
Motivációs levél 
 

Tisztelt Küldöttgyűlés! 

2011-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem programtervező informatikus szakán 

tanulok, és első éves koromtól kezdve a Damjanich utcai Kollégium lakója vagyok. Másodéves 

koromban jelentkeztem a kollégiumi diákbizottságba, amely választásokon a kollégiumi lakók nagy 

része érdemesnek talált arra, hogy érdekeiket képviseljem kollégiumi szinten. 2013. március 27-én 

Hartyándi Mátyás akkori KolHÖK elnök kért fel a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat 

elnökségébe, amelyben webes projekt referens pozíciót kaptam, majd 2014. május 6-án a KolHÖK 

alelnöke, ezután 2014. november 13-án a Hallgatói Önkormányzat elnöke lettem.  

Több, mint két éves érdekképviseleti tevékenységem alatt többek között vezetőképzőt 

szerveztem, az ELTE kollégiumi jelentkezésének Neptun rendszerbe való integrálását segítettem, 

rendezvények bonyolítását segítettem, egyéb teendőkben is részt vettem. Ezeket a tapasztalataimat, 

úgy vélem megfelelően tudnám kamatoztatni a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének 

elnökségében is.  

Az új nemzeti felsőoktatási törvény jelentős hatással lesz a kollégiumi életre, így mint a 

kollégisták érdekképviseletével foglalkozó országos szervezet, nem engedhetjük meg magunknak, 

hogy ne véleményezzük a törvénytervezetet. Ezek mellett a múltban többször is felmerült annak 

az igénye, hogy külön, a kollégiumokkal foglalkozó kormányrendelet kerüljön megalkotásra, melyet 

én mindenképpen támogatandó felvetésnek tartok, és ennek a megalkotását is a FEKOSZ fő 

feladatai között látom. 

Az országban működő kollégiumi érdekképviseletek kétségtelenül sokszínűek – ahány 

kollégium, annyi típusú rendszer lehetséges -, és ezeknek a szervezeteknek minden lehetséges 

támogatást meg kell adni. Ennek első lépcsőfoka a vezetőképzők szakmaiságának elősegítése lehet. 

Mivel viszonylag kevés idő áll rendelkezésre, hogy minél több szakmai ismeretet átadjunk, ezért 

nagyon oda kell figyelni arra, hogy hogyan állítjuk össze a hétvége programját. A jövőben egy jóval 

inkább szakterületi alapú vezetőképzőt képzelek el, jelentős szakmai munkával, és a tagkollégiumok 

igényeinek megfelelő szekciókat hozzunk létre.  

Ezek mellett, hogy minél több kollégistát meg tudjunk szólítani, mindenképpen át kell 

gondolni a FEKOSZ kommunikációját. Ahhoz, hogy sokkal aktívabb jelentkezést érhessünk el a 

sportprogramokra, és egyéb pályázatokra, fejlesztenünk kell a közösségi média használatán, és meg 

kell ismertetnünk a FEKOSZ céljait, és tevékenységét. Ehhez a LAK-HATÁS megfelelő eszköz 

lehet, a rovatok jelentős átgondolása mellett, és aktív, lelkes szerkesztők megkeresésével. 

 

Bízva a küldöttgyűlés támogatásában, 

Orosz Gábor 


