
 
ÁRVA ZSÓFIA ÉS

KISS-BATTA ROZÁLIA

ELNÖKI PROGRAMJA

ELTE KCSSK DIÁKBIZOTTSÁG

2021/22



ÁRVA ZSÓFIA ÉS KISS-BATTA ROZÁLIA ELNÖKI PROGRAMJA | 2021

ÁRVA ZSÓFIA
elnökjelölt

   Árva Zsófia vagyok,  jelenleg a Bölcsészettudományi Kar ruszisztika mesterszakos
hallgatója.  Tanulmányaim kezdete óta a Kőrösi  Csoma Sándor Kollégium lakója vagyok.
Mivel  már a kezdetektől  érdekelt  a hal lgatói  érdekképviselet,  első kollégista évemben
részt vettem a KolHÖK Utánpótlásképzésében, ezt követően csatlakoztam be a helyi
Diákbizottság munkájába,  kezdetben póttagként,  majd 2018-ban Sebők Atti la elnöksége
alatt alelnökként segítettem a munkáját,  2019-ben pedig a Diákbizottsági  elnökévé
választottak.  Az elmúlt években, amióta a Diákbizottság tagja vagyok,  rengeteg
tapasztalatot szereztem, számos felvétel i  időszakban vettem részt a beérkező
kérvények érvényesítésében (2018 nyarán az elsős felvétel i  alatt  a KolHÖK szociál is
referenseként) ,  igyekeztem a legjobb tudásom szerint segíteni a kol légisták különböző
problémáiban.  Idén is szeretném folytatni  az érdekképviseleti  munkát,  alelnöknek pedig
Kiss-Batta Rozáliát kértem fel ,  akivel  tavaly is  sikeresen dolgoztunk együtt.

KISS-BATTA ROZÁLIA
alelnökjelölt

   Negyedik éve tevékenykedem aktívan a Diákbizottságban és a kol légium
közösségszervezésében egyaránt.  A KCSSK az első perctől  kiemelkedő volt  számomra,
mert minden feltétel  adott az itt lakóknak,  hogy igazi  otthonná válhasson. Elkezdett
érdekelni ,  mik azok a jól  és kevésbé jól  működő összetevők,  amik ezt az érzést
megalapozzák.  Ezt kutatva több területen is  kipróbáltam magam: voltam titkár,  ezáltal
az érdekképviselet struktúráját ismerhettem meg, i l letve pontosan nyomon követhettem
a DB tel jes tevékenységét.  Ezután az Utánpótlásért feleltem a kollégiumon belül ,  itt
pedig átadhattam a f iatalabbaknak a megszerzett tapasztalataimat.  Tavaly óta alelnöki
pozíciót töltök be,  ennek keretében az elnök munkáját segítem, i l letve a tagok
tevékenységét koordinálom. Nagyon szeretném ezt a munkát folytatni  és az összes
kollégistának hangot adni,  egyre összetartóbb közösséget teremteni itt  a kol légiumban.
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CÉLJAINK
 A Diákbizottság egyik fontos célkitűzése minden évben az ál landó feladatok
elvégzésének optimalizálása,  ezekről  részletesen írunk.  Ezen kívül  programunk részét
képezi még több olyan terület,  amivel  kiemelten szeretnénk foglalkozni,  ötleteink és
gondolataink olvashatóak.

A DIÁKBIZOTTSÁG FŐBB FELADATAI

 A Kollégiumi Hallgatói  Önkormányzat,  i l letve a helyi  Diákbizottság egyik alapvető
feladata a kol légiumi felvétel i  gördülékeny lebonyolítása,  a kol légisták kérvényeinek
elbírálása,  ezáltal  a hal lgatók férőhelyének zökkenőmentes biztosítása.  Továbbra is
kiemelt prioritásként kel l  kezelnünk a felvétel it ,  hiszen a hal lgatók lakhatásáról
döntünk, és a járványhelyzet sajnos sokak számára még fontosabb kérdéssé tette a
kollégiumi elhelyezést.  Az elmúlt érvényesítési  időszakokban mindketten aktívan jelen
voltunk,  számos kérvénnyel és egyedi problémával  találkoztunk.  Úgy gondol juk,  hogy
kulcsszerepe van a folyamatok alapos ismeretének abban, hogy szervezetten
koordinálhassuk a Diákbizottság ezzel  kapcsolatos feladatait ,  emellett  betaníthassuk és
támogathassuk az új  tagjainkat feladatuk elvégzésében. Fokozott f igyelmet érdemes
fordítani arra,  hogy a ki- és beköltöztetések zökkenőmentesen történjenek.  I lyen
esetben a kollégisták rengeteg kérdéssel  és problémával  fordulnak hozzánk,  ezért
célszerű összeszedett és alapos ügyintézést biztosítani .  A Diákbizottság a kol légium
dolgozói mellett  minden évben részt vesz a ki- és beköltözés lebonyolításában, mely
során több, mint ezer hal lgató költözik be a kol légiumba, a beköltözések során
felmerülő akadályokat ezidáig sikeresen elgördítettük.  A mi feladatunk a szobabeosztás
elkészítése is ,  ahol törekszünk arra,  hogy mindenkit a lehető legoptimálisabban osszunk
be.  Sajnos az átfedések miatt nem tudunk minden kérést tel jesíteni ,  de a cél  az,  hogy
mindenki a preferenciáinak megfelelő szobát kapjon,  ezért terveink között szerepel a
szobabeosztási  rendszer optimalizálása.  
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KOMMUNIKÁCIÓ

 Nagyon fontos számunkra az,  hogy a Diákbizottság ismert legyen a kollégisták körében,
mint az a szerv,  akikhez fordulhatnak a kérdéseikkel ,  ötleteikkel ,  problémáikkal .  Ezért
szeretnénk a tevékenységünkről gyakori  beszámolást könnyen elérhető felületeken,
mint például az Instagram és a Facebook.  Ezen kívül  rendszeres lehetőséget
biztosítanánk arra,  hogy fogadóórákon keresztül  kérdezhessenek a kol légisták.  Az eddig
megszokott levelezések által  is  igyekszünk elérhetőek lenni,  további gyakran használt
fóruma a kommunikációnak a felsoroltakon kívül  a kol légiumi Facebook csoport,  i l letve
a Diákbizottság Facebook oldala.  

KULTURÁLIS- ÉS SPORTPROGRAMOK

 Minden évben igyekszünk a kollégiumi életet színesebbé tenni azáltal ,  hogy különböző,
ingyenesen elérhető programokra pályázunk.  A szokásos színházelőadások rendszeresen
nagy érdeklődést keltenek,  ugyanez mondható el  az ingyenes úszóbérletekről  is .
Szeretnénk a Kultúrhetet újra feltámasztani ,  kissé kötetlenebb, nem egész hetes
formában. Terveink között van még a könyvcserés kihelyezett könyvespolc létrehozása,
a közös sportszerek leltározása és fokozatos új ítása.  Szeretnénk minden leendő
diákbizottsági  tagot arra inspirálni ,  hogy saját ,  kreatív ötleteit  közösen megvalósítsuk,
hogy bármit,  amit szívesen látnánk a kollégiumban, létre is  hozzuk,  mivel  annál
otthonosabb és gazdagabb ez a hely,  minél  többen teszünk ezért.  

NEMZETKÖZI HALLGATÓK
INTEGRÁCIÓJA

 Ebben az évben az eddiginél  nagyobb számú külföldi  hal lgatót köszönthetünk a KCSSK-
ban, akik nagy része huzamosabb időt fog itt  tölteni .  Ezért fontos feladatunknak tart juk
azt,  hogy hidakat emel jünk a nemzetközi és a magyar hal lgatók közé,  a közösséggé
válásunk érdekében megteremtsük ennek a kereteit .  Ezeket különféle kulturál is  csere-
eseményekkel tervezzük megtenni,  mint például a nemzetközi f i lmestekkel . .  Lényeges
még az esetlegesen felmerülő feszültségek megfelelő kommunikációval  való kezelése.
Ezt az is  támogatja,  hogyha gördülékenyen zaj lanak a Diákbizottság feladatai ,
tevékenysége,  működése,  amit egyik legfontosabb célunknak és alapfeladatunknak
tartunk.
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ZÁRÓ GONDOLATOK

 Remél jük,  hogy a programunk elnyerte a tetszésedet.  Ez a kol légium legalább annyira
otthon, mint lakhatás,  ezért mindent megteszünk, hogy otthonosabb, közösség
szempontból a legsokszínűbb legyen. Köszönjük,  ha megtisztelsz a szavazatoddal!

Üdvözlettel ,
 

Árva Zsófia és Kiss-Batta Rozália
elnök-,  i l letve alelnökjelölt

ELTE Kőrösi  Csoma Sándor Kollégium Diákbizottság
 


