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Petró Marcell elnökjelölt bemutatkozás és motiváció 

Bemutatkozás 

 
Petró Marcell vagyok, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található Szikszó városában 

születtem, 1993. május 20-án. Szikszón nevelkedtem fel és oda is jártam általános iskolába, 

majd továbbtanulásomat a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban folytattam, ahol érettségimet 

is szereztem. Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karának 

jogász szakos hallgatója vagyok.  

Harmadévesen kezdtem komolyabban foglalkozni a kollégiumi közösségi élet 

szervezésével. Mondhatni végigjártam a kötelező ranglétrát, hiszen szintképviselőként 

kezdtem, majd a következő évben Diákbizottsági tag lettem, az azt követő két szemeszterben 

pedig már a Diákbizottsági Titkár pozícióját foglalhattam el. A 2017/2018-as tanévben az a 

megtiszteltetés ért, hogy Diákbizottsági Elnök lehettem és ebben az évben a tavaly megszerzett 

tapasztalataimmal szeretném folytatni munkámat.  

 

Motiváció 

 
Legfőbb motivációm mindig is az volt, hogy jobban tudjuk érvényesíteni a hallgatói 

érdekeket a kollégium vezetésénél. Ezt úgy vélem az előző három évben sikeresen teljesítette a 

Diákbizottság, hiszen sikerült több nagyobb Közgyűlést is megszerveznünk, ahol a hallgatók 

közvetlenül mondhatták el véleményüket a kollégium vezetésének. Sokat köszönhetek az előző 

Diákbizottság csapatának, akiktől rengeteget tanultam, a közösségi élet szervezésének és a 

hallgatói érdekek képviseletének tárgyában.  

Nem hagyhatom ki motivációmnál azt sem, hogy tanulmányaim során a szívemhez 

közelivé vált a közigazgatási jog, azon belül is az önkormányzati jog témaköre. A Kollégiumi 

Hallgatói Önkormányzat részeként a Diákbizottság is egyfajta apró-önkormányzatot testesít 

meg, így szeretnék mindent megtenni annak érdekében, hogy az önkormányzatokra jellemző 

függetlenség és önálló döntési jogkörök ne enyészhessenek el, annak érdekében, hogy az itt 

lakó hallgatók érdekeit maximálisan képviselhessük a hozzájuk legközelebb eső szinten. 

 Végzős hallgatóként és kollégistaként az is nagy motiváció számomra, hogy olyan 

közösséget és olyan kollégiumot hagyjak magam után, amelyről minden lakó kellemes 

emlékeket ápolhasson! 



Milbacher Dániel alelnökjelölt bemutatkozás és motiváció 

Milbacher Dániel vagyok és immáron három éve lakom a VUK-ban. Ez alatt az idő alatt 

megtapasztaltam a kollégista élet sava-borsát. Mióta beköltöztem igyekszem a közösségért 

dolgozni, és éppen ezért érdekvédelmi, rendezvényszervezői és konfliktuskezelési munkát 

végeztem a korábbi években. Fontos számomra, hogy alakíthassam a környezetet, ahol élek és 

jobbá tehessem azt a magam- és mások számára is. A kollégiumi diákbizottság által szervezett 

programok főszervezőjeként szeretném tovább folytatni a tevékenységemet, amit elkezdtem. 

Úgy gondolom, hogy a Diákbizottság Elnökhelyetteseként minderre lehetőségem van és az 

elmúlt ciklusban bizonyítottam azt, hogy képes is vagyok erre. 

Az utóbbi években egyre változatosabbá kezdtek válni a zenés-táncos rendezvények, 

ennek sem szeretnék megálljt parancsolni, sőt az idei évben útjára szeretném indítani a VUK 

kupát, amely a különböző eseményeken (sörpong, kocsmatúra, jelmezverseny, főzőverseny 

etc.) résztvevő csapatok versengésén alapulna. A csapatok pontokat szerezhetnek mind a 

részvétellel, mind pedig a vetélkedéssel. Ennek alapjai a tavalyi évben már lefektetésre 

kerültek, de most gőzerővel be is indulhat a kupa elnyeréséért folyó küzdelem. 

Nagyszabású tervem az, hogy a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat vezetésével 

együttműködve kidolgozzunk egy ELTE kollégiumok közötti, hasonló elven működő 

vetélkedőt. Ez azért lenne nagyon jó, mivel integratívan hatna a kollégistákra és nagyobb anyagi 

erőforrásokat tudnánk mozgósítani egy színvonalas és a kollégiumi élethez igazán illő 

rendezvénysorozat megszervezéséhez. Ennek érdekében részt veszek a KolHÖK ülésein, ahol 

rendszeresen felszólalok és lobbizok ezekért a forrásokért.  

Továbbra is szeretném a hallgatók érdekeit képviseli mindenféle méltánytalansággal 

szemben, és segíteni Petró Marcell diákbizottsági elnököt a különböző ügyes-bajos problémák 

megoldásában.  



Szakmai partnerek 

Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat 

A Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat a Diákbizottság egyik legfőbb támasza és 

segítője. Tavaly a KolHÖK Alapszabály módosításának megalkotásakor sikerült az összes 

kollégiummal szorosabbá tenni a VUK kapcsolatát, amelyet szeretnék a jövőben még jobban 

megerősíteni. Szeretek részt venni a KolHök munkájában magasabb szinten is, kiállni a 

Vezetőség mellett, vagy éppen vele szemben a hallgatói érdekek képviselete okán. Most először 

a KolHÖK Elnök megválasztása közvetlenül a Diákbizottsági választások után lesznek 

esedékesek – így ezen a választáson is mindent megteszek azért, hogy olyan jelöltre adjam le 

majd az általatok szerzett mandátumom után járó szavazatom, aki mindent megtesz majd a 

hallgatók érdekében. 

Kollégiumi Vezetés 

 
A Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat mellett igen fontos szerepet játszik a közösségi 

életben a kollégiumi vezetés is. A diákbizottság elnökeként fontos feladatomnak érzem, hogy 

megfelelően egyeztessek a Diákbizottság tevékenységéről a kollégium vezetésével. A 

kinevezése óta, Salga Zoltán Osztályvezető Úrral, véleményem szerint sikerült nagyon jó 

kapcsolatot kialakítanom. A tavalyi fejlesztési kérdések és Vezetőségi döntések sokszor 

ellentétbe helyeztek minket, de mindig sikerült rendkívül nyugodt és átgondolt módon 

megbeszélnünk a problémákat, így bátran kijelenthetem, hogy a jövőben is hasonló 

együttműködésre számítok vele kapcsolatban. Látom benne a haladó és energikus szellemet és 

azt, hogy együttműködésére és megértésére mindig számíthatunk. Ezért cserébe természetesen 

a vezetésemmel működő Diákbizottság is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az ő 

munkáját segítsük és együttműködjünk vele, illetve a vezetéssel. 

ELTE EKSZ / Vezér Hallgatói Egyesület 

 
Természetesen nem hagyhatom szó nélkül Mudra Viktória kollégiumi nevelőtanár 

áldozatos munkáját, amelyet minden erőmmel és tudásommal igyekszem majd támogatni. Az 

ELTE EKSZ és a VHE rengeteget segít a kollégiumunknak, illetve a Diákbizottságnak is és 

rendkívül sokat tesz annak érdekében, hogy a közösségi élet élvezetesebb legyen. Úgy 

gondolom az elmúlt években sikerült kapcsolatunkat rendkívül jó irányba terelni. Napjainkban 

a környezetvédelem az egyik legsarkalatosabb témakörnek számít. Az ELTE EKSZ mindent 

megtesz annak érdekében, hogy a kollégium a lehető legkörnyezettudatosabban működhessen 

és ebben megválasztásom esetén mindenféleképpen támogatni fogom a szervezetet. 



Szakmai program 

1. Közvetlenség 

 
Jogász hallgatóként pontosan tudom, hogy a bürokrácia mennyire hosszadalmas és 

kellemetlen folyamat szokott lenni az emberek életében. Éppen ezért szeretnék minden 

problémát közvetlenül és nyíltan kezelni, természetesen azzal a kitétellel, hogy az egyes 

hallgatók személyesebb gondjait a megfelelő diszkrécióval ellátva. A közvetlenségből 

kiindulva szeretném, ha a hallgatók bátran fordulnának hozzám és a Diákbizottsághoz, 

bárminemű nehézségeikkel, továbbá biztosítani akarom a Diákbizottsági ülések nyilvánosságát 

és a döntéseink elérhetőségét átláthatóságát.  

Szeretném kiemelni, hogy a Diákbizottság ülései, amennyiben nincs megszavazva az 

ellenkezője, teljes mértékben nyilvánosak, így nagy öröm lenne számomra, ha az üléseken 

kollégiumi lakók is megjelennének, kivéve a részüket az érdekképviseletből. Amennyiben erre 

nincs lehetőség természetesen szeretném, ha az ülések jegyzőkönyvei mindenki rendelkezésére 

állnának, hogy a lakók időben értesülhessenek esetleges őket érintő döntéseinkről. Továbbá 

éppen ezért szeretném, ha az ülésekből tanulnának is a lakók, illetve jobban megismerhetnék a 

Diákbizottság működését az utánpótlás elősegítése érdekében. 

 

2. Alapszabály felülvizsgálata 

 
 Tavalyi elnökségem alatt elértem és elértük, hogy a KolHÖK-nek új Alapszabálya 

lehessen. Hosszú és áldozatos munka volt mindenki részéről, de sikeresen teljesítettük. Ebben 

az évben a legfőbb célom az lenne, hogy felülvizsgáljam az Alapszabály működését. Meg 

szeretném figyelni, hogyan működnek az újonnan létrehozott intézményeink. Ahol működési 

probléma lépne fel, vagy nem lenne megfelelően hatékony a szabályzat – azokra a részekre 

össze szeretnék állítani egy módosító javaslatot, hogy minél hosszabbtávon és rugalmasabban 

szolgálhassa az új szabályzat a Diákbizottságokat és a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatot 

és nem utolsó sorban a hallgatókat. 

 

3. Higiénia és Szobaellenőrzés 

 
A két évvel ezelőtt bevezetésre került szobaellenőrzések menetét szeretném folytatni és 

rendszeresíteni. Természetesen ez az alapvető higiéniai elvárásoknak megfelelő ellenőrzés lesz, 

a szoba lakói felé megfelelő garanciák biztosításával. Minden ellenőrzésről előre kapni fog 



mindenki bejelentést, és sohasem fogjuk egyedül végezni. A problémás szobákról jegyzőkönyv 

készül és először mindig lesz haladék, amíg a szoba negatív következmények nélkül rendbe 

tehető. Ebben az évben a vezetőség részéről is komoly reform-folyamatokat tapasztaltam a 

szobák ellenőrzésével kapcsolatban, amelyben minden támogatásomat fel szeretném ajánlani 

részükre. Célom, hogy a kollégium mindenki számára egy tiszta és egészséges környezet 

lehessen, mind a lakószobákban, mind a közösségi helyeken. 

 

4. Rendezvények 

 
A Diákbizottság egyik legnagyobb volumenű munkáját a rendezvények szervezése teszi 

ki, így természetesen szeretném folytatni a Vezér Napok megszervezését, illetve főbb 

események közül kiemelném még az év eleji már évek óta nagy sikernek örvendő, az új 

felvettek beilleszkedését megkönnyítő, Rókaavató lefolytatását is. Tavalyi és azelőtti 

elnökségem alatt, a Diákbizottsággal szerveztünk egy „kocsmatúrát”, ami a vizsgaidőszak előtti 

utolsó igazi szórakozási lehetőség okán került megrendezésre december elején. Ez a rendezvény 

annyira jól sikerült, hogy úgy gondoljuk ebből megérné hagyományt teremteni, ezért ebben az 

évben is kifejezett célom és célunk ennek a rendezvénynek a megismétlése is.  

Továbbá mindenképpen támogatom a Mudra Viktória kollégiumi nevelőtanár által szervezett 

rendezvényeket is, így a teaházakat és a filmklubokat. 

 

5. Fegyelem 

 
Tavaly is és most is fontos feladatomnak érzem a kollégiumon belüli fegyelmi 

szabályok betartatását, hiszen itt minden lakó az ország egyik legnevesebb egyetemének 

hallgatója, így kötelességük etikusan viselkedniük és megfelelő magatartást tanúsítaniuk. 

Éppen ezért a Diákbizottság mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az itt lakó hallgatók 

olyan körülmények között szórakozhassanak, mint amilyen körülmények között nyugodtan is 

tanulhassanak. Ebben mindenki érdekét szeretném nézni, így aki szórakozni szeretne, az tudjon 

úgy kikapcsolódni, hogy közben más nyugalmát ne zavarja, úgy érzem ez egy „win-win” 

szituációt fog eredményezni mindenki számára. 

 

6. Fejlesztések 

 
Első elnökségem alatt az egyik fő programom az volt, hogy végre újra legyen Wi-Fi 

hálózat a kollégiumban. Ezt szerencsére a KolHök és a Vezetőség együttműködésével sikerült 



is elérnem, így az internettel kapcsolatban nagyvonalúan annyi lenne a célom, hogy az továbbra 

is folyamatosan karban legyen tartva.  

A tavalyi évben bevezetésre került a fejlesztési és kompenzációs díj. Tervem, hogy ezt 

az új hallgatói terhet a lehető legtöbb alkalommal felülvizsgáljuk érdekképviseleti szinten és ha 

ez szükséges el is töröljük. Amennyiben viszont úgy látjuk, hogy a Vezetőség által ebből 

beszedett összegek valóban a hallgatók érdekeit szolgálják és az ő javukat szolgálja, akkor 

természetesen továbbra is kitartok mellette. 

Jelenleg legfőbb célom a kollégiumban található fürdőszobák felújíttatása. Szeretném, 

ha a fejlesztési és kompenzációs keret a fürdőszobák korszerűsítésére lenne fordítva. Sürgősen 

ki kell cserélni az ablakokat és a szellőztető-rendszert, hogy a fürdőszobák minden szempontból 

egészségesen használható helységek lehessenek. Továbbá célom, hogy még több ember tudja 

kihasználni azokat, így megválasztásom esetén mindent meg fogok tenni annak érdekében, 

hogy emeletenként egy fürdőhelységből kettő, vagy több hely legyen alkalmas a mindennapos 

tisztálkodásra – ezzel is csökkentve a fürdőzés miatti várakozási időt! 

 

7. Végszó 

 
A legegyszerűbb összefoglalása annak, hogy mit várhattok elnökségemtől, azt már a 

tavaly és az azelőtt megírt programom végén elhangzott idézettel tudnám újból összefoglalni. 

Ez az elv fog most is vezérelni, ennek az iránymutatásnak fogom alávetni magam az 

elkövetkezendő egy évben is, megválasztásom esetén: 

 

„Tisztességesen élni, mást meg nem sérteni, kinek-kinek megadni azt, ami neki jár.” 

 

A kollégistáktól, a kollégisták által a kollégistákért! 

Köszönjük, hogy megtisztelsz bizalmaddal! 

 

 

 

 

Petró Marcell        Milbacher Dániel  

 Elnökjelölt           Alelnökjelölt  

 

ELTE Vezér Úti Kollégium 

Budapest, 2019. 10. 05. 


