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Hajcsák Gábor elnökjelölt bemutatkozás és motiváció 
 

Bemutatkozás: 
Hajcsák Gábor vagyok. Jelenleg párhuzamosan tanulok történésznek az ELTE-n és 

igazgatásszervezőnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az idei a harmadik év, amelyet a 

Vezér úti Kollégium lakójaként töltök. Egy 2000 fős lélekszámú Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei kis faluból, Kálmánházáról érkeztem Budapestre. Középiskolai tanulmányaimat a 

Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban végeztem. 

Egy éve csatlakoztam a diákbizottság csapatához, mint titkár, e mellett voltam Ellenőrző 

bizottsági tag és egy rövid ideig a bizottság elnöke is, illetve Fegyelmi bizottsági tag. Mióta 

Diákbizottsági tag vagyok, folyamatosan részt veszek a programok szervezésében és 

lebonyolításában.  

 

Motiváció: 

A tavalyi évben, mint titkár kezdtem meg munkámat a Diákbizottságban, majd évvégére azt 

is megtapasztaltam, milyen a munka a KolHök Ellenőrző Bizottságában. Később ennek a 

bizottságnak az elnöke is lettem. 

Úgy érzem, hogy mivel már évek óta a kollégiumban élek, így eljött az ideje, hogy a tőlem 

telhető legtöbb munkával segítsem annak működését. Jelenleg erre a legtöbb lehetőséget a 

Diákbizottság elnöki pozíciója jelenti, mivel így felhívhatom a figyelmet a kollégium nagyobb 

problémáira. Hiszem, hogy fontos az újítás és vérfrissítés, hogy egy új szemléletmóddal 

próbáljuk megoldani a már évek óta húzódó problémákat. Ehhez pedig elengedhetetlen, 

hogy szoros és jól működő kapcsolatot alakítsunk ki mind a Vezér hallgatói Egyesülettel mind 

a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzattal valamint a Kollégiumi Szolgáltató Központtal.  

A Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat hatalmas segítséget és egy biztos hátteret nyújt a 

Kollégiumunk Diákbizottságának. Az elmúlt évben jó kapcsolatot tudtam kiépíteni az 

elnökség tagjaival, amit a továbbiakban is ápolni szeretnék. Fekete Flórával, a KolHÖK 

elnökével a korábbiakban is jól tudtam együtt dolgozni, ez a továbbiakban sem fog változni. 

Bízom benne, hogy a jövőben is sikeresen tudunk majd együtt dolgozni. 
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Puju Robin alelnökjelölt bemutatkozás és motiváció 
 

Bemutatkozás: 
Sziasztok! Puju Robinnak hívnak, elsőéves pszichológia mesterszakos hallgató vagyok 

társadalom- és szervezetpszichológia szakirányon. Idén negyedik éve lakok a Vezér úti 

Kollégiumban. Békés megyéből, Dobozról érkeztem az egyetemre, itt jártam általános 

iskolába is. Középiskolai tanulmányaimat Békéscsabán végeztem. Már az általános iskolában 

is érdeklődtem az érdekképviselet iránt, nyolcadikban én voltam a Diákönkormányzat 

alelnöke. A gimnáziumi éveim során szintén aktívan részt vettem a közösségi élet 

szervezésében, és ezt szerettem volna tovább folytatni a későbbi, egyetemi éveim során is. 

Két éve csatlakoztam a Diákbizottság csapatához mint alelnök, illetve rendezvényes referens. 

Mindemellett a Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzatának is tagja vagyok, 

mint a Diákjóléti Bizottság elnöke, így az egész egyetemet érintő kérdésekben is próbálok 

naprakész lenni, ezzel is segítve a Diákbizottság munkáját. 

 

Motiváció: 
A Diákbizottság alelnökeként a legfontosabb feladataimnak tartom a csapat összetartását, a 

közös és hatékony munka megteremtését, a hallgatói élet felpezsdítését, illetve a hallgatók 

esetlegesen felmerülő problémáinak a minél előbbi megoldását. A Kulturális Bizottság 

tagjaként külön szívügyem, hogy a kollégiumban minél változatosabb rendezvényeket 

szervezzünk, amelyekkel a különféle hallgatói igényeket ki tudjuk elégíteni. Így tavaly a jól 

bevált zenés táncos mulatságok mellett karaokeval, is vártuk a kollégium hallgatóit, amelyek 

nagy sikert arattak. Emellett a tavalyi évben kipróbáltunk egy új programot, a Pub Kvízt is, 

ami szerencsére nagy érdeklődést váltott ki a hallgatókból, így idén ezt szeretnénk tovább 

folytatni, és egy bajnokságot szervezni. Motiváltságom főleg ezen rendezvények 

sikerességéből fakad.  
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Szakmai program 
 

Hibabejelentő füzet: 
A portán működő hibabejelentő füzet mellett a szintenként kihelyezett hibabejelentő 

lapokon van lehetősége a lakóknak a felmerülő problémák jelzésére. A gondnokság igyekszik 

folyamatosan orvosolni az így jelzett hibákat, de szeretném, ha Osztályvezető asszonnyal is 

egyeztetnénk annak tartalmáról, mivel így egy összetett képet kaphat a kollégium 

állapotáról. A felmerülő hibák jelzik, milyen területeken van a legnagyobb probléma a 

kollégium állapotával, így akár előre is eltervezhetünk bizonyos kisebb javításokat a 

folyamatos állagmegóvás érdekében.  

 

Évenkénti tisztító festés: 
Törvényben van szabályozva, hogy minden évben a kollégiumi szobák egynegyedét tisztasági 

festésnek kell alávetni.  Szeretném, ha nem olyan emberek döntenék el, hogy mely szobák 

kerüljenek festésre, akik azokat nem látták belülről, hanem az itt lakók jelezhetnék, hogy hol 

van arra a legnagyobb szükség. 

 

Sportpályák felújítása: 
Akár az egyetemen töltjük a napunkat, akár munkában hazaérve mindenképp jól esik, ha van 

hol mozognunk egy keveset. Ezért már megtettük az első lépéseket, hogy megvalósuljon az 

udvaron található sportpálya felújítása, mely magában foglalja a teljes burkolat cseréjét. 

Tervezzük különböző sporteszközök beszerzését, az edzőterem felújítását, amennyiben 

sikeres pályázatunk esetén lehetőségünk lesz rá.  

 

 Akadálymentesítés: 
Számomra felfoghatatlan, hogy egy velem egykorú fiatal azért, ne jöhessen egyetemre, mert 

az nem tud számára akadálymentesített kollégiumi férőhelyet biztosítani.  Remélem, hogy 

sikerül legalább megállapodnunk arról a kollégium vezetőségével, hogy a már 

akadálymentesített bejárat mellé akadálymentesített mosdó és fürdő helység társuljon. 
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Programok: 
Programok elengedhetetlenek egy jó közösség kialakításához, ehhez továbbra is hozzájárul a 

Diákbizottság, megszervezi a már hagyományossá vált programokat. Szeptember utolsó 

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 programokat A 

hagyományok szerint december elején Mikulás-napi mézeskalácssütést szervezünk, ahol 

természetesen forralbort is fogyaszthattok majd. Februárban 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 egy lazább szórakoztató 

programokat tartalmazó 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 hívni, és megfelelő kikapcsolódási lehetőséget nyújtani a 

kollégium lakóinak. 

Rendszeresíteni szeretném a Pub Quizeket lehetőség szerint nem csak néhány rendezvény 

előtt, hanem havonta 1-2 alkalommal megtartani, így egy versenyt elindítani melynek tanév 

végén lenne egy győztese. A győztest igyekszünk megfelelő ajándékkal jutalmazni az egész 

éves kitartásáért.  

Természetesen nem csak "bulisabb" programok szervezésére szeretnék koncentrálni, hanem 

kihasználva a kollégium nagy termét, olyan programokat, előadásokat melyek érdekelhetik a 

hallgatókat és megpróbálunk egy kis kultúrát belecsempészni a kollégiumi élet 

mindennapjaiba. 

Terveim közt szerepel, hogy élve a többi kollégium adta lehetőséggel, bevonni őket a  

szervezésbe és olyan programokat összeállítani mely közelebb hozza egymáshoz a ELTE 

tagkollégiumok lakóit ezáltal egy nagyobb, összetartóbb családot alkotva. Ilyenek lennének 

pl közös főzések, sportprogramok, kollégiumok közötti versenyek.  

Nagyon fontosnak tartom, hogy a kollégiumi életet legjobban befolyásolni tudó két szervezet 

a Diákbizottság és a Vezér Hallgatói Egyesület között szorosabb kapcsolat jöjjön létre, segítve 

egymás munkáját, ezáltal megteremteni a kolléigium lakói számára a lehetőségekhez képest 

lehető legjobb életviszonyokat. 
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Internet kérdés: 
Azt mondják az ELTE a magyar felsőoktatás zászlóshajója, mégis majd hogy internet nélkül 

haggya kollégiumi lakóit. Ezt már csak azért sem hagyhatjuk mert törvényben előírt 

kötelezettség a felsőoktatási kollégiumok lakói számára legalább egy internet hozzáférési 

végpont biztosítása. Megválasztásom esetén az első és legfontosabb lépés számomra, hogy 

tisztázzam a kollégiumi vezetőséggel minél hamarabb szükségünk van ezek feltételek 

megteremtésére. Közeledik a vizsgaidőszak, nem maradhatunk internet nélkül. 

Ha megoldást az jelent, hogy együtt kell működnünk más kollégiumokkal is akkor ettől sem 

riadunk vissza. Közösen nagyobb eséllyel tudjuk nyomatékosítani a Kollégiumi Szolgáltató 

Központ vezetőségével a probléma fontosságát. 

 

Kommunikáció: 
Az egyik legfontosabb feladatnak egy hatásos kommunikáció kialakítását tartom a kollégium 

területén mind a kollégisták, mind a diákbizottság tagjai között. Ez egy kis közösségben is az 

egyik legnehezebb és legfontosabb feladat pláne egy akkora kollégiumban, mint a Vezér Úti 

kollégium amely 353 hallgatónak biztosít szállást. Nagyon nehéz megtalálni az ideális 

mennyiséget anélkül, hogy információ túláradásra vagy minimális közlésre kerülne sor. 

Szeretném, ha akár az internet ügyében kerül sor valami döntésre vagy bármilyen más 

minket érintő kérdésben, arról mindenképp értesülnétek Ti is, nem csak utólag jutnának el 

másodkézből az információk a hallgatókhoz. 

 

Faliújság: 
Még mindig kevesen értesültek arról, hogy a kollégium legújabb közérdekű információit itt 

közzé lehet tenni. Remélem, hogy nemsokára olvashatóvá válnak majd a Gondnokság és a 

Diákbizottság közlendői, hogy a kollégisták mindig tisztában lehessenek a kollégiumot 

foglalkoztató ügyekkel. 

 

Szintképviselők: 
A kollégiumi hallgatóság összefogásának érdekében szeretném, ha mind a kilenc 

szinten megválasztott érdekképviselő feladatának érezné, hogy fontos szerepet töltsön be a 

saját szintjén és szoros kapcsolat alakulna ki a szintképviselők és a diákbizottság között– pl. 
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panaszok és kérések továbbítása, illetve a rendezvényekkor szükség esetén segédkezés és 

promótálás, szintrendezvények szervezése. 

 

Szakmai Együttműködés 
 

Vezér Hallgatói Egyesület:  
Tisztában vagyok vele, hogy a VHE mennyit tett az elmúlt években a kollégiumi állapotok 

megóvásáért. Szinte lehetetlen felsorolni azt a számos programot, amelyet szerveztek, és 

aminek a szervezésében részt vettek. Nélkülünk nem valósulhatna meg a közösségi 

helységek évenkénti tisztasági festése. Ezért ezúton is szeretnék köszönetet mondani. 

Megválasztásom esetén természetesen szoros együttműködésben szeretnék velük dolgozni 

és támogatni a közös munkát. 

 

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

Kollégiumi Hallgatói Önkormányzattal. Ellenőrző Bizottsági tagként már szoros kapcsolatot 

alakítottam ki a Kolhök tagjaival, így bízom benne, támogató tagokra lelek bennük a 

kollégiumi fejlesztésekkel kapcsolatban.  

 

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

érdekében dolgozunk. Fontos feladatomnak érzem, hogy minden felmerülő kérdésben 

egyeztessek Csókás Kitti osztályvezető asszonnyal. Fontosnak tartom, hogy a Vele való 

együttműködés gördülékenyen haladjon tovább, és közvetíteni tudjam felé a kollégisták 

esetleges kéréseit, észrevételeit. 

Kollégiumi Szolgáltató Központ vezetőjével dr. Babos Jánossal elengedhetetlen a közös 

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

szükség. 
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Jövőkép: 
Szeretném, ha a Vezér úti Kollégium újra bekerülne az ELTE kollégiumainak vérkeringésébe 

és nem úgy gondolnának rá azok a hallgatók, akik ismeretlenül kerülnek ide, mint egy világ 

végi helyre. Ez a kollégium egy csodás környezetben lévő, számos lehetőséget magában rejtő 

épület, melyet nekünk kell vissza hoznunk az életbe!  

Első lépésként el kell érnünk, hogy ehhez a Kollégiumi vezetéstől is minden támogatást 

megkapjunk, és ne csak álmodozzunk a jól működő internetről és a szépen felújított 

szobákról. Hiszem, hogy ha meghallgatjuk egymást és konstruktívan együttműködve tudunk 

beszélni a felmerülő problémákról, akkor megoldást is tudunk ezekre találni.  

Bízom benne, hogy Ti is úgy látjátok Robin és jómagam alkalmasak vagyunk arra, hogy 

érdekeiteket képviselve elindítsuk kollégiumunkat abba az irányba, amerre már rég tartania 

kellene! 


