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RÁDLY MÁRTON 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

a 2018. február 1. és 2018. augusztus 31. között végzett közösségi tevékenységéről 

BUDAVÁRI SCHÖNHERZ STUDIÓ 

 
 
A Budavári Schönherz Stúdió tagjaként a félév 7 BSTV adásán vettem részt; szerkesztői, operatőri, 
bejátszós-feliratozói, világosítói, képvágói és képmérnöki posztokon is segítettem az adások 
elkészítésében. Egy-egy adás nagyjából 4-5 órás elfoglaltságot jelentett az előkészületekkel és az adás 
utáni értékeléssel, utómunkálatokkal együtt. 
 
A stúdió vezetőségének tagjaként az én feladatom volt a közösségi események megszervezése. A 
félév során a stúdió tagjai így filmezős esteken, sörözésen vehettek részt, valamint két tagfotózást is 
megszerveztem a SPOT fotókör segítségével. Az én felelősségem volt ezen kívül a kör újoncbevonó 
és a félévzáró vacsora teremfoglalása is. 
 
A BSS-nél mentori munkát is végeztem a félévben, ez két új tag stúdióbeli beilleszkedésének segítését 
jelentette, figyelemmel követtem őket a forgatásokon. Rendszeresen egyeztettem a többi mentorral az 
újoncok fejlődéséről és stúdióbeli aktivitásáról. 
 
A Simonyi Konferencia előkészítése során a stúdió kapcsolattartója voltam arculati és videós 
kérdésekben. A stúdió gyűlésein rendszeresen beszámoltam az aktuálisan használható arculati 
elemekről, a rendezők elvárásairól. A konferencia rendezői gyűlésein egyeztettem a promóciós videók 
elkészítésének ütemezését, megvalósíthatóságát. Részt vettem a szükséges nyersanyagok 
elkészítésében. Megszerveztem a stábot több videó és arculati elem elkészítéséhez. 
 
A félév során több forgatáson is részt vettem operatőrként. 
 
A félév során a vezetőségi- és taggyűléseken is részt vettem, mindkettő hetente 1-1,5 órás 
elfoglaltságot jelentett. 

SIMONYI KÁROLY SZAKKOLLÉGIUM 

 
 
A félévben aktív tagja voltam a Szakkollégium Management körének, így több program 
szervezésében is részt vettem. 
 
A Simonyi képviseletében részt vettem a 2018-as Educatio kiállításon, ahol számos érdeklődőnek 
bemutattam a Villanykart és a Simonyit. 
 
A félévben megrendezésre került az egyetemen a 2nd Symponyum On Space Educational Activities 
(SSEA) a BME és az Európai Űrügynökség közös konferenciája, amelyen a Simonyi Menedzsment is 
részt vett a szervezésben. Itt segítettem a program előkészületeiben, a vendégek regisztrációjában, 
valamint számos egyéb operatív feladatban a konferencia során. 
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Szervezőként részt vettem az Simonyi Öregtalálkozójának előkészítésében és lebonyolításában. 

SIMONYI KONFERENCIA 

 
 
A Simonyi Konferencia egyik szervezőjeként rendszeresen részt vettem a rendezői megbeszéléseken. 
 
 Az előadói kapcsolattartókkal együttműködve előkészítettem és leforgattam a Konferencia 
promóciós videóit. 
 
A helyszínen az előkészületek során részt vettem a világítás, a videotechnika és a standok 
felépítésében. 
 
A Konferencia során operatőrként dolgoztam. 
 
Az esemény után részt vettem az elpakolásban, illetve a konferencia afterparty előkészületeiben és 
lebonyolításában. 
 
 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 
 
 

 
 


