
Jelentkezési lap 

 (BGE PSZK Kollégium KOB-tag) 

 

 

Név: Balsa Zita Eszter 

Évfolyam: 1.  

Szak: Pénzügy és számvitel 

 

 

Pályázatom: 

 

 

KÉP HELYE 

Tavaly szeptemberben költöztem be a kollégiumba, ami életem egyik legjobb döntése 

volt. Mióta kisebb-nagyobb megszakításokkal itt élek, a kollégium az otthonommá vált, 

ahol a legszebb egyetemi élmények értek. Célom az, hogy segítsek a jelenlegi és leendő 

kollégistáknak is a legtöbbet kihozni az itt eltöltött időszakból a költözés 

gördülékenyebbé tételével, folyamatos segítségnyújtással és támogatással, illetve 

mindenki számára kellemes és felejthetetlen programok szervezésével. Fontosnak 

tartom a kollégisták érdekeinek igazságos képviselését többek között a kollégiumi díjak, 

a felvételi és szobabeosztás tekintetében. A jövőben szeretném az ötleteim 

megvalósítása által tovább fejleszteni a kolis hallgatói életet, és szorosabb kapcsolatot 

kialakítani a kollégisták és a Bizottság tagjai között. Köszönöm, ha támogatsz abban, hogy 

a Bizottság tagjaként dolgozhassak mindannyiunk érdekeiért! 



Jelentkezési lap 

 (BGE PSZK Kollégium KOB-tag) 

 

 

Név: Boda Dóra 

Évfolyam: 1.  

Szak: Gazdaságinformatikus 

 

 

Pályázatom: 

 

 

KÉP HELYE 

Kedves Hallgatótársaim! 

Boda Dóra vagyok, második féléves Gazdaságinformatikus szakos hallgató. 

A Kollégiumi Bizottságba azért jelentkezek, hogy egyetemi éveim alatt valami hasznosat 

is hozzá tudjak tenni a kollégiumi hallgatói élethez. A középiskolai éveim alatt több 

rendezvény szervezésében részt vettem és úgy gondolom, hogy ezeket a tapasztalatokat 

hasznosítani tudnám a jövőben is. Kreatívnak és együttműködőnek mondanám magam. 

Szeretek segíteni másoknak. 

Igyekszem majd a kolis éveket színesíteni, amennyire ez lehetséges, hiszen a 

kollégiumban eltöltött évek talán életünk egyik legemlékezetesebb, élményekkel teli 

időszaka. Fontosnak tartom, hogy mindenki be tudjon illeszkedni, amin ezek a 

programok segíthetnek. Abban az esetben ha bekerülök azt is szem előtt tartanám, hogy 

időben tájékoztassalak titeket minden fontos dologról.  

Amennyiben szimpatikusnak találtál, előre is köszönöm, hogy szavazatoddal támogatsz a 

céljaim elérésében. 

 



Jelentkezési lap 

 (BGE PSZK Kollégium KOB-tag) 

 

 

Név: Brezina Csilla 

Évfolyam: 1. 

Szak: Pénzügy és számvitel 

 

 

Pályázatom: 

 

 

KÉP 

HELYE 

Kedves Kollégisták! 

Engedjétek meg először is, hogy pár szóban bemutatkozzak. Első éves hallgató vagyok, a 

múltban pedig jelentős szerepet vállaltam közösségekben. 4 éven át szerveztem bálokat, 

fiataloknak szóló rendezvényeket. Szeretném ezt a vonalat tovább képviselni, ezzel 

rengeteg boldog pillanatot szerezni nektek és egy nagy családdá formálni a kollégiumi 

közösséget.  

Megemlítenék pár programot egy kis ízelítőként melyekkel készülök nektek: társasjáték 

est, csapatépítő játékok akár szintenként akár pedig évfolyamonként. Nagy hangsúlyt 

fektetnék továbbá a rejtett tehetségek felfedezésére. Nem utolsó sorban pedig 

kihasználni minden közösen töltött időt, hiszen ebben a helyzetben megtanultuk, hogy 

egyik napról a másikra megszakadhatnak akár természetesnek vett állapotok. Továbbá 

vallom azt, hogy a kollégium falain belül köttetett barátságok egy életen át tartanak és 

egymást támogatjuk az életnek nevezett nehéz úton.  

Ezeknek a céloknak a kivitelezése nagy feladat, de bízom benne, hogy közösen meg 

tudjuk őket valósítani. Amennyiben kedvet kaptál egy nagy család része lenni és segíteni 

a közösséget, hogy minél jobb és jobb legyen, kérlek támogass a szavazatoddal, és 

ígérem, nem okozok csalódást.  

 



Jelentkezési lap 

 (BGE PSZK Kollégium KOB-tag) 

 

 

Név: Gáncs Tamara Ramóna 

Évfolyam: 1. 

Szak: Gazdálkodási és menedzsment 

 

 

Pályázatom: 

 

 

PHELYE 

Sziasztok! Gáncs Tamara vagyok, első éves gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató. 

Habár a covid jelentősen befolyásolta a KOB munkáját (gondolok itt arra, hogy a közösségi 

események elmaradtak) és a kollégiumi tartózkodásunk is rövid ideig tartott, viszont 

ezalatt az idő alatt nagyon jól éreztem magam.  

Volt alkalmam meghallgatni egy-két tagot, akik meséltek a feladataikról és az szimpatikus 

volt. Szívesen részt vennék a kollégiumi élet alakításában. Mivel azt mondják az egyetem 

az egyik legmeghatározóbb szakasza az életünknek, így amint lehetőség adódik rá 

szeretném elérni, hogy minél több felejthetetlen élményben legyen részünk. 

Természetesen a hivatalosabb feladatokból is szívesen venném ki a részem. 

Köszönöm, ha bizalmat szavaztok nekem céljaim eléréséhez.  

 



Jelentkezési lap 

 (BGE PSZK Kollégium KOB-tag) 

 

 

Név: Hegedüs Zsófia 

Évfolyam: 2. 

Szak: Gazdaságinformatikus 

 

 

Pályázatom: 

 

 

 

Sziasztok! 

Hegedüs Zsófi vagyok, másodéves gazdinfós hallgató, egyetemi tanulmányaim kezdete 

óta vagyok kollégista.  

Évek óta szívesen veszek részt különböző programok szervezésében és lebonyolításában, 

akár iskolai vagy egyéb rendezvényekről legyen szó. Könnyen dolgozom másokkal,  

az adminisztrációs és hasonló jellegű feladatokat is szívesen végzem, ezért örömmel 

lennék tagja a KOB-nak. 

Amennyiben bekerülök a Bizottság tagjai közé, céljaim között szerepel, hogy közelebb 

hozzuk egymáshoz a vezetőségi és hallgatói célokat és érdekeket, hogy gördülékenyebbé 

tegyük a beilleszkedést, valamint, hogy a vírus végeztével újra megrendezzük a bulikat, 

és rendezvényeket, amiket már mindannyian hiányolunk. 

Támogatásotokat előre is köszönöm! 

 



 Jelentkezési lap 

 (BGE PSZK Kollégium KOB-tag) 

 

 

Név: Horváth Dorina 

Évfolyam: 2. 

Szak: Pénzügy és számvitel 

 

 

Pályázatom: 

 

 

 

Sziasztok! 

Horváth Dorina vagyok, másodéves pénzügy és számvitel szakos hallgató. Eddigi két 

évemben mindig kollégista voltam, nem mondom, hogy végig, de elég sokat, és persze 

amennyire a helyzet engedte. Alapvetően szerintem nyitott vagyok, könnyen barátkozom 

és hamar megtalálom a közös hangot bárkivel a legtöbb témában. 

Amíg a kollégiumban voltunk nagyon sok és színes eseményen voltam, mint gólya, és már 

az első pár alkalom után, (azt hiszem a harmadik után) már biztosan tudtam, hogy része 

szeretnék lenni ennek a kis csapatnak. Jó programokat szervezni, egyesíteni a kollégistákat 

egy kis „családdá”. Középiskolás éveim alatt DÖK tag voltam a kollégiumomban, így 

mondhatom, hogy van tapasztalatom a témában és rálátásom a dolgokra. 

Legfőbb célom a jövőben, az évfolyamok közötti szakadékok redukálása, a fiatalabb 

generáció bevezetése a kollégiumi diákéletbe. Hiszen tudjuk, hogy nekik a járványhelyzet 

miatt, elmaradt a fészekrakó és a többi fontosabb ismerkedős program. A felsőbb 

éveseknek pedig szeretném visszahozni azt a hangulatot, amit korábbi éveik alatt 

megtapasztaltak. 

Előre is köszönöm a bizalmat. 



Jelentkezési lap 

 (BGE PSZK Kollégium KOB-tag) 

 

 

Név: Király Krisztina 

Évfolyam: 2. 

Szak: Pénzügy és számvitel 

 

 

Pályázatom: 

 

 

 

Másodéves PSZK-s hallgatóként úgy érzem eljött az ideje annak, hogy tegyek valamit a 

közösségért és annak formálásáért. Mivel kollégista vagyok, ezért úgy érzem ezt a KOB 

keretein belül tudnám legjobban megvalósítani. Szeretem, ha egy jó közösség vesz körül, 

és ezért teszek is, mivel korábban számos esemény szervezésében részt vettem már. Úgy 

gondolom, emiatt jó a szervező- és problémamegoldó képességem, ami a jelenlegi 

helyzetben elengedhetetlen és a KOB hasznára válhat. Emellett szeretném a kollégisták 

érdekeit is a tudásomhoz mérten legjobban képviselni. Remélem, elnyerem bizalmatokat, 

és támogattok szavazataitokkal!  



Jelentkezési lap 

 (BGE PSZK Kollégium KOB-tag) 

 

 

Név: Rési Dóra Boglárka 

Évfolyam: 1.  

Szak: Emberi Erőforrások 

 

 

Pályázatom: 

 

 

 

A nevem Rési Dóra Boglárka, elsőéves emberi erőforrások szakos hallgató vagyok, 

jelenléti oktatás idején a Bagolyvár Kollégium lakója. Habár eddig mindössze 2 hónapot 

tölthettem csak el a kollégiumban, de így is rendkívül jó tapasztalataim vannak róla, 

imádtam ott lakni és már nagyon várom, hogy visszaköltözhessünk.  

Már régtől fogva lételemem a szervezkedés, mindig is azt tekintettem egyik legfőbb 

célomnak, hogy mások életét segíthessem és jobbá tehessem, ehhez pedig tökéletes 

lehetőség lenne számomra a Kollégiumi Bizottság tagjának lenni. Szeretném másoknak is 

átadni azt az élményt, amit én éltem át a kollégiumnak köszönhetően, hogy egy 

nagyszerű közösséghez tartozhatok, illetve, hogy bármilyen, a kollégiumhoz köthető 

problémám is akad, mindig számíthatok segítségre és ez nagy biztonságérzetet ad. 

Jövőbeli terveim között elsőként mindenképp azt emelném ki, hogy amint visszaáll a 

rend és újra a kollégiumban leszünk mindannyian, szerintem nagyon fontos lenne, hogy 

a közösség újra összeszokjon, ehhez pedig különféle csapatépítő programok rendezését 

javasolnám. Illetve, ha esetleg a könyvtár projekt megvalósul és nem költözhetünk vissza 

a kollégiumba, akkor is fontosnak tartom, hogy bár nem egy helyen fogunk élni, de a 

közösséget akkor is mindenképpen egyben tartsuk, hiszen a kollégium lakóit nem csak az 

köti össze, hogy egy épületben élnek. Emellett pedig szeretném a kollégium 

közösségének és vezetőségének a tőlem telhető maximális segítséget és támogatást 

megadni, hogy együtt alakíthassuk a kollégium életét és a továbbiakban is olyan 

nagyszerű legyen ehhez a közösséghez tartozni, mint eddig.  



Jelentkezési lap 

 (BGE PSZK Kollégium KOB-tag) 

 

 

Név: Sebestyén Blanka 

Évfolyam: 1.  

Szak: Gazdaságinformatikus 

 

 

Pályázatom: 

 

 

KÉP HELYE 

Sziasztok!  

Sebestyén Blanka vagyok első éves gazdaságinformatikus hallgató. Számomra a 

kollégiumi élet színesebbé teszi a tanulással teli hétköznapjaimat, hiszen nagyon sok 

kedves és jó fej embert ismerhettem meg itt.  

Azért jelentkeztem a kollégiumi bizottságba, mert szeretném magam kipróbálni ezen a 

területen. Úgy hiszem az új kihívásokkal rengeteg pozitív dolog is jár, például 

önfejlesztés, érdeklődési kör szélesítése és új emberek megismerése. Szeretek 

csoportban dolgozni, hisz ilyenkor egymás véleményéből, feladatmegoldási ötletéből is 

tanulhatunk és közösség számára hasznos dolgot hozhatunk létre. Céltudatosnak 

gondolom magam és kreatívnak, könnyen feltalálom magam a váratlan helyzetekben. 

Szeretek alkotni, festeni, rajzolni. 

A jövőben szeretnék segédkezni kolis programok megszervezésében: filmestek, szakmai 

beszélgetések végzett hallgatókkal, kvízdélutánok különböző témákban, 

társasjátékestek. 

Köszönöm, ha bizalmat szavaztok nekem! 



Jelentkezési lap 

 (BGE PSZK Kollégium KOB-tag) 

 

 

Név: Szokol Patrícia Bianka 

Évfolyam: 1. 

Szak: Pénzügy és számvitel 

 

 

Pályázatom: 

 

 

 

Tisztelt Kollégisták! Tisztelt KOB! 

A Kollégiumi Bizottságban megüresedett helyek egyikére szeretnék pályázni. 

Szokol Patrícia vagyok, elsőéves hallgató. 

Nyíregyházán nőttem fel, a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban tanultam. Szeretném kiemelni, 

hogy 12 évig atletizáltam, ami rengeteg dologra tanított meg engem, mégpedig arra, hogy 

milyen lehet új célokat és kihívásokat szerezni, milyen érzés megvalósítani ezeket, milyen 

érzés küzdeni valami olyanért, ami fontos nekem. 

A bizottságba való jelentkezésemmel is célokat, sikereket szeretnék elérni a Kollégiumi 

Bizottság tagjaival együtt. Célom, hogy hallgatóbarát kommunikáció folyjon le a 

diákszervezetek, akár az egyetem és a hallgatók között. 

Továbbá szívesen segítek a hallgatóknak a feltett kérdéseik megválaszolásában. 

Lelkiismeretes, felelősségteljes embernek tartom magam, aki mindig társai igényeit 

helyezi előtérbe. 

Szeretnék részt venni a KOB tevékenységében, így remélem bizalmat szavaztok nekem. 

 

Tisztelettel, 

Szokol Patrícia 

 



Jelentkezési lap 

 (BGE PSZK Kollégium KOB-tag) 

 

 

Név: Trepák Anna Anikó 

Évfolyam: 1. 

Szak: Emberi Erőforrások 

 

 

Pályázatom: 

 

 

 

Tisztelt Választási Bizottság, Kollégisták! 

Elsősorban hadd mutatkozzak be Trepák Anna Anikó vagyok, elsőéves hallgató Emberi 

Erőforrások szakon.  

Habár a kollégiumi életben még kezdő vagyok, a közösségi programok 

megszervezésében annál tapasztaltabb. Gimnáziumi éveim alatt tagja voltam az 

évfolyamunk Diák Közösség Csapatának, ami az évfolyamunknak szervezet sikeres 

programokat. Szeretném ezt folytatni, de ez mellett valami újba bele kezdeni. Így 

hallottam a KOB- ról és annak munkájáról több hallgatótól.  

Tervem a jövőre, hogy a kollégisták a kollégiumot ne csak egy épületnek nézzék, hanem 

egy olyan helynek, ami sok élményt, boldog pillanatokat, felejthetetlen programokat 

adott. Ahol egy olyan közösség részesei ahová betudtak illeszkedni, új barátokat 

szereztek. Ezekben programokkal tudok/tudunk segíteni. Amiket csak megemlítenék: 

sport nap, csocsó bajnokság, kollégium buli, filmest. Ezekhez a célokhoz nem csak én 

vagyok a fontos szereplő, hanem Ti is. 

Előre is köszönöm bizalmatokat és támogatásotokat. 


