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BEMUTATKOZÁS 

BENCSIK BENCE DÁNIEL - DB ELNÖKJELÖLT 

1997.08.25-én születtem Salgótarjánban és a Nógrád 

megyei Jobbágyiban lakom. Középiskolai éveimet Gödöllőn 

töltöttem – szintén kollégistaként –, tehát egészen régi 

motorosnak számítok ezen a téren. 2016 ősze óta tanulok az 

ELTE Természettudományi Karán, jelenleg végzős 

meteorológus mesterszakos hallgató vagyok időjárás-előrejelző 

specializáción.  

Egyetemünk hallgatójaként ez a negyedik esztendő, amit itt 

töltök a kollégiumban – az első két évemben a Griff Kollégium 

lakója voltam. Úgy gondolom, hogy a közéletből már sikerült 

eddig is tevékenyen kivenni a részem. Először az ELTE TTK 

HÖK Földrajz-és Földtudományi Szakterületének mentoraként 

próbálhattam ki magam, majd ideköltözésem után a kollégiumi 

hallgatói érdekképviselet keltette fel érdeklődésemet.  

2018 őszén Kollégiumunk lakói bizalmat szavaztak nekem, így két évig a Diákbizottság 

gazdasági referenseként igyekeztem képviselni a hallgatók érdekeit. Tavaly októberben Papp Tomi 

barátommal közösen indultunk el a választáson a Diákbizottság vezetéséért, azóta ő elnökként, 

jómagam pedig alelnökként segítjük a kollégium ügyes-bajos dolgainak megoldását, Lakóink 

érdekképviseletét. Sajnos az elmúlt másfél évben megannyi megpróbáltatáson ment keresztül ez a 

közösség is – gondoljunk csak a többszöri kiköltöztetésekre, a közösségi események elmaradására. 

Természetesen jómagam is nehezen viseltem ezt az időszakot, haza kellett költöznöm huzamosabb 

időre. Azonban úgy érzem, hogy sikerült megoldanunk azt, hogy a körülményekhez képest 

gördülékenyen működjön az itteni élet, és ha a helyzet úgy kívánta, sikeresen megszerveztük a 

kiköltözésekkel járó megannyi logisztikai hálót, még ha az sokszor ember feletti feladatnak tűnt is. 

Úgy gondolom, hogy az itt töltött évek alatt elegendő jártasságot szereztem mind a 

közösségépítésben, mind az eseményszervezés és az azzal járó logisztikai feladatok 

megszervezésében, mindezek mellett a hatékony érdekképviselet szakmai hátterét is sikerült 



 

elsajátítanom. Meglátásom szerint ezeket a rendkívül jól hasznosítható tapasztalataimat hatékonyan 

fogom tudni kamatoztatni a Diákbizottság elnökeként, amennyiben megtiszteltek bizalmatokkal. 

 

BEMUTATKOZÁS 

NAGY GERGŐ – DB ALELNÖKJELÖLT 

1995. 12. 28-án születtem, Jászberényben. Először 2014-ben lettem kollégista, 2018-tól az 

ELTE-n folytattam tanulmányaimat, s a budapesti kollégiumok életvitelszerű lakója voltam és 

vagyok mind a mai napig. Jelenleg elsőéves hallgató vagyok Turkológia MA-n.  

Alapvető feladatomnak (és feladatunknak) azt tekintem, hogy a kollégium lakóinak érdekeit 

a lehető leghatékonyabban képviseljem, és segítsem őket annak érdekében, hogy a kollégiumunkra 

egy második „otthonként” tekinthessenek.  

Mindemellett számos kollégiumban megfordultam már, láttam az ottani közösségi életet, és 

úgy vélem jelen helyzetben, a járvány után szükségünk van új ötletekre és új megoldásokra, hogy a 

közösségi életet újra felvirágoztassuk. Ennek érdekében szeretnék a közösségért és a közösséggel 

együttműködni.  

  



 

 

STRATÉGIAI PARTNEREK ÉS CÉLOK 

Kollégiumi vezetés 

Számunkra az elsődleges és legfontosabb stratégiai partner maga a Kollégium vezetése, 

hiszen csak így van lehetőségünk a Lakók minél sokoldalúbb és gördülékenyebb 

érdekképviseletének fenntartására, a kollégiumi fejlesztések megtervezésére. Kollégiumvezető 

Úrral az elmúlt évek során is jó kapcsolatot ápoltunk, és a jövőben törekedni fogunk arra, hogy ezt 

a jó kapcsolatot megőrizzük és tovább fejlesszük, a minél hatékonyabb együttműködés érdekében. 

KolHÖK 

A Lakók érdekképviseletének másik fő alapköve, hogy a Kollégiumi Hallgatói 

Önkormányzattal minél nagyobb fokú együttműködésre törekedjünk. Úgy gondoljuk, hogy a 

jelenlegi Elnökséggel és a Kabinettel ez maradéktalanul megvalósult, továbbra is minden erőnkkel 

azon leszünk, hogy a hamarosan megválasztásra kerülő új vezetőséggel is a lehető legjobb és 

legtartalmasabb kommunikáció jöjjön létre, hiszen ez a kulcs a Lakók életszínvonalának 

fenntartásához és folyamatos fejlesztéséhez. Ennek elengedhetetlen eleme a Vezetőképzőkön való 

– minél aktívabb és produktívabb – részvétel is, erre is nagy hangsúlyt fogunk fektetni 

megválasztásunk esetén. Az Utánpótlásképzés fontossága is vitathatatlan, hiszen enélkül a 

Diákbizottságok folyamatos működése kerülhetne veszélybe. Szerencsére büszkén mondhatjuk el, 

hogy Kollégiumunk idén egy népes UPK-s csapattal van felvértezve, így okkal remélhetjük, hogy a 

következő Diákbizottság is szakmaisággal és tapasztalatokkal jócskán felvértezett emberekből fog 

állni. 

  



 

 

Szakkollégiumok 

Épületünk szerves részét képezik a Szakkollégiumok is, név szerint az Angelusz Róbert 

Társadalomtudományi Szakkollégium, a Bolyai Kollégium, illetve a Illyés Sándor Szakkollégium. 

Az ezekben folyó alkotói és kutatási tevékenység rendkívül fontos és értékes, a Kollégium életének 

meghatározó részét képezik az ezekhez kapcsolódó programok. Úgy véljük, hogy az elmúlt 

időszakban sikerült jó kapcsolatot kiépíteni a Szakkollégiumok vezetésével. Lehetőségeinkhez 

mérten tovább fejlesztenénk ezeket az együttműködéseket, reményeink szerint ez közös 

programokat, ismeretterjesztő előadásokat eredményezhet, így közelebb hozva az épület Lakóit. 

Nevelők 

Kollégiumunk rendjének alapja a nevelők áldozatos munkája és a velük történő folyamatos 

kooperáció a Diákbizottság részéről. Ezt az együttműködést az elmúlt évek során kiválóan 

folytattuk és a jövőben is törekedni fogunk arra, hogy ez a folytonosság ne szakadjon meg – 

természetesen a Lakók érdekeit szem előtt tartva. 

Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda (SHÜTI) 

A Diákbizottság számára eddig is fontos volt és ezután is fontos lesz, hogy a speciális igényű 

hallgatók számára is magasfokú segítséget adjon ahhoz, hogy megfelelően tudjanak a Kollégiumban 

lakni, és részesei lehessenek a közösségi élet élményeinek. Ennek érdekében a SHÜTI-vel 

nemrégiben kiépített kapcsolatunkat fenn kell tartani, hogy amennyiben a szükség úgy kívánja, 

gyors és szakszerű támogatást nyújthassunk.  

Kaktusz büfé és söröző 

Mint az bebizonyosodott, a Lakóknak szüksége van egy olyan helyre, ahol lehetőségük van a 

kulturált étkezésre és kikapcsolódásra – mindezt pénztárcabarát árakon, a Kollégisták számára 

kedvezményeket biztosítva. Ezért is törekszünk arra, hogy a Kaktusszal létrejött 

együttműködésünket tovább kamatoztathassuk, olyan események keretein belül is, amelyek itt 

kerülnének lebonyolításra. 



 

 

Társasklub 

A közösségi élet újjászervezésében meghatározó szerepet játszanak a Lakók 

kezdeményezései, melyek nagy igényeket elégítenek ki. Az elmúlt évek során rendszeresen és nagy 

gondossággal működő Társasklub is – hiánypótló jelleggel – hatékonyan színesítette a kollégium 

arculatát, ezért a jövőben is számítunk a hatékony kooperáción alapuló működésükre. 

  



 

 

PROGRAMOK, KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK 

Az elmúlt másfél év viszontagságos helyzetet teremtett a közösségi programjaink 

szempontjából, sajnos ezeket nem tudtuk megvalósítani. Szerencsére a helyzet sokat javult, de a 

rendezvényeket természetesen a mindenkori járványügyi szabályozásnak megfelelően kell majd 

lebonyolítanunk a továbbiakban is.  

Szeptemberben már megrendezésre került a hagyományosnak számító Ismerkedős estünk, 

illetve a Gólyaavatónk is, melyeken a Lakóink jó része megjelent. Itt szembesültünk azzal, hogy az 

érdeklődés az ehhez hasonló programok iránt megnövekedett, így további célkitűzésünk, hogy 

kiszolgáljuk ezeket az igényeket. Megválasztásunk esetén még november folyamán el akarunk 

indítani egy közös főző-csapatépítő programsorozatot, amelynek során különböző összetételű 

csapatok mérettethetik meg magukat, és természetesen főzőtudásukat. Ezen események két-három 

hetente kerülnek majd megvalósításra. Hasonlóan ezekhez a főzőestekhez, havonta egyszer 

szeretnénk Társasági estet is tartani, melyeken változatos programokkal – sörpong, társasozás, 

filmezés – várnánk a kikapcsolódni vágyó Lakóinkat. Emellett közösségi esteket is megrendeznénk 

– a Szakkollégiumok lakóit is bevonva ezekbe – egy közös, összkollégiumi ismerkedéssel 

egybekötve.  

Ezek mellett – amennyiben az időjárás is engedi – szeretnénk az aktívabb kikapcsolódási 

formákat kedvelőknek is programokat ajánlani. Úgy gondoljuk, hogy nagy igény lenne foci- és 

kosárlabda, illetve pingpong-bajnokságok lebonyolítására is, ezekbe szintén szeretnénk bevonni a 

Szakkollégiumokat is, egyfajta hiánypótló jelleggel. Az alagsorban található Kaktuszban szeretnénk 

lebonyolítani csocsóbajnokságokat is, erre szintén hiánypótló célzattal tekintünk, a vendéglátóipari 

egységgel való együttműködésünket tovább kamatoztatva. Sokan kedveljük a természetet is, ennek 

apropóján pedig közös túrázásokkal is szeretnénk bővíteni az események tárházát. A közeli hegyek 

kiváló lehetőséget biztosítanak erre, a turistaútvonalak mentén pedig számos lehetőségünk nyílik 

egy kellemes sütögetésre is.  

Mindezek mellett természetesen megtartanánk nagyobb volumenű, tradícionálisnak 

mondható programjainkat is, melyek a tanév folyamán sorrendben: ajándékozás Mikulás napján, 

karácsonyi vacsora, majd a vizsgaidőszakot követően farsangi mulatság, jelmezbállal egybekötve. 

Végül, de nem utolsó sorban a tavasz vége felé a Kolinapot is szeretnénk lebonyolítani, melyen 

színes közösségépítő programokkal és általunk főzött finomsággal várjuk majd a Lakókat. 



 

 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

Reméljük, hogy a fenti sorokat szívesen olvastátok, programunk elnyeri tetszéseteket. 

Megválasztásunk esetén minden erőnkkel azon fogunk munkálkodni, hogy ne csak lakóhelyként 

tekintsetek Kollégiumunkra, hanem közösségi élményként is szolgáljon, és sok-sok év után is 

szívesen gondoljatok vissza az itt töltött esztendőkre, az itt kötött baráti kapcsolatokra. Ez a fő 

motivációnk a magunk mögött hagyott nehéz, megpróbáltatásokkal teli időszak után. Együtt, 

Diákbizottságként arra fogunk törekedni a továbbiakban is, hogy élményekkel teli esztendőket 

töltsetek itt a Kollégium falai között, és eközben megtaláljátok minden számításotokat! 

Köszönjük, ha megtiszteltek minket szavazatotokkal! 

Baráti üdvözlettel, 

Bencsik Bence Dániel Nagy Gergő 

Elnökjelölt Alelnökjelölt 

ELTE Nándorfejérvári úti Kollégium 

Budapest, 2021.10.15. 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum BENCSIK BENCE DÁNIEL ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2021.10.17. 11.48.46


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: bencsikbence97@gmail.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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