk munkája, ha a 

felsőbb vezetéssel is képesek leszünk megfelelő párbeszéd kialakítására. Éppen ezért kiemelten 

fontos számomra a folyamatos információcsere a Kollégiumi Központ főigazgatójával, Dr. 

Babos Jánossal, a Nagytétényi úti Kollégium vezetőjével Gál-Esztegár Zádorral, valamint a 

kollégium összes alkalmazottjával. 

Az idei évben sikerült csatlakoznunk a 2005-ben megalakult Vezér Hallgatói Egyesülethez, az 

Egyesületen keresztül összegyűjtött, önkéntesen befizetett adományokat az uszodabérletek 

fedezésére és a különböző rendezvények lebonyolítására szeretnénk főleg fordítani. Az 

adományokról készül elszámolás, amit bárki megtekinthet majd, nyílt lesz. Az Egyesület 

elnökével, Mudra Viktóriával együttműködve és munkáját segítve szeretnénk a felajánlott 

hozzájárulásokat a kollégisták javára fordítani.  

Kiemelt fontosságúnak tartjuk az érdekképviseleti utánpótlást. A KolHÖK utánpótlásképzése 

pedig remek alapot kínál az érdekképviselet iránt érdeklődő hallgatóknak. Ezért maximálisan 

segíteni fogjuk a KolHÖK munkáját ezen a téren is, és az UPK Bizottsággal szorosan 

együttműködve minden érdeklődő hallgatótársunkat legjobb tudásunk szerint igyekszünk 

bevezetni a hallgatói közéletben végezhető munkák világába. 

 

 

 

 

 



Bízom benne, hogy pályázatomat hallgatótársaink támogatni tudják és bizalmat szavaznak a 

választások során. 

 

Tisztelettel, 

Takács Eszter 

Elnökjelölt 

ELTE KolHÖK Nagytétény úti Kollégium 

részegység 


