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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 ötödéves jogász hallgatója. 

Három éve vagyok aktív tagja a kollégium közösségi életének. 2 évig diákbizottsági tag 

voltam, 1 éve pedig megkaptam a bizalmat, hogy diákbizottsági elnökként folytassam tovább a 

kollégiumi hallgatói érdekképviseletet. Ezt a mostani választási ciklusban is ki szeretném 

érdemelni. A járványhelyzetben is igyekeztem mindig a lakók rendelkezésére állni, és 

megoldani a felmerült problémákat. Ez természetesen a jövőben sem fog elmaradni, úgy ahogy 

a rendezvények sem. Egy sikeres Rókaavató megszervezése után csak motiváltabb lettem 

abban, hogy egy jól működő és összetartó kollégiumi közösséget alkossunk, amire véleményem 

szerint minden esély megvan. 

Motiváció 

A motivációmat a bemutatkozásban is említett sikerélmény adja. Úgy gondolom, hogy 

az elmúlt években olyan csapat tagja voltam, akik velem együtt maximálisan a hallgatók 

érdekeit nézték. Ezt szeretném továbbadni a megválasztott új tagoknak is, hiszen konkrétan egy 

új Diákbizottságot kell felépíteni ebben az évben. Emellett nagyon jó volna, ha több ember 

érdeklődését is sikerülne felkelteni és jelentkezne kollégiumi érdekképviselőnek vagy csak 

nyitottabb lenne a Diákbizottság irányába. Úgy gondolom, hogy nem elég 6 ember ahhoz, hogy 

egy 300 fős kollégium érdekképviselete működjön, ehhez a többi lakó tenniakarása és 

együttműködése is szükséges. 

Végül, de nem utolsó sorban szeretném, hogy az itt élők a tanév végén ne rossz szájízzel 

távozzanak, és a következő évben ne csak a Neptunnak „hála” költözzenek ide, hanem a 

megismert barátok és a jó közösség hozza őket vissza.  



   

 

 

Takács Tamara Eszter alelnökjelölt bemutatkozás és 

motiváció 

Bemutatkozás 

Takács Tamara Eszternek hívnak, 24 éves germanisztika hallgató vagyok. A Somogy 

megyei Barcs nevű településről jöttem, amely egészen délen a horvát határnál található. A nagy 

távolság miatt csak ritkán utazom haza, ezért a kollégiumra inkább már otthonomként tekintek. 

Már a gimnáziumban is foglalkoztam diákok érdekképviseletével, nem volt kérdés számomra, 

hogy ezt itt is folytatni szeretném, s egyből jelentkeztem a Diákbizottságba. Immáron négy éve 

lakom a Vezér úti kollégium falai között, mondhatni ez a hely szívügyem lett. 

Motiváció 

Évekkel ezelőtt kialakult egy rendkívül negatív kép a VUK-ról, amivel a mai napig 

ijesztgetik a hallgatókat. Viszont úgy gondolom, hogy az évek során belefektetett rengeteg 

munka meghozta már gyümölcsét, s nagy fejlődések mentek végbe azóta. Így a legfőbb 

motivációm, hogy a tévhiteket megcáfolva bebizonyítsuk a lakóknak, hogy ez egy valóban 

szerethető hely tud lenni. Az aktív társasági élet mellett kulcsfontosságúnak találom az 

olajozottan működő kommunikációt, illetve részünkről a közvetlenséget a hallgatók felé. 

Diákbizottsági munkánkkal azon igyekszünk, hogy a lehetőségekhez mérten a lehető 

legkomfortosabb környezetet alakítsuk ki mindenki számára, s emellett jó élményeket, 

emlékeket lehessen gyűjteni az itt eltöltött idő alatt. 

  



   

 

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 továbbra is fenn kíván tartani és megerősíteni. 

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 és a Kollégiumi Központ között, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a 

jó kapcsolat továbbra is megmaradjon és a tisztújító választáson egy lelkes és tenni akaró elnök 

kerüljön megválasztásra. 

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

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

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

Osztályvezető Úr szerencsére nagyon segítőkész mindenben, és folyamatosan tájékoztatja a 

Diákbizottságot a hallgatókat érintő ügyekről. Természetesen ezért cserébe mi is megpróbálunk 

az intézmény felé minél többet kommunikálni és igyekszünk velük együtt megoldani az 

esetleges problémákat. A Diákbizottságban töltött három évem alatt megerősítést nyert, hogy 

az itteni vezetőség nyitott az új ötletekre, támogatja a programokat és valóban „hallgató barát”, 

ami egy kollégium esetén nem elhanyagolható szempont. A jövőben is szeretném, ha ez az 

együttműködés fennmaradna, hiszen közös érdekünk a kollégisták jólléte. 

Végül, de nem utolsó sorban az ELTE EKSZ és VHE szervezeteket sem szabad 

kihagyni. Mudra Viktória vezető kollégiumi tanár évek óta rengeteget tesz azért, hogy a 

kollégiumban (és az egész ELTE-n) elérhető közelségbe kerüljön a fenntarthatóság és a 

környezetvédelem. A Vezér úti Kollégium nagyon sokat köszönhet neki, és önkénteseinek. 

Hasonlóképpen a VHE-nek, mely állandó programokat kínál a Vezér lakóinak, és ha szükséges 

SOS-ben segíti az eszközbeszerzéseket. 



   

 

Szakmai program 

Az idei évben is prioritásként kezeljük a lakókkal való közvetlen kommunikációt. 

Szeretnénk, ha mindenki mindenről időben értesülne, és elérhetőek legyünk bármivel 

kapcsolatban. 

Természetesen a problémák megoldása mellett minden építőjellegű ötletet, véleményt 

és kritikát szívesen meghallgatunk, hiszen több szem többet lát. 

A szobaellenőrzésekben való aktív részvétel most sem fog elmaradni. Úgy gondoljuk, 

hogy az intézmény és a hallgatók közös érdeke is, hogy a szobák higiéniai állapota megfelelő 

legyen, és az esetleges tűzveszélyes eszközöket is kiszűrjük. 

Szerencsére ebben az évben újra lehet rendezvényeket szervezni, és ebből mi sem 

szeretnénk kimaradni. A már hagyománnyá vált Mikulásos kocsmatúra, farsangi disco és Vezér 

Napok nem fognak elmaradni, és emellett számtalan érdekességgel készülünk még a 

Vezéreseknek. Szeretnénk mindenki érdeklődési körének megfelelő és változatos programokat 

kínálni, ezért szívesen fogadjuk e témakörben is az ötleteket a már meglévőkön túl. 

Végül, de nem utolsó sorban említést kell tenni a fürdőszobákról is. Rengeteg egyeztetés 

van folyamatban ezzel kapcsolatban, és nagyon reméljük, hogy ebben az évben végre beérik a 

sokéves lobbi gyümölcse, és az első emeleti prototípushoz hasonló helységek kerülnek majd 

kialakításra minél hamarabb. 

  



   

 

 

„És sose hagyjon el benneteket a remény!” 

Köszönjük, hogy megtisztelsz bizalmaddal! 

Király Judit Mária                                                                          Takács Tamara Eszter 

Elnökjelölt                                                                                   Alelnökjelölt 

ELTE Vezér Úti Kollégium 

Budapest, 2021. 10. 12. 





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 KIRÁLY JUDIT MÁRIA ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2021.10.14. 23.43.19


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: juditkiraly0208@freemail.hu


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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