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Bemutatkozás 

Székesfehérváron, Fejér megye székhelyén láttam meg a napvilágot, 1997. június 23-án. Egy 

kis faluból származom, a Fejér megyei Sárosdról, általános iskolai tanulmányaimat is itt 

végeztem a 6. osztályig. 2010-ben aztán felvételt nyertem a Székesfehérvári Vasvári Pál 

Gimnáziumba, ahol hat nagyon szép évet tölthettem el. Érettségi után nem volt kérdés, hogy az 

ELTE-re szeretnék jönni, három szakot is megjelöltem, végül sikerült felvételt nyernem az első 

helyen megjelölt angol nyelv és kultúra – magyartanár osztatlan tanárképzésre. 2016 őszén a 

Hotel Griff Juniorba kerültem be – ami a Nagytétényi Úti Kollégium helyett volt megnyitva –, 

majd a felújítás befejeztével, 2018-ban beköltöztem a NUK-ba. 

Az első kollégiumi egyetemen töltött évemben nem igazán találtam a helyem, második évben 

viszont rátaláltam a KolHÖK Utánpótlásképzésére, ahol lehetőségem volt együttműködni a 

HGJ diákbizottságával, benézni a „kulisszák mögé”. Az utánpótlásképzés segített jobban 

átlátni, miről is szól az érdekképviselet, mit is csinálnak a HÖKÖSÖK! 2018 nyarán 

foglalkoztam először a felvételi kérvények véleményezésével és elbírálásával, amit azóta is 

lelkesen folytatok.  

A 2018/2019-es tanévben bekerültem a Diákbizottságba, mint Titkári ügyekért felelős referens, 

valamint Takács Eszterrel – előző évi NUK DB elnökkel – együtt felkértek minket az 

Utánpótlásképzési Bizottság tagjainak, ahol igyekeztünk minden tudásunkat átadni a 

kollégiumunkban létrejött csapatunknak. A tanév végén remekül összekovácsolódtunk, több új, 

következő évben megválasztott diákbizottsági tag került ki a csapatból. Az Utánpótlásképzés 

számos lehetőséget adott arra, hogy nemcsak a kollégiumi ügyek felé tereljük az embereket, de 

egyéb, az életben hasznos skilleket is átadhassunk nekik. Feladatomat a 2019/2020-as évben is 

lelkesen folytattam, valamint a továbbiakban is szeretnék valamennyire részt venni az UPK 

munkájában, hiszen a 3 év alatt igazán a szívemhez nőtt. 

 

Motiváció 

Már a középiskolai tanulmányaim alatt rájöttem, hogy számomra mindig motiváló, ha tudok 

segíteni másokon, másoknak. A kollégiumi éveim alatt volt időm megfigyelni elődeim 

munkáját, feladatait, így nem mondanám, hogy egy teljesen új terep ez számomra. 

Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen a 2016/2017-es tanévtől kezdődően minden egykori 

NUK DB elnökkel jó kapcsolatot ápolok, számíthatok a segítségükre bármilyen kérdésben, attól 

függetlenül is, hogy éppen még a kollégium lakói vagy már megkezdték a nagybetűs Életet.   

Fontosnak tartom, hogy a kollégium ne csak egy alvóhely legyen a hallgatótársaim számára, 

hanem egy olyan hely, aminek gondolatára mindig életük egyik legjobb időszaka jut eszükbe. 

Bár az idei év valamiben kicsit más lesz, úgy gondolom, hogy a jó közösségi élet nem feltétlenül 

a zenés-táncos rendezvények sorozatán múlik. Szeretném elérni, megerősíteni, hogy a hallgatók 

bizalommal forduljanak hozzánk, érdekképviselőkhöz, kérdéseikre választ találjanak.  



Elnöki pozícióm nagy felelősséggel jár, de megválasztásom esetén igyekszem méltó utódja 

lenni az előttem lévő elnököknek, valamint eredményes munkámmal kifejezni köszönetemet a 

hallgatóknak szavazataikért.  

Az alelnök tisztség betöltésére Kocsis Márkot, előző évi DB tagot kértem fel, aki örömmel 

vállalta a feladatot. 

 

Kocsis Márk – alelnök jelölt bemutatkozása 

1996-ban születtem, Cegléden élek. Cegléden jártam általános iskolába, majd Kecskeméten a 

Piarista Gimnáziumban tanultam tovább, és érettségiztem. Egyetemi tanulmányaimat 2017-ben 

kezdtem meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatika Karán, programtervező 

informatikus szakon. Egyetemi tanulmányaim megkezdése óta éltem a Kerekes Úti 

Kollégiumban, a Griff kollégiumban, illetve jelenleg a Nagytétényi Úti Kollégiumban élek.  

A tavalyi évben kezdtem a kollégiumi közösségi életben tevékenykedni, mint diákbizottsági 

tag, sport referens. A KolHÖK működésébe is beleláttam kicsit, mivel, ha időm engedte, jártam 

küldöttgyűlésekre is.   

Nagy megtiszteltetésként ért, hogy Sallay Kíra 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, valamint az 

aktuális vírushelyzetről szóló szabályzatok kihelyezésével. 

A Fejlesztési és kompenzációs keret felhasználása  

Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy ennek az összegnek a felhasználására a hallgatók 

érdekeivel egybehangzó javaslatokat tegyünk. Az előző évben már tervezett kollégiumi 



edzőterem fejlesztését a továbbiakban szeretnénk folytatni, kényelmesebbé tenni az új eszközök 

és berendezések beszerzésével. 

Kollégiumi élet 

Idén sajnálatos módon egyelőre nem szervezhetünk semmiféle rendezvényt, de igyekszünk 

megtalálni azokat az eszközöket és módszereket, amik segíthetnek a közösségépítésben még 

ebben a nehéz időszakban is. Semmiképpen nem szeretnénk veszni hagyni a tavaly megalakult 

Rendezvényszervező munkacsoportot, valamint ezt új tagokkal is szeretnénk bővíteni, hiszen a 

tavaly megalakult csapat egy új hagyományt is teremthet. 

Felvételi 

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. 

A kapcsolatok ápolása 

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, Hombolygó 

Péter és Takács Eszter 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. Úgy gondoljuk, 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. 

Nemcsak a Kollégiumi Központtal, de a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzattal, valamint a 

többi kollégiummal is igyekszünk kialakítani és megőrizni a jó viszonyt, hiszen 

érdekképviselőként mindig feladatunk, hogy segítsük a hallgatókat. Ehhez mindig jól jön más 

kollégiumoktól kapott segítség, tapasztalat.  

A jövő - Utánpótlásképzés 

Kiemelt fontosságúnak tartjuk az érdekképviseleti utánpótlást. A KolHÖK utánpótlásképzése 

pedig remek alapot kínál az érdekképviselet iránt érdeklődő hallgatóknak. Reméljük, hogy a 

szokatlan helyzet ellenére sikerül elindítani idén is a képzést. A diákbizottsággal 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, 

           Sallay Kíra 

           Elnökjelölt 

         ELTE KolHÖK 
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