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Az egyetem működik, a 
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BEMUTATKOZÁS 

Nagy Viktor 

Elnökjelölt 

Végzős magyar szakos hallgató vagyok. Kollégiumi 

éveim 2013-ban kezdődtek a Kőrösi Csoma Sándor 

Kollégiumban, ahol nem megszakítások nélkül, de 

sok évet éltem, és jelenleg is itt lakom. A Kollégiumi 

Hallgatói Önkormányzatba 2017-ben csatlakoztam 

be, mint diákbizottsági tag, 2018-tól pedig mint a 

KolHÖK Sportügyekért felelős referense vagyok. 

Emellett voltam gazdasági és tudományos ügyekért 

felelős referens is, valamint aktívan részt vettem a 

KCSSK utánpótlásképzésének megszervezésében 

és lebonyolításában. A kollégiumi mindennapok 

mindig különleges helyet foglaltak el az életemben. Mivel tisztségviselőként egy évet 

tölthetek már csak a szervezet köreiben, ezért szeretném, ha ezt mint elnök tehetném 

meg. Az évek során rengeteg tapasztalatot és tudást gyűjtöttem össze, amely az 

KolHÖK irányításához szükséges. Elsődleges célom az, hogy a posztpandémiás 

időszakban egy olyan Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat születhessen újjá, amely 

magában foglalja a korábbi évek értékeit, és amely biztosíthatja a szervezet hatékony 

tovább élését a jövőben. 
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Bakonyi Bertalan 

Alelnökjelölt 

2002. február 18-án születtem Celldömölkön. A 

Celldömölki Városi Általános Iskola tanulója 

voltam hat éven keresztül, majd a Celldömölki 

Berzsenyi Dániel Gimnázium hatosztályos 

tagozatán folytattam tanulmányaimat. 2020-ban 

lettem az ELTE Gazdaságtudományi Karának 

pénzügy és számvitel szakos hallgatója. 

Elsőévesként a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium 

lakója lettem. Szeptembertől egy teljesen új 

életszakasz elé néztem, de azt hiszem ezt minden 

elsőéves elmondhatja magáról. Celldömölk után 

Budapest teljesen más környezetnek bizonyult; míg szülővárosomban minden 

megközelíthető volt pár perc séta alatt, ismert szinte mindenki mindenkit, ezzel 

szemben a fővárosban sokkal nagyobb távolságokkal találkoztam és sokkal több új 

közösséggel. A kollégiumi lét is új volt számomra, hiszen egészen addig helyben 

jártam iskolába, 15 percnyire laktam mindkét iskolámtól. Hogy kicsit könnyebben 

beilleszkedhessem, ezenkívül jobban megismerhessem és segíthessem új 

lakhelyemet, jelentkeztem a kollégium Diákbizottságába, melynek tagjává is váltam. 

Sajnos a vírushelyzet nem könnyítette meg a dolgunkat a beilleszkedésben, sem a 

Diákbizottság munkáját. Igyekeztem viszont nem elszakadni új ismerőseimtől sem, és 

a bizottságot is a lehető legjobban segíteni. Részt vettem a KolHÖK Utánpótlásképzés 

programján is, bár sajnálatomra a COVID miatt a tanévben erre is csak online került 

sor. Nyár végén megtisztelve éreztem magam, mikor Barbér Máté, a jelenlegi KolHÖK 

Elnök felkért szeptembertől Szociális és Esélyegynlőségi ügyekért felelős referensnek. 

Idén részben ennek következményében szeretnék a KolHÖK hasznos tagjává válni, és 



   

 

5 
 

amennyire képességeim engedik a lehető legtöbbet segíteni, ezért is jelentkeztem 

alelnöknek. 

PROGRAM 

Utánpótlásképzés megújítása 

Az elmúlt másfél év megpróbáltatásai a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatot is 

jelentősen érintették. A szervezet utánpótlásának képzése a járvány alatt nem tudott 

kellő hatékonysággal működni. A soron következő ciklusban az a feladat vár ránk, hogy 

ismét egy jól szervezett, dinamikus UPK vonjon be új tagokat a KolHÖK 

vérkeringésébe. Ehhez mindenekelőtt szükség van lelkesedésre, elhivatottságra és 

egységre egyaránt. Vissza kell térni a személyes alkalmakra, amelyeknek a keretében 

a képzés résztvevői ellátogatnak a legtöbb kollégiumba, megismerkednek a KolHÖK 

működésével, a tavaszi félévben pedig részt vesznek az UPK Hétvégén, mely egyben a 

képzés zárórendezvénye. Fejlődés, társaság, jó hangulat! 

Sport a kollégiumokban 

Az egyetemi sportélet újra elindult. Az ELTE és vele a BEAC ismét számos opciót 

biztosít a hallgatók számára, hogy azok változatosan és egészségesen tölthessék a 

szabadidejüket a tanulmányaik mellett. Nincs ez másképp a kollégiumokban sem, ahol 

újra nyitva állnak a sportpályák és az edzőtermek, valamint újra látogathatók az 

ingyenes kollégiumi edzések. Legfőbb célunk az, hogy a lehető legtöbb hallgatóhoz 

eljuttassuk a sportolási lehetőségek hírét és az egészséges kikapcsolódás üzenetét. 

Fontosnak tartjuk, hogy a korábbi hagyományokat felélesztve, újból részévé váljon a 

tavaszi kollégiumi napoknak a sportnap, melynek szintén nagy jelentősége van az 

egyetemi sport népszerűsítésében. Egy lépésre az egészségtől. Sportolj a 

kollégiumodban! 
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Fejlesztési keret 

A Fejlesztési és Kompenzációs Keret rendszere az elmúlt évben sem működött 

akadálymentesen. A kollégisták által befizetett pénzek évek óta gyűlnek, de a 

fejlesztések továbbra is lassan valósulnak meg. Az igények összegyűjtése, illetve 

összegzése, valamint a Diákbizottságokkal és Kollégiumi Központtal történő hatékony 

együttműködés az, amire ezen a területen szükség van. Ez egy jól áttekinthető 

igényfelmérő rendszerrel, valamint folyamatos és határozott kommunikációval 

valósítható csak meg. Ez az, amire mi törekedni fogunk az elkövetkező egy évben. 

Korszerű kollégiumokat az igények szerint! 

Szakkollégiumok 

A szakkollégiumokkal való együttműködés legfontosabb reformja egy 

szakkollégiumokért felelős referens kinevezése, akinek az lesz a legfőbb feladata, 

hogy minden ELTÉ-s szakkollégiumi elnökkel folyamatos kommunikációt folytasson 

és a szakkollégiumok aktuális problémájával naprakész legyen, így biztosítva az egyes 

szakkollégisták érdekeinek hatékony képviseletét. A szakkollégiumok autonómiája 

természetesen továbbra sem kerül veszélybe, de mégis lehetőség nyílik egy 

összehangolt közös munkára a jövőben. A Navratil Ákos Szakkollégium integrációja 

szintén prioritása lesz a következő év feladatainak, melynek keretében a NÁSZ is 

belekerül az alapszabályba. Végül, szeretnénk folytatni a diskurzust a szakkollégiumi 

mandátumok esetleges racionalitásáról. 
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Kulturális élet 

A járvány okozta lezárások alatt mutatkozott meg leginkább, milyen nagy szükség van 

a kulturális programokra. Többek között a kikapcsolódás, fejlődés és az új dolgok 

megismerését szem előtt tartva, szeretnénk olyan rendezvényéket a kollégiumokba, 

melyekben mindenki megtalálja a neki tetszőt. Egyaránt lennének színházi/ irodalmi 

estek, kerekasztal beszélgetések hozzáértő szakemberekkel, zenés és táncos 

rendezvények. Célunk egy egész hetes tavaszi kulturális hét megszervezése, ahol 

számos hazai kortárs gondolkodóval, alkotóval találkozhatnának az érdeklődök. A 

kultúra mindenkié! 

Márton Áron Szakkollégium és Kunigunda utcai Kollégium 

A MÁSZ esetében egy diákbizottság felállítását tűztük ki célul, mivel az ő 

érdekképviseletük egyelőre nem megoldott a szervezeten belül. Érdemes 

megvizsgálni és megvitatni, hogy milyen formában volna ez lehetséges. Elképzelhető 

például az a megoldás is, hogy külön szervezeti egységekre bontva alakít 

diákbizottságot a MÁSZ és a KUK. Ha sikerül az alapvető szabályzati kritériumoknak 

megfelelő és a kollégisták számára is kielégítő érdekképviseleti egységet felállítani, 

akkor van reális lehetőség az integrációra. 

Pável Ágoston Kollégium 

Célunk, hogy a jelenlegi közvetlen és baráti viszonyt megőrizzük a PÁK-kal, és 

biztosítsuk őket arról, hogy továbbra is számíthatnak ránk bármilyen ügyben, legyen 

szósegédanyagok elérhetővé tételéről, sportlétesítmények fejlesztéséről vagy 

bármilyen szolgáltatás elősegítéséről.  

Kommunikáció 

Az utóbbi évben a KolHÖK több kommunikációs nehézségbe ütközött, mind a belső, 

mind a külső színtéren. A kifelé történő kommunikációs stratégia alapvetően hatékony 

volt, ám néhány esetben mégis előfordultak mulasztások, melyek következtében 
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harsányabb reakciókra is volt precedens, de szerencsére könnyedén orvosolható 

problémák alakultak csak ki. Mindenesetre fontosnak tartjuk a tanulságok levonását, 

és a jövőben kísérletet teszünk egy előrelátóbb, rugalmasabb külső tájékoztató 

rendszer megvalósítására, amely felkészültebb lesz az esetleges váratlan szituációk 

kezelésére a kommunikációs színtéren. Komolyabb feladatok várnak ránk a belső 

kommunikációs problémák megoldásában. Az elmúlt elnöki ciklusban, és főként a 

ciklus második felében erős hanyatlás mutatkozott a szervezeten belüli 

kommunikációban. Akár annak hiányáról, akár az általános bizalmatlanság légköréről 

beszélünk, fel kell tudnunk ismerni a gyengeségeinket, és ezeken együtt kell 

felülkerekednünk. Gyakoribb és közvetlenebb kapcsolattartásra van szükség, mely a 

bizalmon és a kölcsönös tiszteleten alapszik. 

Továbbképzések 

Minden évben kiemelt szerepe van a szervezeten belüli továbbképzéseknek, mivel ez 

alapozza meg a jól koordinálható közös munkát, legfőképp a felvételi időszakban. A 

felsős felvételi időszak előtti képzések továbbra is fontosak, de mi egy olyan 

továbbképzési rendszert tartunk optimálisnak, mely akárcsak az UPK, a teljes tanév 

alatt zajlik. Ennek részletei még kidolgozás alatt állnak, de elképzelhetőnek tartjuk, 

hogy egy diákbizottságokkal való közös stratégia keretében is megszerveződhetne a 

KolHÖK érdekképviselőinket képzése. A járvány legsúlyosabb időszaka után 

szerencsére ezen a területen is lehetőségünk van számos módon megvalósítani 

mindezt, hiszen végre adottak a lehetőségek offline rendezvények megtartására. 

Végül, de nem utolsó sorban a KolHÖK egyik legfontosabb eseményét a KolHÖK 

vezetőképzőjét is újra szeretnénk megtartani a tavaszi félévben, amennyiben ezt a 

körülmények lehetővé fogják tenni. 

Felvételi rendszer 

A tavalyi évben szünetelt az ELTE HÖK és a KolHÖK szociális helyzetfelmérő 

rendszerének az összehangolása. Bízunk benne, hogy idén egy eredményes 

együttműködés keretein belül végre megvalósulhat a közös nevező megalkotása, mely 

egyszerűbb és igazságosabb lesz az eddigi rendszereknél. 
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KABINET FELÉPÍTÉSE 

A 2021/22-es tanév ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Kabinetének referensei: 

Nagy Viktor Elnök 

Bakonyi Bertalan Alelnök, Szociális és esélyegyenlőségi ügyekért felelős referens 

Nagy Marcell Titkári ügyekért felelős referens 

Kozma Bulcsú Sport- és gazdasági ügyekért felelős referens 

Kiss-Batta Rozália Utánpótlás- és Továbbképzésekért felelős referens 

Szalai Vivien Kommunikációs ügyekért felelős referens 

Szabó Cintia Külügyekért és Szakkollégiumi ügyekért felelős referens 

Balázs Bálint Tanulmányi rendszerért és Informatikai ügyekért felelős referens 

Lefor Petra Kulturális és tudományos ügyekért felelős referens 

UTÓSZÓ 

Minden erőnkkel arra törekszünk, hogy a fentebb olvasott program minden egyes 

pontját véghezvigyük, és megoldást tudjunk találni minden olyan problémára, ami a 

későbbiekben felmerülhet. Egy új, stabil szervezetet szeretnénk létrehozni, mely 

egyformán képvisel minden ELTÉ-s kollégistát. Egy eddig ismert és jól működő módon, 

megszokott elszántsággal és kitartással, felkészült szakmai tudással, gyakorlati 

tapasztalatokkal és bizalommal, kérjük a Tisztelt Küldöttgyűlés támogatását, hogy a 

későbbiekben is egymással összefogva vezessük, illetve képviseljük és biztos kézben 

tartsuk a kollégisták érdekeit védő és képviselő Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatot. 

 

Budapest, 2021. október 24. 

Tisztelettel:   

Nagy Viktor 

és 

Bakonyi Bertalan 
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