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Események: 

 
• Bizottsági felvételi - május 4.  

• Kari Tanácsülés - május 10.  

• Orientációs Napok; egyeztetés a főszervezőkkel - május 10.  

• Bizottsági Felvételi - május 12.  

• Alakuló elnökségi ülés - május 14.  

• Egyeztetés Dr. Báldy Péterrel a gólyacsomagokról/pólókról - május 24.  

• Második elnökségi ülés - május 27.  
 

 

1. Bizottság  

 

Az alelnökké választásom után minél hamarabb szerettem volna elkezdeni a munkát, amihez 

szükségem volt egy jól működő bizottságra. Szerencsére rendkívül sokan adták be a pályázatukat, 

így május 4-én és 12-én az alelnök-helyettesemmel Dánfalvi Tamással, illetve a szervezetekért 

felelős alelnökkel, Urbán Kristóffal közösen bizottsági meghallgatásokat folytattunk le. Sok érdekes 

ötlet és vélemény hangzott el, amikből néhányat már most megpróbálunk megvalósítani. A 

megbeszélések után végül 20 jelentkezőt vettem be. Ez a bizottságokhoz képest nagyobb szám annak 

tudható be, hogy ebben a bizottságban a kommunikáció, a rendezvényszervezés és a sport is szerepet 

kap.  
 

 

Név szerint a következő jelentkezők nyertek felvételt: 

 
• Dánfalvi Tamás  

• Gábeli Flóra  

• Bihami Mercédesz  

• Ariana Ramadani  

• Horváth Márk  

• Kiss Bernadett   
• Olajos Eszter  

• Szabó András   
• Buda Zolta  

• Tatár Attila   
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 Dobos Kata  

 Vásárhelyi Gábor   
 Lagzi Kovács Laura  

 Sarkady Károly  

 Gergely Márton  

 Horváth Fanni  

 Kemény Alex  

 Molnár Máté  

 Vasas Barbara  

 Farkas Márton  
 
 
 

 
A bizottságot három csoportra osztottam, és a jelen pillanatban futó két projektünkhöz 
osztottam be őket. (A projektekről lentebb részletesen olvashattok.) 
A projektvezetők: Márton Gergely, Buda Zolta, Horváth Márk. 

 

Létrehoztam egy online felületet, ahol a leggyorsabb módon tudunk kommunikálni a 
bizottságommal. Itt vitatjuk meg az ötleteinket, a fontos értesítéseket ezen keresztül adom ki. 
Az első bizottsági ülés június 3-án esedékes, amelynek főbb eredményeiről a következő 
beszámolómban olvashattok. 
 

 

2. Vezetőképző 
 
 
 
Július 8-10-e közt lesz egy vezetőképző Esztergomban, melynek a megszervezését én és a 

rendezvényekért felelős bizottság látjuk el. Az első lépéseket megtettem ezzel 

kapcsolatban: árajánlatot kértem, valamint felmérjük a részt vevők létszámát, igényeit. 

Ehhez létrehoztam egy Google Drive platformot, ahol ezeket az adatokat össze tudtam 

gyűjteni. A vezetőképzőn a csapatépítő programok mellett lesznek szakmai megbeszélések, 

valamint a jövőbeni tervek felvázolása is a tábor céljai közt szerepel. Az eddig beérkezett 

ajánlatok közül a legkedvezőbb alapján az egész tábor 346.240 Ft-ba kerülne, ám ez még 

változhat június 3-ig. 
 

 

3. Orientációs Napok 
 
 
 
Az Orientációs Napok kapcsán több egyeztetésen és megbeszélésen is részt vettem, 
valamint számos alkalommal e-mailen keresztül konzultáltam az illetékesekkel. 
 
Sajnálatos módon a költségek viseléséről még nem sikerült megegyeznünk az 
egyetemi vezetéssel, ezért az Orientációs Napokon való rendezvények sorsa még 
bizonytalan. 

 

A kiadásokkal kapcsolatos problémák nem akadályozták az ún.gólya-csomagok 
összeállítását. Dr. Báldy Péter tanár úrral levelezést is folytattunk ez ügyben, valamint 
személyesen is találkoztunk május 24-én. Szerencsére itt minden tekintetben egyezség 
született, így már az ajánlatkérések zajlanak. 
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Az Orientációs napok utáni napra a Hallgatói Önkormányzat egy bónusz napot szeretne 
szervezni a gólyáknak, mely a félév talán legnehezebb feladatát állítja elénk. 
 
A sportügyi referens, Emri Attila már egyeztetéseket folytat a BEAC üzemeltetőjével, így 

majdnem biztos, hogy a BEAC pályáin lesz egy egész napos sportnap szerű vetélkedő és 

ismerkedő játéksorozat. Az estét pedig egy országosan ismert fellépő, valamint több feltörekvő 

lemezlovast felvonultató zenés-táncos rendezvény fogja lezárni. 
 

 

4. Kari Tanács 
 

 

A Kari Tanácson részt vettem az elnökséggel egyetemben május 10-én. 
 
Ezen az ülésen bemutatkoztunk, valamint szavaztunk a kreditelismertetési díj bevezetéséről, 
mely szavazáson tartózkodtam. Ezen felül megválasztásra kerültek az Etikai Bizottság 
oktatói tagja valamint elnökei. További feladat volt a Tanács ülésén több oktatói állás 
pályázatának elolvasása és az ezekről való szavazás, melynek szintén eleget tettem. 
 

 

5. Projektek 
 

 

Az első hónapban két célt tűztünk ki a bizottsággal. 

 

Ezek közül az egyik egy új kérdőív létrehozása, mellyel a legjobb szemináriumi oktatókat, 

illetve a legjobb előadókat szeretnénk évfolyamokra lebontva értékelni. Tisztában vagyunk 

vele, hogy erre a célra már van egy kérdőív, ám meglátásom szerint, ez nem látja el megfelelően 

a feladatát. Ahhoz, hogy egy működőképes kérdőívet sikerüljön összerakni, szükségünk volt 

minden óraadó és előadó tanár nevére évfolyamonként. Ezzel a feladattal a Buda Zolta-féle 

csapatot bíztam meg. További kelléke a kérdőívnek egy átlátható és könnyedén kezelhető 

felület, mely szintén ennek a csapatnak a feladata lett. Június 3-ig tartó határidőt szabtam meg 

ennek a megtervezésére. Egyelőre a megvalósítási tervet már megkaptam, valamint a tanszéki 

oktatók nevének a rendszerezése is elkezdődött. 

 

A másik célkitűzés egy online felület megtervezése, tartalommal feltőltése és elterjesztése. Ha 
az alapoktól szeretnénk felépíteni egy ilyen rendszert, az rendkívül időigényes és költséges 
lenne, ezért egy már meglevő alkalmazás használata mellett döntöttem. 
 
Erre az alkalmazásra fog felkerülni lehetőség szerint az Orientációs Napok programjától 
kezdve minden jövőbeli rendezvény, illetve esemény. Hosszútávon az a cél, hogy ez az 
alkalmazás tehermentesítse a Facebook-oldalakat ugyanis rengeteg fontos információ 
elveszik az információk tengerében. 
 
A hallgatói igények feltérképezése mellett az alkalmazás felhasználhatóságát is 
megvizsgáltuk. A konkrét tartalommal való feltöltése és az igényekhez formázása szintén 
június 3-án kezdődik. 
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6. Egyéb 
 
 
 
Kapcsolatokért felelős alelnökként a kommunikációs felületek kezelése is az én 
feladatkörömbe tartozik. Ennek a feladatnak eleget téve tájékoztattam a hallgatókat a 
különböző pályázatokról (Heidelbergi ösztöndíj, közéleti ösztöndíj, bizottsági jelentkezési 
felhívás). Az elnökségi üléseken mind részt vettem, és előzetes költségtervezetet készítettem 
a jövőbeni rendezvényekkel járó várható kiadásokról. 
 

 

Budapest, 2016. május 31.                                                          Beneda Tamás 

rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnök 

 

 


