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BEMUTATKOZÁS, MOTIVÁCIÓ 

PAPP TAMÁS ERNŐ, DB ELNÖKJELÖLT 

1996. augusztus 31-én születtem Miskolcon. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tiszaújvárosból 

érkeztem, gimnáziumi éveimet Debrecenben töltöttem. 2016-ban nyertem felvételt az 

egyetemre. Jelenleg az ELTE TTK geológus mesterszakos hallgatója vagyok, négy éve a 

kollégium lakója. 

A hallgatói érdekképviselettel nagyon hamar megismerkedtem. Egy évig az ELTE TTK HÖK 

Ellenőrző Bizottságának elnöki feladatait láttam el, majd újabb egy évig szakterületi 

képviselőként vettem részt az egyetemi hallgatói érdekképviseleti munkában. Másodéves 

koromban a Földrajz- és Földtudományi szakterület mentoraként tevékenykedtem.  

Érdeklődésem mindazonáltal inkább a kollégiumi érdekképviselet felé fordult. Elsőéves 

koromban az NFK rendezvényszervezői munkacsoportját erősítettem és sajátítottam el 

hasznos tapasztalatokat. Ugyanebben az évben részt vettem a KolHÖK utánpótlás képzésében 

is.  Ezen és a mentori munka ideje alatt mind a rendezvényszervezés, mind pedig a 

közösségszervezés terén nagy tapasztalatra tettem szert. Másodéves voltam, amikor a 

kollégium lakói első ízben bizalmat szavaztak nekem és gazdasági referensként 

tevékenykedhettem, majd 2018 őszétől alelnökként végezhettem az érdekképviseleti munkát.   

A Diákbizottságban eltöltött 3 év alatt a különböző tisztségekben igyekeztem a legjobb 

tudásom szerint végezni munkámat és a lakók segítségére lenni, legyen szó a kollégiumi 

felvételi ügyintézéséről vagy az épületen belül felmerülő problémák gyors és hatékony 

megoldásáról. Nagyon sokat tanultam és rengeteg támogatást kaptam az elődeimtől az évek 

során. Úgy érzem, ez idő alatt kellő tapasztalatot szereztem ahhoz, hogy a Diákbizottság 

elnökeként még hatékonyabban és közvetlenebb módon tudjalak Titeket képviselni a 

különböző fórumokon.  

Úgy vélem, sikerrel vettem az elmúlt fél év vészterhes időinek nehézségeit, most pedig a 

bizalmatokat és támogatásotokat szeretném kérni ahhoz, hogy ugyanezzel az elszántsággal 

folytathassam a munkát a jövőben is. 



 

BEMUTATKOZÁS, MOTIVÁCIÓ 

BENCSIK BENCE DÁNIEL, DB ALELNÖKJELÖLT 

1997.08.25-én születtem Salgótarjánban. Középiskolai éveimet Gödöllőn töltöttem 

kollégistaként, szóval régi motorosnak számítok ezen a téren. Jelenleg a Nógrád megyei 

Jobbágyiban élek. 2016 óta tanulok az ELTE TTK-n, jelenleg elsőéves meteorológus 

mesterszakos hallgató vagyok. Egyetemünk hallgatójaként ez a harmadik esztendő, amit itt 

töltök a kollégiumban. 

A közéletben már sikerült tevékenyen részt vennem, először az ELTE TTK HÖK Földrajz-és 

Földtudományi Szakterületének mentoraként. Ideköltözésem után Kollégiumunk lakói 

bizalmat szavaztak nekem, így 2018 őszétől gazdasági referensként igyekszem képviselni a 

hallgatók érdekeit.  

Úgy gondolom, elegendő jártasságot szereztem közösségépítés, eseményszervezés, illetve 

hallgatói érdekképviselet terén. Az elmúlt időszak viszontagságai kellően próbára tettek, mint 

mindnyájunkat. Meglátásom szerint ezeket az extra tapasztalatokat hatékonyan fogom tudni 

kamatoztatni a Diákbizottság alelnökeként, amennyiben megtiszteltek bizalmatokkal. 

 

  



 

STRATÉGIAI PARTNEREK ÉS CÉLOK 

Kollégiumi vezetés 

A Diákbizottság legfontosabb stratégiai partnere a Kollégiumvezető Úr, hiszen mind az 

adminisztratív feladatokban, mind a szolgáltatások színvonalának fenntartásában, mind pedig 

a fejlesztések megtervezésében kulcsfontosságú szerepet tölt be. A közös munka záloga a 

folyamatos kommunikáció. Meggyőződésem, hogy ezen a téren minden rendben lesz, 

megválasztásunk esetén mindent meg fogunk tenni, hogy a Diákbizottsággal segítsük a 

munkáját.  

 

KolHÖK 

Elmondhatom, hogy a KolHÖK Kabinetével és az Elnökség jelenlegi tagjaival jó viszonyt ápolok, 

a jövőbeni szakmai együttműködés meg van alapozva. A legfőbb közös cél, azaz a hallgatók 

lakókörülményeik fejlesztése és az elért eredmények fenntartása érdekében szükséges is a jó 

szakmai kapcsolat ápolása. Erre a legjobb alkalom a Vezetőképzőkön való rendszeres és aktív 

részvétel. 

 

Szakkollégiumok 

Az épületen három szakkollégiummal osztozunk, név szerint: az Angelusz Róbert 

Társadalomtudományi Szakkollégiummal, a Bolyai Kollégiummal és az Illyés Sándor 

Szakkollégiummal. Legyen szó rendezvényszervezésről, teremhasználatról, de akár csak a 

mindennapi életről, a szakkollégiumok és lakóik szerves részét képezik hétköznapjainknak. A 

velük való kapcsolattartás és jó viszonyra való törekvés elengedhetetlen. Éppen ezért, a 

jövőben is szeretném folytatni a megkezdett gyakorlatot, melybe beletartoznak többek között 

a közös szervezésű események, amint a körülmények lehetővé teszik (pl.: Ping-pong 

Bajnokság), illetve egyéb, az épület összes lakóját érintő kérdések közös tárgyalása.  



Nevelők 

A kollégiumi mindennapok szerves részét képezi a nevelőkkel való kooperáció. A lakók érdeke, 

hogy a Diákbizottság és a nevelők között ez a kooperáció zökkenőmentes legyen. Korábban ez 

nem valósult meg maradéktalanul, ezért megválasztásunk esetén törekedni fogunk a 

nevelőkkel való kétoldalú és hatékony kommunikációra, hogy elkerüljük a korábbi 

súrlódásokat, ezzel is elősegítve a még effektívebb problémakezelést.  

 

Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda (SHÜTI) 

Kollégiumunkban évről-évre növekvő tendenciát mutat a speciális igényű hallgatók 

létszámának emelkedése. Szükség van arra, hogy őket is - természetesen a saját igényeiket 

figyelembe véve - integráljuk a kollégiumi lakóközösségbe. Ezt elérendő, illetve a 

mindennapjaikat megkönnyítendő, tervezem felvenni a kapcsolatot a SHÜTI-vel, hogy 

szerepet vállaljanak a Diákbizottság ezekre a feladatokra való felkészítésében és a 

korlátozott/akadályoztatott hallgatók segítésében. 

 

Kaktusz étterem és söröző 

Évek óta jó partneri viszonyt ápolunk az említett vendéglátóegységgel. A lakók számára remek 

étkezési és kikapcsolódási alternatívát kínál a Kaktusz, a kifejezetten a kollégium lakóinak 

biztosított kedvezményekről nem is beszélve, így az együttműködés fenntartása stratégiai cél 

kell, hogy maradjon, a lakók érdekeit szem előtt tartva.  

 

Társasklub, Filmesklub 

A kollégiumban 2019-ben alakult hallgatói csoportok hétről-hétre kellemes hangulatú, 

klubszerű formában megtartott eseményekkel színesítették a kollégiumi lakóközösség életét, 

ezzel biztosítva a rendszeres kulturált szórakozási lehetőségeket a hallgatók számára. 

Munkájuk nagy segítség volt a Diákbizottság számára, így a jövőben, amint helyreáll a 

megszokott élet, igyekszünk még nagyobb figyelmet fordítani a velük való együttműködésre.  

  



 

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK 

Az NFK egy kicsiny, kevés számú hallgatót befogadó kollégium. Ennek megfelelően családias, 

baráti közeg, melyben mindenki megtalálja a helyét és a számára legmegfelelőbb 

kikapcsolódási formát. Nem vagyunk egyformák és ez így van rendjén. Az emberek ízlése 

egyénenként változó, ki a nyugalmasabb, csendesebb dolgokban leli kedvét, ki pedig a 

pezsgőbb, zajosabb közeget kedveli.  

Mindazonáltal nem szabad elfelejteni, hogy rendkívül korlátozottak a lehetőségeink, hiszen 

elsődleges a hallgatók biztonsága. Amennyiben javulnak a feltételek, a tervezett 

rendezvényekről az alábbiakban olvashattok. 

A már hagyományossá vált őszi-téli (Ismerkedős Est, Gólyaavató, Mikulásozás, Karácsonyi 

Vacsora) és a tavaszi rendezvények (Farsang, Kolinap) mellé szeretnénk a későbbiekben 

újdonságokkal is meglepni a kollégium lakóit. Ilyenek lennének igény szerint a Karaoke- és a 

Quiznight-ok.  

Elkeserítő a tudat, hogy minderre idén nincs lehetőség. Azonban szem előtt kell tartani, hogy 

a járványhelyzet okozta korlátozások mindannyiunk egészségének megőrzését szolgálják, 

ezért elengedhetetlen azok betartása. 

Nem szabad szó nélkül elmenni a természet szépsége mellett sem. Az őszi erdő látványa, a 

tavaszi kilátás a Budai-hegység csúcsairól olyan vonzerők, melyek a természetbe szólítják az 

embereket. Ha a körülmények engedik, szeretnénk egy túrasorozatot elindítani, melynek 

során a lakókkal közösen barangolnánk be a környező hegyeinket, amolyan egészségmegőrző-

közösségszervező jelleggel. 

 

 

 

  



 

VÍZIÓ 

A következő sorainkat a jelenlegi és a jövőbeni lakóinknak szánjuk, bízva abban, hogy célba 

érnek. Hisszük, hogy célja van annak, hogy ebbe a lakóközösségbe tartoztok. Azon fogunk 

tevékenykedni, hogy valóban közösségben érezzétek magatokat, még ebben a cseppet sem 

egyszerű időszakban is. Minden erőnkkel azon fogunk munkálkodni, hogy valóban KÖZÖSSÉG 

legyetek, ne csak lakók sokasága. Kívánjuk, hogy mindenki megtalálja az útját, a számításait! 

Mi, Diákbizottságként, arra fogunk törekedni, hogy széppé, emlékezetessé tegyük számotokra 

az életutatok azon szakaszát, amelyet a kollégium falai között töltötök el.  

Köszönjük, hogy megtiszteltek minket a bizalmatokkal! 

 

Baráti üdvözlettel: 

 

Papp Tamás Ernő     Bencsik Bence Dániel 

          Elnökjelölt              Alelnökjelölt 

 

ELTE Nándorfejérvári úti Kollégium 

Budapest, 2020. 09. 16. 

 


