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BEMUTATKOZÁS 

BARBÉR MÁTÉ 

Elnökjelölt 

1999. október 24-én születtem Nagykanizsán. 

Általános iskolai tanulmányaim első hat évét egy kis 

létszámú iskolában, Somogyudvarhelyen végeztem. 

Ezt követően négy évig jártam a Csurgói Csokonai 

Vitéz Mihály Református Gimnáziumba, egy évig 

voltam magántanuló egy baleset miatt, majd az 

utolsó évemet a Kolping Nagyváthy János Katolikus 

Középiskolában töltöttem. Tanulmányaim során 

alakult ki bennem az az elhatározás, hogy az 

informatika világa lesz az, amivel a későbbiekben 

foglalkozni szeretnék. Akkoriban a legkézenfekvőbb 

döntésnek az ELTE Informatikai kara tűnt, majd mikor megtudtam, hogy felvételt is 

nyertem ide, első dolgom a kollégium keresés volt. Elsőkörben  a KolHÖK oldala jött 

velem szembe, ahol rengeteg információt találtam a kollégiumokról, azok 

felszereltségéről, és az egyetem épületétől való távolságról. Első egyetemi évemben 

aktívan részt vettem a kollégiumi közösség életében, ezáltal nagyon sok kapcsolatot 

építettem ki. Ennek is köszönhető, hogy bekerültem a KolHÖK Utánpótlásképzés 

programjába, ahol hasznos információkkal gazdagodtam az érdekképviselettel és a 

kollégiummal kapcsolatban. Lehetőségem nyílt ekkor a kollégiumi jelentkezés 

kérvények érvényesítési folyamatába is betekintenem, majd a következő évtől már a 

KolHÖK Kabinetében kaptam szerepet, mint Tanulmányi rendszerért felelős referens. 

A második félévtől besegítettem a Szociális ügyekért felelős referens munkájába, 

illetve a felvételi időszakok során aktívan segítettem az érvényesítők munkáját, és 

válaszoltam a hallgatóktól érkező több száz e-mailes megkeresésre. Idő közben 

belekóstolhattam az alelnöki tevékenységekbe is, illetve az akkori Diákbizottsági 

elnökökkel is aktívan tanácskoztunk, ha felmerült valami probléma. Az idei évben 

szeretném az eddig megszerzett tudást és a befektetett energiát Elnökként 

kamatoztatni, hogy a hallgatói igényeknek eleget téve, jobbá tudjuk tenni a 

szervezetünket, ezáltal a hallgatói érdekek képviselete és a hallgatók segítése is 

gördülékenyebben, modern eszközökkel és szemlélettel megerősítve történhessen.   
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KAJATI MARCELL 

Alelnökjelölt 

1999. augusztus 11-én születtem Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében, Nyíregyházán. A Nyíregyházi Arany 

János Gimnázium Általános Iskola és Kollégium falai 

voltak azok, melyek 12 éven át befogadtak és eltűrtek 

tanulmányaim alatt. Itt végeztem az általános iskolát, 

majd később a nyolcosztályos gimnáziumot is, 

lezárva az egyetem előtti tanulmányaimat a szintén 

itt szerzett érettségimmel 2018-ban. Ugyanezen év 

szeptembere óta vagyok az ELTE hallgatója 

Programtervező Informatikus szakon az Informatikai 

Kar harmadéveseként. Egyetemi pályafutásom 

kezdetekor a Kerekes Kollégiumba nyertem felvételt. 

A kollégiumi lét tőlem idegen volt, hisz egész 

életemben 5 perc sétára laktam iskolámtól. Új 

közösség, új szokások megismerését jelentette ez. A környezet, amibe csöppentem 

olyan barátságos és szívmelengető volt, hogy a kezdetektől igyekeztem minél többet 

hozzátenni ahhoz, hogy bárki, aki átlépi az épület küszöbét, mint lakó olyan otthonosan 

és jól érezze magát, ahogy én éreztem magam beköltözésem után. 2018 októbere óta 

részt veszek események lebonyolításában, igyekeztem a Diákbizottság munkáját 

segíteni igényeik szerint. 2019 tavaszán az a megtiszteltetés ért, hogy Jakó Róbert 

Diákbizottsági Elnök felkért csapatának tagjaként, mint Kulturális és Rendezvényekért 

felelős referens. Részét képeztem ekkor az Utánpótlásképzésnek is, mely tovább 

segítette beilleszkedésemet érdekképviseleti pozíciómba. A nyár folyamán jelentős 

részt vállaltam a beérkező felső- és elsőéves kollégiumi jelentkezés kérvények 

érvényesítésében, azok helyes elbírálásában. Egy olyan csapatnak lettem tagja, 

melyben csak fejlődni képes az ember, én pedig igyekeztem minél több tudást átvenni 

a körülöttem lévőktől. 2019 őszén a Diákbizottsági tisztújító választásokon Dobó Márk 

elnökjelölt mellett én is indultam, alelnöki pozícióban. Bő fél éven keresztül 

fejlesztettük a közösséget és az épületet, egészen a kollégium sajnálatos bezárásáig 

2020 tavaszán. Idén szeretném hasznosítani azt a sok tapasztalatot és élményt, amit 

ez alatt a 2 év érdekképviselet alatt megszereztem, továbbra is azzal a célkitűzéssel, 

hogy bárki, aki ELTE kollégistának nevezi magát egy befogadó, baráti és felszerelt 

környezetbe kerüljön és a lehetőségekhez mérten, minél több ember mondhassa 

magát büszke ELTE kollégistának. Számomra fontos, hogy ne csak egy alvóhely 

legyen a kollégium, hanem egy második otthon is.  
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PROGRAMUNK 

Felvételi rendszer és szociális támogatás összevonása 

Továbbra is nagyon fontosnak tartjuk egy egységes, szociális helyzetfelmérő 
kérvény szabályzatának megalkotását, így minden erőnkkel azon leszünk, hogy az 
ELTE Hallgatói Önkormányzatával közösen egységesíteni tudjuk a két eljárás 
folyamatát. Ezen célunk teljesítésével egy olyan átlátható, letisztult, de a szociális 
helyzetet megfelelő mértékben felmérő rendszert alakítanánk ki, mellyel megfelelnék 
a jogszabályi kötelezettségeinknek, és megkönnyítenénk az adminisztrációs munkát 
mind hallgatói, mind pedig érvényesítői oldalról. 

Fejlesztési keret felhasználása 

Az előző években sikeresen kialakult egy Fejlesztési és Kompenzációs Keret 
rendszer, mellyel egy jelentősebb összeg gyűlt össze. Törekvéseinket arra szeretnénk 
irányítani, hogy ezt a már meglévő keretet, elkezdjük felhasználni azokon a helyeken, 
ahol leginkább szükség van rá. Elsődlegesen igényfelméréseket végeznénk minden 
kollégiumban, a helyi diákbizottságokkal együttműködésben, így össze tudunk majd 
állítani egy listát arról, hogy az adott kollégiumban, mik azok a problémák, illetve 
fejlesztendő területek, amelyek a legnagyobb mértékben befolyásolnák pozitív irányba, 
s ezzel megkönnyítenék az ott lakók mindennapi életét. Ezek után pedig össze tudunk 
állítani egy prioritási listát, ezzel elérve, hogy a legszükségesebb beszerzések 
kerüljenek először megvalósításra. Ehhez ezúton is kérjük a Tisztelt Diákbizottságok 
együttműködését. 

Továbbképzések, tréningek aktualizálása 

A vezetőképző egy nagyon fontos alapköve a Kollégiumi Hallgatói 
Önkormányzat működésének. Az utóbbi években ezen folyamatosan csiszolva lett, 
hogy minél hasznosabb készségekkel lássuk el a Diákbizottsági tagokat. Szeretnénk 
ezt a fejlesztést továbbra is folytatni, fókuszálva azokra a részekre, ahol esetlegesen 
hiányosságokat éreztünk az előző évben.  

Továbbfejlesztenénk a  titkári szekciót, hogy a jegyzőkönyvek egységesen 
legyenek formázva, hasonlóan részletesek legyenek, terjedelmük kellő hosszúságú 
legyen. Az alapszabály ismertetésének is nagyobb figyelmet szentelnénk, akár több 
különböző tréningre szednénk, hiszen annak ismerete fontos minden 
érdekképviselőnk számára, és kisebb egységekben könnyebb befogadni ezt a 
mennyiségű ismeretanyagot. Szintén kulcs szerepet kapna egy hatékony időbeosztási 
képzés, mellyel célunk az elmulasztott határidőkből fakadó problémák csökkentése, 
minimalizálása lenne. 

Mint mindig, így most is a legfontosabb rész az érvényesítői tréning lesz. A 
felvételi eljárás rendjének ismerete minden érvényesítő számára egyaránt fontos, 
hiszen a beérkező kérvények helyes vagy helytelen elbírálásán múlhat akár egy 
hallgató kollégiumi férőhelye, melyet minden esetben igyekezni kell kerülni. A képzés 
keretei között elmagyarázzuk az egyes státuszok jelentését, azokat milyen formában 
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kell igazolni, majd példákon keresztül demonstráljuk, hogyan is néz ki egy kérvény 
teljes átnézése. Néhány bonyolultabb esetet is átnéznénk, hogy a lehető legtöbb 
eshetőségre megpróbáljuk felkészítsük az érvényesítőket. Ezt a megszokottak mellett 
további hasznos segédletekkel fogjuk kiegészíteni. 

Az elnöki szekcióban helyet kapna egy munkamegosztási megbeszélés. Ennek 
lényege tulajdonképpen az lesz, hogy az elnökök megfelelően tudják delegálni a 
felmerülő feladatokat bizottságukban, illetve motiválják referenseiket teendőik pontos 
és hatékony elvégzésére. Ugyanakkor ez is egy remek lehetőség lesz arra, hogy közös 
érdekek mentén, újabb lépéseket tudjunk tenni a hallgatók érdekében. 

Mindezek mellett egy kérdőív segítségével anonim módon felmérnénk, hogy az 
érdekképviselőink milyen tréninget/képzést gondolna még hasznosnak egy 
vezetőképzőn. A beérkező válaszokat megvitatva pedig újabb workshop-okat tudnánk 
a programba felvenni, illetve hozzáértő embereket felkérni ezek megtartására. 

Sajnálatos módon a kialakult járványhelyzet miatt a jelenlegi állapotban 
személyesen nem, vagy csak nagyon körülményesen tartható bármilyen 
továbbképzés. Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk a vezetőképző online módon 
való, de mégis élvezhető és szakmailag kielégítő lebonyolítását. Amennyiben pedig a 
jövőben enyhülnének a szabályozások, képesnek kell lennünk személyes alkalmak 
tartására is, természetesen a járványügyi szabályok betartásával. 

Utánpótlásképzés korszerűsítése 

Az utánpótlásképzés gondoskodik arról, hogy az újonnan érkező kollégisták 
számára betekintést nyújtson Önkormányzatunk működésébe és annak felépítésébe. 
Ezért fontosnak tartjuk ennek megtartását, fejlesztését és a járványügyi helyzet miatti 
átszervezését. Első sorban online alkalmakra készülünk, melyeket különböző webes 
eszközök segítségével tudnánk lebonyolítani, melyhez rendelkezésünkre áll pár, az 
egyetem által is biztosított alkalmazás. Ezeken az online alkalmakon 
népszerűsítenénk az érdekképviseletet, és az eddigi tudásunk átadásával segítenénk 
a jövő érdekképviselőit, melynek még egy ilyen vészterhes időszakban is nagy 
szükségét érezzük. 

Kollégiumi központtal való együttműködés 

 Kifejezetten nagy figyelmet szeretnénk fordítani a Kollégiumi Központtal való 
kommunikációra. Minden esetben szeretnénk a lehető leghamarabb értesülni az 
Intézmény által hozott döntésekről, tervekről, hogy minél hamarabb 
kommunikálhassuk a hallgatók felé az információkat. Az információ áramlása nagyon 
fontos a kollégisták számára, hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy minél 
hamarabb értesülnek a lakóhelyeikkel kapcsolatos intézkedésekről, döntésekről, 
szabályozásokról. Többször volt példa arra is, hogy nemzetközi hallgatók kértek 
segítséget a Diákbizottságoktól vagy a Kabinettől a felvételivel, vagy egyéb témával 
kapcsolatban, mivel viszont arra az eljárásra nincs rálátásunk, így nehéz volt pontos 
választ adni számukra. Célunk, hogy az Ő ügyeikről is informáltak lehessünk, és ezzel 
is támogatni tudjuk Őket, melyhez ezennel kérném tisztelettel az illetékes munkatársat, 
a KolHÖK külügyi referensével való szoros együttműködésre. 
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Kollégiumon belüli sportolási lehetőségek újragondolása 

 A járványhelyzet sajnálatos módon a sportolási lehetőségeket is limitálja a 
kollégiumokban. Fel szeretnénk mérni, hogy hol milyen formában lehet használni az 
edzőtermeket úgy, hogy minél több hallgató vehesse azt igénybe a lehető legkisebb 
kockázattal. Továbbra is szeretnénk, ha a BEAC edzései elérhetőek lennének a 
kollégisták számára, így szeretnénk elérni, hogy a kollégiumokban helyszínt tudjanak 
biztosítani az online alkalmakon való részvételhez.  

Tudatos gazdálkodás fenntartása 

 Célunk az utóbbi évekhez hasonló tudatos, megtervezett gazdálkodás 
folytatása, megvalósítása  a rendelkezésre álló forrásokkal, illetve a fejlesztési és 
kompenzációs keret felhasználására tett javaslatainkkal. 

Márton Áron Szakkollégium 

 A MÁSZ érdekképviseletével együttműködve szeretnénk felülvizsgálni a MÁSZ-
os felvételi rendjét, és megalkotni egy segédletet ehhez. Fontosnak tartjuk, hogy 
amennyire csak lehetséges, kölcsönösen segítsük egymást a hallgatók 
ügyintézésének megkönnyítése érdekében. Az előzetes tervek szerint a második félév 
folyamán adják át a budapesti telephelyű Márton Áron Kollégium B épületét, ami által 
500 férőhely válik elérhetővé a hallgatók számára, továbbá a Nagytétényi úti 
Kollégiumban élő MÁSZ-os hallgatók is át tudnak majd költözni az újonnan felújított 
kollégiumba, így a szociális felvételi eljárásban jelentkezők számára több férőhely válik 
elérhetővé. A hírtelen felszabaduló helyekre várhatóan a várólistáról fogunk embereket 
felvenni. 

Szombathelyi Pável Ágoston Kollégium 

Célunk a Savaria Egyetemi Központ hallgatóiban is erősíteni az ELTE-s 
életérzést, illetve részesíteni őket is mindazokban az elérhető segédanyagokban, 
szolgáltatásokban, melyek a budapesti kollégiumok esetében már-már 
megszokottnak mondhatók. Ebbe bele tartozna a felvételi rendszerük újragondolása, 
egységesítése, hogy ne legyen ennyire különálló egységként kezelve a Pável Ágoston 
Kollégium és annak lakói. Ennek kidolgozásához fontos lesz  figyelembe venni a helyi 
sajátosságokat is.  Fontosnak tartjuk a SEK esetében is a Kollégiumi Központtal való 
kommunikáció erősítését, hogy a felmerülő problémákra gördülékenyebben 
találhassunk megoldást.  

Szakkollégiumokkal való együttműködés fenntartása, további erősítése 

 Célunk az, hogy olyan együttműködést valósítsunk meg a szakkollégiumokkal, 
amelynek során a kérdéses esetekben kölcsönösen tudjuk segíteni egymást, de nem 
sértjük mellette autonómiájukat, így azt tiszteletben tartva építenénk fel a közös 
munkát. Szeretnénk azonban, ha a kari nyílt napok során, a KolHÖK részeként, az adott 
karhoz kötődő szakkollégium(ok) is jelen lennének, így a hallgatók első kézből 
kaphatnak választ a felmerülő kérdéseikre.  
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KABINET FELÉPÍTÉSE 

A 2020/21-es tanév ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Kabinetének referensei: 

 

Barbér Máté  Elnök 

Kajati Marcell Alelnök, Gazdasági ügyekért és Fejlesztésekért felelős referens 

Botka Eszter  Titkári és Kulturális ügyekért felelős referens 

Havasi Dóra  Szociális és Esélyegyenlőségi ügyekért felelős referens 

Stelkovics Réka Utánpótlás- és Továbbképzésekért felelős referens 

Vaszilandó János Kommunikációs ügyekért felelős referens 

Vida Vivien  Külügyekért felelős referens 

Balázs Bálint  Tanulmányi rendszerért és Informatikai ügyekért felelős referens 

Nagy Viktor  Sport- és Tudományos ügyekért felelős referens  
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UTÓSZÓ 

Igyekszünk azért tenni nap mint nap, hogy a programban feltüntetett céljainkat 

megvalósítsuk, az év közben váratlanul felmerülő problémákra hatékonyan találjunk 

megoldást, az egyéb feladatainkat gördülékenyen el tudjuk látni, illetve programunk 

mottójához hűen, újabb kollégiumi helyeket tudjunk biztosítani a kollégisták számára, 

oly módon, hogy közben ne növeljük a humánjárvány következtében jelen lévő 

kockázatot. Az elődeink által megkezdett úton, nagy elszántsággal és felelősséggel 

szakmai tudásunkra és gyakorlati tapasztalatainkra alapozva kérjük a Tisztelt 

Küldöttgyűlés támogatását, hogy egy az eddiginél is összetartóbb egységként, közös 

erővel és összefogással vezethessük a kollégista érdekeket védő és képviselő 

Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatunkat.  

 

Budapest, 2020. szeptember 27.  

Tisztelettel: 

Barbér Máté 
és 

Kajati Marcell 


