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Varga	Viktória	elnökjelölt	bemutatkozás	és	motiváció	
	

• Bemutatkozás	
	

Varga Viktória vagyok, Zala megyében található Nagykanizsán születtem 1994. május 5-én. 

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola nyolc osztálya után Batthyány Lajos Gimnázium és 

Egészségügyi Szakközépiskolában érettségiztem le. Már a gimnáziumi éveim alatt tudatosult 

bennem, hogy az elkövetkezendő időben gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Ezért is 

döntöttem úgy, hogy az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző karának 

tanító szakára jelentkezem. Itt a német műveltségterületet választottam. Számomra fontos, 

hogy már a gyerekek alsó tagozatban megismerkedjenek egy idegen nyelvvel, és egy másik 

ország kultúrájával és szokásaival. 

Elsőévesként lettem tagja az ELTE Vezér úti Kollégium Diákbizottságának, pályázati 

referensként. Tele kíváncsisággal és motivációval csatlakoztam egy jó csapathoz, ahová 

szerencsére gyorsan be tudtam illeszkedni. Már akkoriban is próbáltam maximálisan segíteni 

csapatom munkáját, részt vettem a programok szervezésében és lebonyolításában is. 2014. 

októberében választottak meg a hallgatók a Diákbizottság tagjának, majd az alakuló gyűlésen 

megválasztottak az újonnan létrejött Diákbizottság elnöknek.  

• Motiváció	
	

A két év tapasztalatait  összegyűjtve rengeteg élményre és tudásra tettem szert. Nem csak 

szakmailag, de emberileg is sokat fejlődtem az évek alatt. Különböző emberekkel és 

problémákkal találkoztam a munkám során, ami segítette, hogy fejlődjek. Szerencsére sok 

kollégistával is megtudtam ismerkedni. Remélem, hogy egy új csapattal még többet ki lehet 

hozni a Diákbizottság munkájából. 

Bízom benne, hogy ha megint kapok egy lehetőséget egy új csapattal, új feladatokat és 

kihívásokat tudunk megoldani. 
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Gerván	Dániel	alelnök	jelölt	bemutatkozás	és	motiváció	

• Bemutatkozás	
	

Gerván Dániel vagyok, ötödéves jogász szakos hallgató. Idén lesz ötödik éve, hogy a Vezér 

úti kollégiumban lakom. Középiskolai tanulmányaimat Balatonfüreden végeztem, angol-

informatika szakon, innen kerültem Budapestre. Gimnáziumi éveim alatt is aktív résztvevője 

voltam a helyi közösségnek, rendszeresen közreműködtem az események lebonyolításában. 

Már akkor is szívesen foglalkoztam a diákok érdekeinek képviseletével, így a kollégiumba 

költözésemet követően nem sokkal úgy döntöttem indulok a választásokon és aktív 

résztvevője leszek a kollégiumi életnek. Megválasztásomat követően hivatalosan a kollégium 

belső ügyeiért felelős referensi kinevezést kaptam, amely magában foglal minden a hallgatók 

és a kollégium mindennapjaival kapcsolatos eseményt. 

 

• Motiváció	
	

A Diákbizottság tagjaként szeretek a hallgatókkal közvetlen kapcsolatot tartani, személyesen 

meghallgatni és kezelni a felmerülő problémákat, melynek köszönhetően személyes 

tapasztalataim alapján és az igényeknek megfelelően tudok referálni mind az osztályvezető, 

mind pedig az igazgató részére.  

Amennyiben a hallgatók továbbra is bizalmat szavaznak Varga Viktória jelenlegi elnöknek 

valamint nekem, úgy szeretnénk a tavaly elért eredményeket megtartani és további 

fejlesztéseket megvalósítani. Jelenleg ilyen rövidtávú kiemelt fejlesztésnek tartjuk az internet 

és wifi problémáját valamint a hálózat teljesítőképességének növelését. 

Kapcsolat	

• KSZK		
Kollégium műszaki vezetése hatalmas feladat, és nagyon fontos, hogy jó kezekben legyen. 

Szerencsére a KSZK-n belüli újítások, fejlesztések lehetővé tették, hogy a munkákat 

megfelelő emberek végezzék szakterületeknek megfelelően.  
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• Új	Osztályvezető,	kezdődő	jó	
	

Továbbiakban is szeretnék minden kollégiumi dolgozóval jó viszonyt ápolni, hiszen közös cél 

érdekében dolgozunk. A Diákbizottság elnökeként feladatomnak éreztem, hogy minden 

felmerülő kérdésben egyeztessek az új Osztályvezető Asszonnyal, Zomi-Csókás Kittivel. 

Szerencsére sikerült Vele is kialakítanom egy jól működő munkakapcsolatot. Fontosnak 

tartom, hogy a Vele való együttműködés gördülékenyen haladjon tovább, és közvetíteni 

tudjam felé a kollégisták esetleges kéréseit, észrevételeit. Igaz, hogy csupán néhány hónapot 

dolgoztunk együtt, de ez valami jónak a kezdete. Személyes véleményem is az, hogy erős, 

határozott irányítással jól lehet vezetni egy kollégiumot és a kollégium életét is. 

Kapcsolatok	

• Fejlesztési	lehetőségek	
	

Már a tavalyi évben is bevezettünk egy hibabejelentő lapot, amin név nélkül el tudták 

mondani a lakók a véleményüket. Ez alapján kiderültek természetesen hiányosságok, amit 

folyamatosan jeleztünk, és jelezzük is a vezetőség felé. A jövőben is azon lesz a 

Diákbizottság, hogy a hallgatóknak megpróbálja minél kényelmesebbé tenni az itteni 

lakhatást. Folyamatos egyeztetések zajlanak a háttérben, hogy miket lehetne és miket 

szükséges feltétlenül fejleszteni. A lista hosszú, és próbáljuk minél rövidebbé tenni a 

munkálatokkal, amik reméljük, hogy sikeresen le fognak zajlani. 

• Minőségbiztosítás	
	

Tervünk között feltétlenül szerepelnie kellett, hogy folyamatosan mérjük, kérdezzük a lakók 

elégedettségét, hiszen nekünk az a legfontosabb, hogy a hallgatók jól érezzék magukat a 

második otthonukban. Hiszen egy egyetemista több időt tölt a kollégiumban mint a saját 

otthonában. Fontos, hogy elégedettek legyenek a lakhatási környezetükkel, a kollégiumi 

dolgozókkal és a takarítás minőségével is. Véleményeket pedig továbbítani fogjuk az 

Osztályvezető felé.  
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• Bútorcsere,	bútorok	állapotának	felmérése	
	

Az elkövetkezendő évben, fel fogjuk mérni a hibás, elhasználódott bútorokat. Próbálok 

egyeztetni a Kollégiumi Szolgáltató Központ vezetőségével, hogy érkezzenek új bútorok a 

kollégiumba. Véleményem szerint nagyban növelné a hallgatók komfortérzetét ha 

megtudnánk oldani a társalgókban a bútorok cseréjét. Szerencsére ebben nagyon nagy 

segítséget kap a kollégium a VHE-től, aminek a közreműködésével már kerültek is a 

kollégiumba új bútorok már a beköltöztetés alatt. Novemberi hónapban pedig újabbak fognak 

érkezni. 

 

• Évenkénti	tisztító	festés	
	

Tisztában vagyok vele, hogy a kollégiumunk állapota és felszereltsége felújításra szorul. A 

szobák újrafestését törvény szabályozza, mely alapján évenként a lakószobák negyedét újra 

kell festeni. Ennek az ügynek az érdekében meg fogom tenni a szükséges lépéseket, és 

reményeim szerint meg is tudjuk valósítani a tisztító festést. Örömünkre a nyár folyamán 

sikerült a legrosszabb állapotú szobákat felújítani és kifesteni. Reméljük, hogy ez minden 

évben meg fog valósulni. Egy biztos, hogy a kollégium dolgozói is ennek a feladatnak a 

sikeres kivitelezésén lesznek. 

A közös helységek tisztasági festése önkéntesek segítségével lett megoldva az elmúlt 

években, az Ők segítségét ezúton is köszönöm. 

• Sportpályák	felújítása	
	

Sport minden ember életében fontos szerepet kellene, hogy játszon, hiszen az egészséges 

életmódhoz, és a megfelelő agyi működéshez is elengedhetetlen a rendszeres mozgás. Ezért 

már megtettük az első lépéseket, hogy sikerüljön az udvaron található sportpálya felújítása. 

Erre, örömünkre, már kaptunk ígéretet. Reménykedünk benne, hogy ez minél hamarabb 

megvalósul és sikerül a beton pálya burkolatát kicserélni. Tervezzük különböző 

sporteszközök beszerzését is, amennyiben sikeres pályázatunk esetén lehetőségünk lesz rá. 
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• Programok	
	

Programok elengedhetetlenek egy jó közösség kialakításához, ehhez továbbra is hozzájárul a 

Diákbizottság, megszervezi a tradicionális programokat. Szeptember második hetében már 

megrendezésre került a Rókaavató, ahol az új lakók megismerkedhettek a kollégiummal, a 

kollégiumi élettel, játékos, mókás keretek között. A záró buli felülmúlta az elképzelésinket, 

ami motivál minket, hogy a továbbiakban is rendezzünk bulikat, programokat. Októberben 

pedig a Halloween-buli lesz, ahol előreláthatólag tánckaraoke lesz az este fő programja. A 

hagyományok szerint december elején Mikulás-napi forraltborozást tervezünk. Februárba 

pedig eljön a Farsangi-buli ideje. De ez a három kis rendezvény csupán bemelegítés lesz a 

hagyományos kollégiumi napokra. Tavaszra tervezzük a három napos Vezér Napokat. Ahogy 

az elmúlt években is, megrendezésre fog kerülni egy Sportnap, egy Tudományos nap és a 

Szórakozás napja. Reméljük ebben az évben is nagy sikere lesz, és a kollégisták szívesen részt 

fognak venni rajta. Megpróbáljuk a lehetőségeinkhez mérten színvonalas programokat, 

előadókat, zenekart, dj-t hívni.  

• Utánpótlásképzés	
	

Tavaly sikerült a Mi kollégiumunknak is 8 hallgatót delegálni a KolHÖK 

Utánpótlásképzésébe, amit ezúton is szeretnék megköszönni az Utánpótlásképzésért felelős 

referensnek, Szilák Alexandrának. Rengeteg munkája és erőfeszítése van benne, aminek meg 

is lett a gyümölcse. Remélem, a résztvevők kedvet kapnak az érdekképviseleti tevékenység 

ellátásához a képzések során. A két hetente megtartásra kerülő képzést első sorban az 

utánpótlás képzésért felelős referens tartja, de a diákbizottság tagjai is előadást tartanak saját 

szakterületükről. Nagyon fontosnak tartom, hogy már a képzés során kialakuljon egy jó 

kapcsolat a diákbizottság tagjai és a képzésben résztvevők között, a későbbi közös munka 

reményében. 

• VHE	
	

Fontosnak tartom, hogy megemlítsem a programomban a Vezér Hallgatói Egyesületet, 

aminek rengeteget köszönhet a Kollégium. Nap mint nap látjuk az eszközök beszerzését, a 

változatos programok biztosítását, amik fellendítik a kollégiumi életet. A szelektív 
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hulladékgyűjtésről pedig nem is beszélve. Önkéntesek hozzájárulnak a kollégiumunk rendben 

tartásához, ami egy szebb, rendezettebb külsőt ad életünknek. 

Szakmai	Program	

• Internet	
	

Kollégiumunk jelenlegi, egyik legnagyobb problémáját szeretném előre venni, az internetet. 

Sajnos ez nem egy most megjelenő probléma volt, ezzel már egy éve folyamatosan harcolunk, 

folyamatosan azon van a vezetőség is, hogy megoldódjon, és egy jobb minőségű netet 

biztosítsanak a lakók számára. Most előrelépést tapasztalhattunk, hiszen elkezdték kiépíteni, 

illetve szerződéseket kötni a szolgáltatóval, reményeink szerint már az elkövetkezendő 

hónapokban megfelelő minőségű netünk lesz. Munkálatokat a lakók is tapasztalhatják, hiszen 

a folyamatosan épületben dolgozó szakemberekkel találkozhatnak, illetve érzékelhetik is az 

internet kimaradását a javítások miatt. 

• Kultúra		
	

Továbbra is fontosnak tartom, hogy a hagyományos rendezvényeinket megtartsuk, illetve 

hogy a tervezett kulturális, tudományos előadásainkat meg tudjuk tartani. Vallom, hogy nem 

csak az egyetemen szerezhetünk tudást, hanem otthon, a kollégiumban egymástól is. Ebben 

segíthetnének ezek a tudományos estek. 

• Sport	
 

Terveink között szerepel, hogy a BEAC segítségével még több, és változatosabb sportolási 

lehetőségekkel ismertessük meg a lakókat. Már így is különféle sportolási lehetőségeket 

biztosít a Kollégium a VHE segítségével, többek között jóga, pilates, kondicionális torna. 
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• Ügyintézés	gyorsítása	
	

Szeretnénk még jobban felgyorsítani az ügyintézést, hogy a problémák észrevételek minél 

gyorsabban el tudjanak jutni az illetékes személyekhez. Erre vezetjük be a heti rendszeres 

Osztályvezetői találkozót, ahol megtudjuk beszélni az aktuálisan felmerülő problémákat. 

Összegzés	
	

Tisztában vagyunk azzal, hogy a problémák jelen vannak, és nem szeretnénk, és nem is 

fogjuk ezeket a szőnyeg alá söpörni. Az új Osztályvezető Asszonnyal egy új löketet, 

lendületet kapott a munkánk. De nem csak nekem, hanem a lelkes diákbizottsági jelölteknek 

is újra lett motivációjuk.  

Úgy érzem, hogy az elmúlt évben megszerzett tudásommal hasznos segítsége lennék a 

Kollégium vezetésének. Ahogy az eddigiekben is, mindenben megpróbálom segíteni a 

hallgatókat, és a problémájukra megoldást találni. Úgy gondolom, hogy a továbbiakban is 

alkalmas vagyok az elnöki pozícióra, ezért bízom benne, hogy megtisztelnek a lakók 

bizalmukkal, és meg tudom valósítani a terveimet, illetve teljesíteni tudom az ő kéréseiket.  

 

Előre is köszönöm, hogy megtisztelsz bizalmaddal! 

Üdvözlettel: 

Varga Viktória 

elnökjelölt 

ELTE KSZK Vezér úti Kollégium Diákbizottság 


