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Kollégium. Elég megosztó téma a diákság szemében. 
Van, aki imádja, és felnőttként is élete legjobb éveiként 
emlékezik vissza rá, van, aki legszívesebben a gondola-
tát is elfelejtené ennek az időszaknak. Egy biztos: sok  

embert érint akár középiskolai, gimnáziumi, akár felsőoktatási keretek között. De vajon mi zajlik a 
háttérben? Kik azok a diákok, akik idejüket nem sajnálva arra törekszenek, hogy élhetőbb, élménysze-
rűbb és vidámabb pillanatokkal gazdagítsák a mindennapjainkat? Kik azok a „hétköznapi hősök”, 
akik ebből a feladatból a legnagyobb szeletet kapják?  
Ugyanaz a kérdéskör, többféle nézőpont és persze, többévnyi tapasztalat összesítve. Új rovatunkban 
a Kollégiumi Bizottság egykori (és jelenlegi) elnökeit faggattuk a kollégista titkokról, a KOB-ról, és 
mindarról a munkáról, ami mögötte van.  
 
Interjú Kallai Michaellel, a 2017 ősze óta kormányzó KOB-elnökünkkel.  

– Hogyan kezdted a „kollégistakarriered” a Bagolyvárban? 

– 2015 szeptemberében költöztem be, de ekkor még nem olyan 

emberekkel kerültem egy szobába, akiket korábban megismer-

tem. Ráadásul a harmadik férőhelyen elhelyezett fiú személye 

mindig változott, így nem alakulhatott ki túl jó viszony, és kez-

detben ez eléggé lelombozó volt. A második évtől már választ-

hattam szobatársakat, és 180 fokos fordulat következett be. Be-

kerültem egy igazi társaságba! Úgy gondolom, ha ez a feltétel 

megvalósul egy kollégiumban, attól kezdve érezhető igazán, 

hogy milyen „bulis” tud lenni, ha kollégista az ember. Amíg nem 

szerzel egy baráti kört, addig könnyen magányosnak érezheted 

magad, mert ilyenkor hamarabb elsiklanak az ember mellett.  

– Mit gondolsz, miért jó kollégistának lenni? Összegészében mi a véleményed a kollégiumról?  

– Ha valami jó történik, akkor az a koliban fog történni. Nem véletlen, hogy mindenki, a „külsősök” is a 

kollégiumba járnak, ha van valamilyen egyetemi buli. Rendelkezésre áll egy nagyobb embertömeg, ami-

nek lehet programokat szervezni, és – ha csak te nem akarsz, – nem fogsz unatkozni. Én összességében 

szeretek itt lakni. Úgy gondolom, olyan az itt eltöltött idő, mint amennyit kivesz az ember magának belő-

le. Ha nem vagy hajlandó részt venni az eseményeken, akkor azt fogod érezni, hogy itt unalmas lakni, és 

nem történik semmi, viszont ellenkező esetben, ha nyitsz a többiek felé, és aktívan alakítod a szabadidőd, 

akkor nem lehet probléma. A programok azért is jók, mert azáltal fognak megismerni téged, és barátokat 

tudsz szerezni vele, nem mellesleg pedig, egy-egy rendezvény alatt nagyon jó szokott lenni a hangulat. 

Persze, vannak dolgok, amik nehezek… De ez egy kollégium, nem meglepő, hogy alkalmazkodni kell az 

emberekhez. Más lesz majd, ha kiköltözöl, addig meg azt kellene élvezni és értékelni, ami itt van.  

− Mi az, amit esetleg negatívumként tudnál felhozni? 

– A bürokrácia nagyban megnehezíti az ügyintézést, és ezt első ízben gólyaként, a beköltözésemkor ta-

pasztaltam meg. Tévedésből először más helyére költöztettek be, és, mire ez kiderült, már nem volt lehe-

tőségem választani, emiatt egy rossz hangulatú szobába kerültem. Ez az időszak meglátszott a közérzete-

men és a tanulmányi eredményeimen, az első év rosszabb volt, mint az utána következő kettő. Az is furcsa 

volt, hogy mennyire hidegek az emberek egymással, annak ellenére, hogy szobatársak. Korábban is kollé- 
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gista voltam, az akkori szobatársaimmal nagyon jó barátok lettünk, és nekem szükségem lett volna arra, 

hogy legyen valaki, akihez odafordulhatok beszélgetni, hogy egy kicsit jobban lazíthassak. De, mint emlí-

tettem már, ez az első tanévben volt probléma… Nos, ott van még a forró víz hiánya a férfioldalon… Mond-

juk, ez a másik kollégiumban sem volt mindig zökkenőmentes, így, mondhatni, már kicsit hozzászoktam.  

– Mi motivált abban, hogy a Kollégiumi Bizottság tagja légy?  

– Gimiben nem voltam semmilyen szervezet tagja, nem számítottam a társaság aktív alakjának. Mikor az 

egyetemre jöttem, úgy voltam vele: új lap, mindenféleképpen részt akarok venni valamiben. Nem feltétle-

nül azért, hogy barátokat szerezzek – nyilván ez gyakorlatilag már azzal is megvalósul, ha egy szervezet 

része vagy –, hanem inkább azért, hogy végre tényleg csináljak valamit, ne csak üljek, és „szobanövény” 

legyek. Nagy hatással volt rám a nekünk rendezett Fészekrakó is. A legelső tapasztalatok, amelyeket sze-

reztem, a Fészekrakóról származnak, és az akkori KOB-osokkal nagyon jó viszonyba kerültem. Úgy érez-

tem, ezekkel az emberekkel szívesen dolgoznék, szerettem volna, hogy kellemes legyen az itt töltött időm, 

és azt minél jobban tudjam alakítani. Ennek a leghatékonyabb módja volt, hogy belépjek a KOB-ba. Ez egy 

kisebb csoport, és olyan dolgokat valósítasz meg, amelynek sokkal könnyebben veszed észre az eredmé-

nyét, és sokkal családiasabb a hangulat. Könnyebb átlátni, hogy igen, ez a program jó, szívesen csinálják, 

és könnyebben kapunk visszajelzéseket, mintha egy nagyobb szervezethez csatlakoztam volna. Ugyanak-

kor vannak komolyabb feladataim is, amelyek a későbbiekben jó tapasztalatok lesznek, és tudom őket ka-

– Hány éve tevékenykedsz a kollégium közösségi életé-

nek érdekében, és mikortól vetted át az elnöki posztot?  

– Három éve tevékenykedem a KOB-ban. Két évig voltam 

tag, 2017 őszén léptem az elnöki pozícióba. Nem hivatalo-

san már nyár óta viseltem ezt a tisztséget, mert az akkori 

elnök nem volt Magyarországon, és valakinek helyettesíte-

ni kellett. Az utolsó félév még nyitott kérdés, akkor már 

valószínűleg nem tudom vállalni a feladatot, mert a szak-

mai gyakorlat mellett nem marad idő arra, hogy ezzel is 

foglalkozzak, vagy legalábbis arra nem, hogy aktívan irányítsam a KOB életét. Nem is feltétlenül több idő-

re lenne szükségem, mert valószínűleg beleférne még a teendőim közé, a nehézséget az időpontok ösz-

szeegyeztetése okozná, és nehezebben tudnék igazodni.  

– Mik voltak a legizgalmasabb feladatok, a legnagyobb kihívások? 

– A legnagyobb feladat a Fészekrakó megszervezése volt a nyáron. Főleg azért, mert a másik fő szervező-

társam dolgozott, és ezért nem tudta elvállalni a segítséget, én meg a szakmai gyakorlat miatt nem is vol-

tam Budapesten, és hirtelen változtak meg szabályok, a határidők elkezdtek feltorlódni. Az pedig elég 

nagy kihívást jelentett, amikor egy ekkora volumenű, a kollégium számára kiemelten fontos eseményt 

gyakorlatilag egyedül kellett megszervezni, kis segítségekkel. Ami általánosságban kihívás számomra, 

hogy attól tartok, nem úgy beszélek, ahogy az szükséges lenne, mivel nem a magyar az anyanyelvem. Ne-

hezen tudtam levetkőzni, hogy kétszáz ember elé kiálljak, és prezentációt tartsak, és lazán „eladjam” az 

egész szervezetet, kollégiumot. Vannak ilyen gátlások bennem, és büszke vagyok arra, hogy ezt meg tud-

tam csinálni. Izgalmasnak bizonyult még, amikor más szervezeteknél kellett képviselni az intézményt. 

Azok mindig pozitív élményeket adtak. Ezek szakmai jellegű találkozók voltak, és helyt tudtam állni, tud-

tam erről az oldalról is a folyamatokról, szabályzatokról nyilatkozni, hozzá tudtam szólni ahhoz, hogy ho-

gyan kell(ene) a dolgoknak működnie. Pedig sokkal tapasztaltabb emberekkel, például más kollégiumok 

igazgatóival beszéltem erről.  
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– Milyen nehézségek merülnek fel a programok, tevékenységek szervezése során? 

– Ha olyan eseményről beszélek, amely nemcsak a KOB-hoz kapcsolódik közvetlenül, mint például a Fé-

szekrakó, akkor ott nehéz mindenkivel egyeztetni, mivel sokkal több szervező van. Nagy szerencsém, 

hogy elég jól fejben tudom tartani a dolgokat, és gyorsan tudok alkalmazkodni, és ha már csinálok vala-

mit, elhivatott vagyok, és igyekszem mindenre előre gondolni. Így – csakhogy a Fészekrakónál maradjak 

még –, hiába merültek fel problémák a program folyamán, el tudtuk „tussolni” őket, és mindez nem lát-

szott a résztvevők számára. De azt is el kell ismerni, hogy nehéz mindenkit egy hullámhosszra hozni, és 

nehéz mindenkit ugyanannyira motiválni, hogy mindannyian odategyék magukat a szervezési feladatok-

ban. Ez nem is mindig sikerül sajnos. Az olyan rendezvényeket, amelyeket csak a KOB-tagok szerveznek, 

mostanság rengeteg plusz bürokráciai feladat terhel, és ezek extra munkát és időt is igényelnek, ami nem 

feltétlenül tesz jót, hiszen nem tudunk annyira rugalmasak lenni a programjainkban. Az elnökségem kez-

detén pedig az is nehézséget jelentett, hogy hogyan is kell ezeket egyáltalán megcsinálni, hogyan kell ösz-

szedolgozni az emberekkel. Azt gondolnád, hogy nagyon egyszerű, mert mindenkinek megvan az elképze-

lés a fejében, és azt mondod, hogy simán meg tudsz szervezni ilyen egyszerű dolgokat. De addig, amíg 

nem kerülsz bele, hogy ténylegesen mi minden jár ezekkel, tévesen méred fel az erőszükségletet.  

– Hogyan, milyen módszerekkel igyekszel egyben tartani a KOB csapatát?  

– Nekem az a mentalitásom egy ilyen csoporttal kapcsolatosan, hogy az csak akkor tud jól működni, ha az 

emberek egymással is megfelelő viszonyban vannak. Legalábbis én saját magamról tudom, hogy akkor 

dolgozom a legjobban, ha szeretek együtt tevékenykedni azokkal az emberekkel, akikkel egy csapatot al-

kotunk, és valamilyen szinten a barátaimnak tekinthetem őket. Ezekben a személyekben meg tudok bízni, 

és így tudok delegálni bizonyos feladatokat. Különben az lenne, hogy én akarnék egyedül megoldani min-

dent. Azt próbáltam mindig elérni, hogy az emberekből valamilyen közösséget tudjak kialakítani. Vannak, 

akik erre jobban kaphatók, vannak, akik kevésbé, ezzel kapcsolatosan én úgy érzem, hogy a lehetőséget 

megpróbálom megadni arra, hogy együtt tudjunk működni. 

– Szerveztek csapatépítőket? 

– Igen, szerveztünk, szervezünk. A legem-

lékezetesebb és talán a legnagyobb is 

2017 tavaszán volt. Nagyon jó programo-

kon vettünk részt, ekkor mentünk gokar-

tozni, ám a szakmai szempontokat sem 

hanyagoltuk el. Akkoriban érezhető volt, 

hogy kicsit hiányzott egy igazi vezető alak 

a csapatban. Ezért kaptunk olyan felada-

tot is, amely keretében meg kellett szervezni valamit, de ebben teljesen „magunkra hagytak”. Ekkor ki-

alakult, hogy ki milyen szerepet tud és fog vállalni a csoporton belül, mert addig ez nem volt tisztázott. 

Mellette próbáltunk készségfejlesztéseket, csapatfejlesztéseket csinálni. Ez nagyon jól sikerült csapatépí-

tő volt. Az előtte lévő sokkal inkább a szakmai dolgokra koncentrált. Sajnos, azt hozzá kell tenni, hogy – 

legalább is azóta, amióta én a csapat tagja vagyok – csökkent a KOB anyagi kerete, így nem korlátlanok a 

lehetőségeink, vagy nem tudunk olyan jellegű csapatépítő programot tartani, mint más, nagyobb egyete-

mi szervezetek.  
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– Mennyire tudtok együttműködni, mennyire gördülékeny a tervezés-szervezés folyamata a programok 

esetében?  

– Volt olyan időszak, amikor nagyon nehezen ment, akkor nagyon kevés programunk is volt. De például a 

legelső csapat, amelybe bekerültem annak idején, elég hatékonyan működött ebből a szempontból, mert 

az akkori elnökünk nagyon „erős kezű” volt, viszont sok mindent ő egyedül teljesített. Persze, a szervezés 

gördülékenyen történt, csak nem az egész csapat vett részt ebben. Amióta én birtoklom az elnöki pozíci-

ót, arra törekszem, hogy a csapatmunkajelleg domináljon, és ne egy valaki vállaljon el túl sok feladatot. 

Próbálom szétosztani a munkákat, hiszen mindenki azért van a KOB-ban, hogy valamit kivegyen belőle. 

Mindenkiről van egy képem, felépítettem a fejemben, hogy miben jó, és olyan tevékenységekben való 

részvételre igyekszem megadni a lehetőséget neki, amit ő is örömmel végez.  

– Szerinted hogyan, milyen módszerekkel lehet és érdemes felébreszteni a részvételi motivációt? 

– Jelenleg úgy érzem, hogy a kommunikáció még mindig olyan dolog, amin sokat tudnánk fejleszteni. De 

a diákok sem könnyítik meg a helyzetünket. Külön kérdés az is, hogy egyáltalán hol hirdessünk. Hiába te-

szünk ki plakátokat, legtöbbször el sem olvassák ezeket. Már nincsenek hozzászokva ahhoz a hallgatók, 

hogy oda kell fordulni, látni is kell ezeket a dolgokat, elsétálnak mellette. Így nagyon nehéz a dolgunk. Az 

is tény, hogy hiányzik egy olyan személy, aki valódi marketinges szerepet tölthetne be, ám azt is meg kell 

jegyeznem, hogy az egyetem sem enged túl nagy szabadságot ebben a témában vagy akár a programok 

finanszírozásában. Ha tudnám a választ erre a kérdésre, akkor már azon dolgoznék, hogy megvalósíthas-

sam. 

– Mi a legfontosabb tapasztalat, amelyet magaddal „viszel”?  

– Az, hogy mennyire magabiztosan tudok beszélni, fontos kompetencia, amely rengeteget fejlődött a KOB

-os tevékenységem során. Előre láthatólag olyan területen fogok elhelyezkedni, ahol csoportokban, cso-

portokkal fogok dolgozni. Most már be tudom azonosítani, hogy milyen szerepeket vállalok fel egy csapat-

ban és hogyan tudom kezelni a különböző személyeket, hogyan tudom őket bizonyos feladatokra rávenni 

vagy motiválni. Ezek nagyon fontos tapasztalatok lesznek, amelyeket fogok tudni a munkahelyemen ka-

matoztatni.  

– Ha egyetlen mondatban kellene összefoglalnod a Bagolyvárban eltöltött idő mottóját, tapasztalatát, 

történéseit, hogyan tennéd meg? Mi lenne az üzeneted a jelenlegi és jövőbeni kollégisták számára? 

– Annyit ér, amennyit beleteszel! Hogyha 

részt veszel benne, és csinálod, és nem te-

hernek érzed a kollégiumi eseményeket, 

programokat, feladatokat, akkor nagyon jól 

fogod érezni magad. Ha csak „teng-lengsz”, 

olyan is lesz az élmény… A lehetőségek 

adottak, hogy kikapcsolj, és maximálisan 

kiélvezhesd az itt eltöltött időt, az már csak 

rajtad múlik, hogy megragadod-e ezeket a 

lehetőségeket, vagy sem. 


