
 

 
  

 

ELTE Damjanich utcai Kollégium 

 Diákbizottsági beszámoló 

2019 május- 2019 október 

 

 



Zsámboki Enikő- elnök 

ELTE Damjanich utcai Kollégium  

2019. május 

2019. május 6. 

Az ELTE Damjanich utcai Kollégium rendkívüli Közgyűlése zajlott le.   

 

 

2019. május 8. 

Részt vettem a Kollégiumi Központ által összehívott Kollégiumi Tanácson, amelyen a nyári 

kollégiumi férőhelyekről esett szó.  

A Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésén és Választmányi ülését vettem részt a 

Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumban. 

2019. május 15. 

A Diákbizottsággal pikniket szerveztünk, melyet a rossz idő miatt a Teaházban tartottunk. 

 

2019. július 

 

2019. július 15. 

Részt vettem a Kollégiumi Központ által összehívott Felvételi Bizottsági ülésen, melyen az 

elsős felvételi eljárásról volt szó. 

Július és augusztus hónapokban a felvételi eljárásban tevékenykedtem. Melynek része volt a 

kérvények érvényesítése, e-mailek válaszolása, felvételt nyert hallgatók felvétele, 

kapcsolatfelvétel-, és tartás.  

 

2019. augusztus 

2019. augusztus 15. 



Részt vettem a Kollégiumi Központ által összehívott Felvételi Bizottsági ülésen, melyen a 

ponthatárhúzás és férőhely tisztázás történt. Emellett aznap részt vettem a Kollégiumi 

Tanácson, ahol a kollégiumok jövőbeli szobaellenőrzési szempontrendszeréről és a tisztasági 

kritériumokról esett szó.  

 

Augusztus hónap végén a beköltözés előkészítésével kapcsolatos teendőket intéztem. 

2019. szeptember 

2019. szeptember 4-6. 

A Diákbizottsággal a beköltözést bonyolítottuk le. 

2019. szeptember 5.  

„Irány a Dami!”- estet rendeztünk a Diákbizottsággal az új és régi lakóknak egyaránt. Az est 

vetélkedőd és Just Dance mulatságot is magába foglalt. Itallal és rágcsálnivalóval 

kedveskedtünk a kollégistáknak.  

2019. szeptember 17. 

Évnyitó Diákbizottsági ülést tartottam, melyen szó esett a jövőbeli terveinkről. Majoros Luca 

külföldi tanulmányai miatt, titkári pozícióra Szladovics Vanesszát kértem fel.  

2019. szeptember 19. 

Részt vettem a Kollégiumi Központ által rendezett Csúcstalálkozón, melyen az ELTE 

kollégiumok vezetői, nevelői, adminisztrátorai, diákbizottsági tagjai vettek részt. A találkozó 

témája a szobaellenőrzési és tisztasági szempontrendszer volt.  

 

Tóth Tímea- alelnök 

ELTE Damjanich utcai Kollégium  

2019. május 

2019. május 6. 

Az ELTE Damjanich utcai Kollégium rendkívüli Közgyűlése zajlott le.   



 

2019. május 15. 

A Diákbizottsággal pikniket szerveztünk, melyet a rossz idő miatt a Teaházban tartottunk. 

 

2019. július 25. 

Részt vettem az elsős felvételi eljárás képzésén.  

2019. július-augusztus 

Az elsős felvételiben kérvényeket érvényesítettem. 

2019. szeptember 

2019. szeptember 4-6. 

A Diákbizottsággal a beköltözést bonyolítottuk le. 

2019. szeptember 5.  

„Irány a Dami!”- estet rendeztünk a Diákbizottsággal az új és régi lakóknak egyaránt. Az est 

vetélkedőd és Just Dance mulatságot is magába foglalt. Itallal és rágcsálnivalóval 

kedveskedtünk a kollégistáknak.  

2019. szeptember 17. 

Évnyitó Diákbizottsági ülést tartottunk, melyen szó esett a jövőbeli terveinkről. Majoros Luca 

külföldi tanulmányai miatt, titkári pozícióra Szladovics Vanesszát kértük fel.  

  



2019. szeptember 11.  

Részt vettem a Kerekes Kollégiumban a Városligeti szüreti mulatság megrendezésének első 

megbeszélésén.  

2019. szeptember 12.  

Részt vettem az első KolHök gyűlésén, amin az elnök tartott beszámolót és a tavalyi évet 

értékeltük ki.  

Sarkadi Réka 

Utánpótlásképzésért és Esélyegyenlőségért felelős referens 

ELTE Damjanich utcai Kollégium  

2019. május 

2019. május 6. 

Az ELTE Damjanich utcai Kollégium rendkívüli Közgyűlése zajlott le.   

2019. május 15. 

A Diákbizottsággal pikniket szerveztünk, melyet a rossz idő miatt a Teaházban tartottunk. 

2019. augusztus 

Augusztusban a felvételi eljárás kérvényeinek érvényesítésével foglalkoztam.  

2019. augusztus 27.  

A Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda által szervezett nyílt napon segédkeztem. 

2019. szeptember 

2019. szeptember 4-6. 

A Diákbizottsággal a beköltözést bonyolítottuk le. 

2019. szeptember 5.  

„Irány a Dami!”- estet rendeztünk a Diákbizottsággal az új és régi lakóknak egyaránt. Az est 

vetélkedőd és Just Dance mulatságot is magába foglalt. Itallal és rágcsálnivalóval 

kedveskedtünk a kollégistáknak.  

2019. szeptember 17. 



Évnyitó Diákbizottsági ülésen vettem részt. 

Mindemellett részt vettem a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Kabineti valamint az 

Utánpótlásképzés ülésein és ez utóbbi programjainak szervezésében, lebonyolításában 

segédkeztem. 

 

Szladovics Vanessza –Titkár és sportügyekért felelős referens 

ELTE Damjanich utcai Kollégium  

 

2019. május 

2019. május 6. 

Az ELTE Damjanich utcai Kollégium rendkívüli Közgyűlésén vettem részt.    

 

2019. május 15. 

A Diákbizottsággal pikniket szerveztünk, melyet a rossz idő miatt a Teaházban tartottunk. 

 

2019. július 

 

2019. július 25. 

Részt vettem a Kollégiumi Központ által összehívott Felvételi Tájékoztatón, melyen az elsős 

felvételi eljárásról volt szó. 

 

2019. augusztus  

-  

2019. szeptember 

2019. szeptember 4-6. 



A Diákbizottság többi tagjával együtt a beköltözésben segédkeztem.  

 

2019. szeptember 5.  

„Irány a Dami!”- estet rendeztünk a Diákbizottsággal az új és régi lakóknak egyaránt. Az est 

vetélkedőt és Just Dance mulatságot is magába foglalt. Itallal és rágcsálnivalóval 

kedveskedtünk a kollégistáknak.  

 

2019. szeptember 17. 

Évnyitó Diákbizottsági ülésen vettem részt, melyen szó esett a jövőbeli terveinkről. Az ülésen 

Zsámboki Enikő elnök felkért, hogy Majoros Luca volt titkár külföldi tanulmányai ideje alatt 

én vállaljam a titkár pozíciót. Természetesen elfogadtam a felkérést, így új tisztségem titkár és 

sportügyekért felelős referens lett.  

 

Kovács Petra – Kommunikációért felelős referens 

ELTE Damjanich utcai Kollégium  

 

2019. május 

2019. május 6. 

Az ELTE Damjanich utcai Kollégium rendkívüli Közgyűlése zajlott le.   

 

2019. május 15. 

A Diákbizottsággal pikniket szerveztünk, melyet a rossz idő miatt a Teaházban tartottunk. 

 

2019. július 

 

2019. július 25. 



Részt vettem a Kollégiumi Központ által összehívott Felvételi Tájékoztatón, melyen az elsős 

felvételi eljárásról volt szó. 

Július és augusztus hónapokban a felvételi eljárásban tevékenykedtem, melynek része volt a 

kérvények érvényesítése. 

 

2019. augusztus  

-  

2019. szeptember 

2019. szeptember 4-6. 

A Diákbizottság többi tagjával együtt a beköltözést bonyolítottuk le. 

 

2019. szeptember 5.  

„Irány a Dami!”- estet rendeztünk a Diákbizottsággal az új és régi lakóknak egyaránt. Az est 

vetélkedőt és Just Dance mulatságot is magába foglalt. Itallal és rágcsálnivalóval 

kedveskedtünk a kollégistáknak.  

 

2019. szeptember 17. 

Évnyitó Diákbizottsági ülésen vettem részt, melyen szó esett a jövőbeli terveinkről. Szladovics 

Vanessza lett felkérve titkárnak így én vettem át tőle a kulturális posztját. Új tisztségem tehát 

kommunikációs és kulturális referens lett.  

 

 

 

 


