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Király Judit Mária elnökjelölt bemutatkozás és motiváció 

Bemutatkozás 

Király Judit Mária vagyok, 1998. február 8-án születtem, a Nógrád megyei 

Nógrádmegyerből származom. Salgótarjánban jártam általános iskolába, valamint középiskolás 

éveimet is ott töltöttem, mindkét iskolában magyar-angol két-tannyelvű képzésben tanultam. 

Jelenleg az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának vagyok negyedéves jogász hallgatója. 

Két éve vagyok aktív tagja a kollégiumi közösségi életnek, részt veszek a programok 

szervezésében, lebonyolításában, szobaellenőrzéseken és bármiben, amivel hozzájárulhatok a 

hallgatói érdekek minél szélesebb képviseletéhez. Egy éve vagyok a Diákbizottság Szociális 

ügyekért felelős referense, mára már közel 300 kollégiumi kérvénnyel a hátam mögött. 

Remélem a kollégium lakói eddigi teljesítményem alapján megszavazzák nekem a bizalmat és 

méltó utódja lehetek a leköszönő elnöknek. 

Motiváció 

Legfőbb motivációt jelentkezésemhez a Diákbizottságban eltöltött két évem adja. Úgy 

gondolom, hogy  mindkét évben egy olyan csapat tagja voltam, akik velem együtt maximálisan 

a hallgatók érdekeit nézték és nézik. Ezt a hozzáállást és segítőkészséget szeretném a 

továbbiakban is a Vezér úti kollégium lakói felé közvetíteni. 

Továbbá fontosnak tartom az intézmény és a hallgatók közötti kommunikáció és 

információáramlás továbbfejlesztését. Elengedhetetlen, hogy a hallgatók értesüljenek minden 

őket érintő kérdésről, döntésről , valamint minden olyan eseményről, ami kihatással lehet a 

kollégiumi életre. A jelenlegi járványhelyzetben különösen fontosnak tartom, hogy a kollégium 

lakói időben, és pontos tájékoztatást kapjanak a fejleményekről. 

Szeretném, hogy az itt élők a tanév végén, vagy ha ismét azonnali kiürítésre kerül sor, 

ne rossz szájízzel távozzanak, és a következő évben ne csak a Neptunnak „hála” jöjjenek ide. 
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Milbacher Dániel alelnökjelölt bemutatkozás és motiváció 

Bemutatkozás 

Milbacher Dániel vagyok, az Állam- és Jogtudományi kar negyedéves jogász és 

harmadéves politológus hallgatója. Egy Pécs melletti kis faluból származom, és immáron 

negyedik éve lakok itt a VUK-ban.  

Három éve vagyok Diákbizottsági tag, és két éve vagyok a Diákbizottság alelnöke. 

Feladataim nagyon sokrétűek voltak az eddigiekben, a bútormozgatástól kezdve egészen a 

kollégiumi vezetőkkel való tárgyalásig már elég sok szintjén, és aspektusában megtapasztaltam 

a kollégiumi hallgatói közéleti munkát, így azt gondolom, hogy a továbbiakban is jó szolgálatot 

tehetek mind Juditnak, mind pedig a hallgatóknak.  

Motiváció 

Motivációm röviden és velősen a hallgatói életszínvonal növelése a kollégiumban. 

Természetesen ez jól hangzik, de annál egy sokkal bonyolultabb és bürokratikusabb munka, 

amelyben nem könnyű eligazodni. Ugyanakkor tapasztalataim szerint ez egy igenis tanulható, 

és egy mozdítható szituáció, amely lehet jobb, amely tud jobb lenni.  

Mindemellett remek viszonyt ápolok a Diákbizottság szakami partnereivel, ami nagyban 

könnyíti a hallgatói érdekek becsatornázását és érvényesítését.  

Elsődleges feladatomnak látom a hallgatók érdekeinek védelmét, az őket érő sérelmek 

kivizsgálását, és megoldását. Ehhez viszont elengedhetetlen egy olyan fajta nyitottság és 

bizalom a hallgatók részéről, amely meg tudja teremteni azt a biztonságos közeget, ahol 

könnyedén kérnek segítséget, amiben elmondják a problémáikat. Célom, hogy megteremtsem 

ezt a közeget, és ezzel hozzájáruljak ahhoz, hogy minél több problémát tudjunk felszínre hozni 

és elindítani azon az út, amely ezek megszüntetéséhez vezet.  
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Szakmai partnerek 

Egy hallgatói érdekképviseleti szervezetnek, mint a Diákbizottság, elengedhetetlen, 

hogy olyan partnerekkel működjön együtt, akik segítik a szakmai munkát és folyamatos 

támogatásukról tesznek tanúságot. A bizalomnak és a segítségnek természetesen kétoldalúnak 

kell lennie, amit a Diákbizottság nevében előre is megígérek, hogy ez a továbbiakban is így 

lesz. 

A KolHÖK mint legfelsőbb kollégiumi érdekképviseleti szervezet erről az évek során 

már sokszor tett tanúbizonyságot. Problémák esetén a kabinet tagjai igyekeztek mindig segíteni, 

és legjobb tudásuk szerint válaszolni a felmerülő problémákra. Ők biztosítják a kommunikációt 

az egyes kollégiumok, az egyetem vezetése és a Kollégiumi Központ között. Ezért nagyon 

fontosnak tartom, hogy a jó kapcsolat továbbra is megmaradjon és a tisztújító választáson majd 

egy közvetlen és elérhető elnök vegye át a tisztséget. 

Lényegesnek tartom, hogy a hallgatókból álló szervezeteken kívül az egyetem további 

intézményeivel is jó viszonyt ápoljunk, hiszen a kollégisták egyben valamelyik kar hallgatói is.  

Szerencsére a kollégium vezetésével is már évek óta jó a Diákbizottság viszonya, Salga 

Zoltán Osztályvezető Úr mindenben igyekszik segíteni a működést. Természetesen ezért 

cserébe mi is megpróbálunk az intézmény felé minél többet kommunikálni és igyekszünk velük 

együtt megoldani az esetleges problémákat. A Diákbizottságban töltött két évem alatt 

megerősítést nyert, hogy az itteni vezetőség nyitott az új ötletekre, támogatja a programokat és 

valóban „hallgató barátok”, ami egy kollégium esetén nem elhanyagolható szempont. A 

jövőben is szeretném, ha ez az együttműködés fennmaradna, hiszen közös érdekünk a 

kollégisták jólléte. 

A harmadik szervezet, melyről említést kell tennem, az az ELTE EKSZ és VHE. 

Mudra Viktória vezető kollégiumi tanár évek óta rengeteget tesz azért, hogy az egyetem a 

fenntarthatóság jegyében működjön. Ezt igazolják az egyetem karain és kollégiumaiban 

kihelyezett szelektív hulladékgyűjtők, a kertgondozások és az egyetemi épületekben valamint 

kollégiumokban lombtalanításokból keletkező hulladékok szakszerű elszállítása is. A Vezér úti 

Kollégium szintén nagyon sokat köszönhet neki, és önkénteseinek. Első kollégiumi évemben 

én is részt vettem jó pár legyűjtésen, és azóta is tisztelem azokat, akik heti kétszer a mai napig 

ezt elvégzik hallgatótársaikért. A Diákbizottság továbbra is segíteni fogja az ELTE EKSZ-t 

munkájában, és remélem a szervezet -úgy, mint a korábbi években- kiáll majd mellettünk, és 

segít az ötletek megvalósításában. 
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Szakmai program 

Ebben a különleges időszakban, mint már azt a korábbiakban is felvázoltam, fontosnak 

tartom a hallgatókkal való kommunikációt. Úgy gondolom, tudniuk kell az őket érintő, rájuk 

hatással levő döntésekről. Szeretném, hogy mindenről előre tájékoztatva legyenek, például: egy 

szobaellenőrzés, szobafertőtlenítés vagy csak egy új mosógép üzembe helyezése. 

Természetesen a problémák megoldása mellett minden építőjellegű ötletet, véleményt 

és kritikát szívesen meghallgatok, hiszen több szem többet lát. 

Másodsorban szeretném, hogy a hallgatók ismerjék azokat, akik az érdekeiket 

képviselik. Ezt egy heti állandó fogadóórával vagy e-mailben előre leegyeztetett időpontban 

szeretném megvalósítani. Szerintem egy-egy kérdésben vagy felmerülő problémában a face-

to-face kommunikáció a legcélravezetőbb, és a leggyorsabb. 

Valami oknál fogva a szobaellenőrzések mindig is a kedvenc elfoglaltságaim közé 

tartoztak a két év során, és igyekeztem a legtöbb ilyenen részt is venni. Úgy gondolom, hogy 

egy ekkora közösségben nagyon fontos a higiénia, de mivel ezt nem mindenki gondolja így, 

ezért akár kisebb szankciókkal is, ezen igyekezni fogunk változtatni. A „hagyományt” tehát 

idén is folytatni kell, a vírushelyzet miatt akár sűrűbben, amin, mint eddig mindig, egy 

Diákbizottsági tag és az intézmény részéről egy ember fog részt venni. Közös érdekünk az, 

hogy a kollégium élhető és tiszta legyen. 

Ebben az évben a vírushelyzetre való tekintettel rendezvények egyelőre nem 

szervezhetők. Azonban, ha ez a helyzet véget ér, igyekezni fogunk újból összekovácsolni a 

közösséget, a bulik, főzőversenyek vagy akár a már hagyománnyá vált kocsmatúrák során. 

Végül, de nem utolsó sorban, minden erőmmel azon leszek, hogy a megígért 

fürdőszoba projekt végre célba érjen és elkezdődjön minél előbb az említett helységek 

átalakítása és korszerűsítése. 
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Legyen az a közös célunk, hogy a kollégium egy élhető és egyben jó közösségi helyszíne 

legyen minden itt lakóknak! 

Köszönjük, hogy megtisztelsz bizalmaddal! 

Király Judit Mária                                                                          Milbacher Dániel 

Elnökjelölt                                                                                   Alelnökjelölt 

ELTE Vezér Úti Kollégium 

Budapest, 2020. 09. 15. 

 


