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Arany Daniel elnökjelölt bemutatkozás és motiváció 

Bemutatkozás: 

Sziasztok! Arany Daniel vagyok. Zala megyéből érkeztem. Középiskolai 

tanulmányaimat a fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban végeztem. Jelenleg az ELTE SEK 

BDPK testnevelő-gyógytestnevelő, egészségfejlesztő tanári szakon vagyok ötödéves hallgató. 

A felsőoktatási tanulmányaim kezdete óta a kollégium lakója vagyok és az elmúlt 3 

évben a Kollégiumi Hallgatói önkormányzat diákbizottságának voltam aktív szereplője. Ebből 

kifolyólag tapasztalatokat szerezhettem a téli és a nyári kollégiumi körülményekről, valamint 

rengeteg tapasztaltot szereztem a kollégiumi ügyek, diákok jogaival, valamint azok 

érvényesítésével kapcsolatban. 

Motiváció: 

Több mint három éve már a kollégiumban élek és a közéleti feladataim ellátása során is 

rálátásom nyílt annak működésére. Úgy érzem, hogy a tőlem telhető legtöbb munkával és új 

szemléletmóddal segíteni tudom annak további működését, a problémák megoldását és a 

kollégisták igényeinek közvetítését. Ehhez elengedhetetlennek tartom a sokoldalú, szoros és jól 

működő kapcsolatokat és a rendszeres kommunikációt. Mindezeket meg kell valósítani a 

kollégiumi és egyetemi vezetőkkel és természetesen a hallgatókkal is. 

Megemlítenék néhány képességemet, melyek hasznosak lehetnek a betöltendő poszt 

szempontjából: családom és a barátaim kommunikatív, pozitív hozzáállású, határozott, 

magabiztos egyéniségnek tartanak. A realitások talaján élek. A kitűzött céljaimat önmagam erős 

belső motiválásával céltudatosan igyekszem elérni. Fontosnak tartom a közös célok elérését, 

mindezt minőségtudatossággal. Szeretek csapatban dolgozni. A csapatmunka mellett 

természetesen önálló és szisztematikus munkavégzésre, önálló feladatok, döntések és 

végrehajtására is képes vagyok. 

Gyorsan tanulok, a megszerzett tudásomat akár azonnal hasznosítani tudom. Jó 

problémamegoldó képességem és kreatív gondolkodásom is alkalmassá tesz ennek a posztnak 

a betöltésére. 
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Barbalics Mátyás alelnökjelölt bemutatkozás és motiváció: 

Bemutatkozás: 

Sziasztok! Barbalics Mátyás vagyok, Vasvárról érkeztem. Gimnáziumi tanulmányaimat 

a kőszegi Jurisich Miklós Gimnáziumban végeztem. Jelenleg osztatlan testnevelő- 

gyógytestnevelő és egészségfejlesztő tanár szakon vagyok ötödéves hallgató. Az elmúlt 3 évben 

a Kollégiumi Hallgatói önkormányzat diákbizottságában tevékenykedtem. Így a legtöbben már 

ismerhettek. Így már rengeteg tapasztaltot szereztem a kollégiumi ügyek, diákok jogaival, 

valamint azok érvényesítésével kapcsolatban. 

Motiváció: 

A Diákbizottság alelnökjelöltjeként a legfőbb feladatomnak tartom, a közös és hatékony 

munka megteremtését, a hallgatók problémáinak a mielőbbi megoldását. Külön szívügyem, 

hogy a kollégium lakói minél élhetőbb környezetben tölthessék az egyetemi éveiket. 
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Szakmai program 

Lakhatási feltételek: 

 Felszereltség: 

A kollégium alapfelszereltsége részben adott. További eszközfejlesztés szükséges. 

Elsősorban az elmúlt évben történt mosó- és szárítógépeken kívül továbbiak beszerzése és 

beüzemelése, ágyak, székek beszerzése. Ennek a megvalósításához szükséges intézkedések 

megkezdése. 

 Amortizáció: 

Tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon sok az évek alatt elhasználódott eszköz, 

berendezés. Szeretnénk, ha évenként a tárgyi feltételeket felülvizsgálatra kerülnének! Szükség 

esetén a selejtezés megtörténne és a törvényi előírásoknak megfelelően ezek elszállításra is 

kerülnének. 

 Évenkénti tisztító festés: 

Szeretnénk, ha az évenkénti kötelező egészségügyi festés a vizesblokkokban és a 

konyhákban minden nyáron megtörténne! Mindezek mellett a lakószobák tisztasági festése is 

folyamatos lenne az egyéni igények alapján. 

 Élhetőbb környezet: 

Az Ady téri kollégium lépcsőházakban lévő beültetett virágládák gondozása, a Magyar 

úti kollégium lépcsőházába virágládák elhelyezése. 

Tanulási feltételek: 

 Szeretnénk a hatékonyabb tanulási feltételeket biztosítani, az elmúlt évben tanulószobák 

is nyíltak. 

Kommunikáció: 

Legfontosabb feladat a hatékony kommunikáció kialakítása. Erre nagy szükség van a 

kollégiumban élők közt. A diákbizottság és a kollégisták közt egy bizalmi együttműködés 

kialakítására törekszünk, melynek alapja a gyors és pontos tájékoztatás, melynek a formai a 

következők: 

 Ügyeleti rend: közvetlen kommunikáció 

 Faliújság 

 Internet 

Programok  

Minden kollégiumban, így nálunk is kiemelt feladat a jó közösség kialakítása, a tagok 

közti kohézió erősítése. Ennek legjobb színterei a különböző programok, rendezvények. 
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A jövőben nagyobb hangsúlyt kell fordítani a kulturális programokra. Nem elég a 

programokat megszervezni, fontos a kollégisták részvételre való motiválása is. 

Véleményünk szerint az alábbi programok alkalmasak lennének a kollégiumi élet 

fellendítésére: 

 Kollégiumi bulik szervezése és megfelelő körülmények közti lebonyolítása; 

 Kollégiumi sportrendezvények bevezetése; 

 Kulturális programok, előadások szervezése; 

 Kulturális és egyéb kirándulások megszervezése, lebonyolítása; 

Megpróbálunk a lehetőségekhez mérten színvonalas programokat kínálni, mellyel 

megfelelő kikapcsolódási lehetőséget nyújtanánk a kollégium lakóinak. 

Összegezve: 

Célunk elsősorban a megfelelő lakhatási körülmények biztosítása, a tanuláshoz szükséges 

feltételek megteremtése, a kollégisták igényeinek közvetítése, a jelenlegi szolgáltatások 

bővítése, a szabadidő hasznos eltöltésére vonatkozó kezdeményezések támogatása és a 

kollégium lakóinak pontos tájékoztatása minden közelgő egyetemi és kollégiumi eseménnyel 

kapcsolatban. 
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Szakmai Együttműködés 

Kollégiumi Vezetés: 

Kollégiumi Szolgáltató Központ vezetőjével dr. Babos Jánossal elengedhetetlen a közös 

munka tekintve, hogy szinte bármilyen kollégiumi fejlesztéshez az ő beleegyezésére van 

szükség. 

KolHÖK: 

Ahhoz, hogy a kollégiumban változást érjünk el elengedhetetlen a szoros együttműködés a 

Kollégiumi Hallgatói Önkormányzattal és bízom benne, támogató tagokra lelünk bennük a 

kollégiumi fejlesztésekkel kapcsolatban. 

Jövőkép 

Szeretnénk, ha a Pável Ágoston Kollégiumok méltók lennének az ELTE névhez. Első sorban 

elkell érnünk, hogy a Kollégiumi Vezetés is támogasson minket és minden felmerülő problémát 

belátható időn belül megtudjunk oldani. 

Bízunk benne, hogy mindkettőnket alkalmasnak találtok a megpályázott posztokra és 

érdekeiteket képviselve közösen egy fejlettebb és élhetőbb helyet alkothatunk szeretett 

kollégiumainkból. 





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 a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum ARANY
DANIEL ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2021.10.16. 13.23.54


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: ARANY DANIEL
Születési hely: DUNAJSKÁ STREDA
Születési dátum: 1998.03.09.
Anyja neve: VARGOVÁ ZUZANA


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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