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TÓTH BENCE 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

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

KIR FEJLESZTŐK ÉS ÜZEMELTETŐK 

 

A Körben a tavaszi félév folyamán részt vettem a mobilos tanfolyam új kidolgozásában (2 
alapózóalkalom és 2 mobil alkalom), illetve a 2 mobil alkalmon előadást tartottam és az utána lévő 
workshop alatt segítettem az elakadésban a résztvevőknek. A félév folyamán megrendezésre kerülő 
körvacsin segítettem szervezni és főzni. A félév végén két újonc mentorálását vállaltam, illetve részt 
vettem a mentorrendszer kidolgozásában is. Ezeken kivül szóbeliztettem felvételizőket és írásbeli 
felvételijüket is javítottam. 

SIMONYI KÁROLY SZAKKOLLÉGIUM 

 

A szakkollégiumban lévő tevékenyésgem három fő csoportra bontható. Külkapcsolatok, MGMT 
Körben végzett munka, illetve a szakkoli alatt végzett tevékenységek. 
 
Külkapcsolatok: A félév folyamán részt vettem az összes interkoll ülésen (6db). Jelen voltam a 
félévben a Rajk-udvarbálon, illetve segítettem az akkori elnökségnek a Szakkollégiumi Mínősítés 
elkészítésében, megírásában. Többek között a terem és eszköz bérlés adatainak feldolgozásában 
vettem részt, illetve a mínősítés társadalmi felelőségvállalás pontjának az elkészítésében és a hozzá 
tartozó adatok gyűjtésében segítettem. 
 
Képviseltem a szakkollégiumot a szakkollégiumi roadshow Salgótarjánban, ahol előadást is tartottam 
mobilfejlesztés témakörben. 
 
MGMT Kör: A félév folyamán több rendezvény szervezésében és főszervezésében részt vettem. 
 
Részt vettem az F&F dekor elkészítésében, illetve az esemény bepakolásában is plusz az 
edénykölcsönzővel tartottam a kapcsolatot. Ezen kívül a vacsora alatt vállaltam több operatív 
feladatot, illetve részt vettem a 4 fős takkercsapatban. 
 
F&F után a Simonyis Interkoll főrendezője voltam, tartottam a kapcsolatot a szakkolis közösségel, 
intéztem az itt alvók elszállásolását, illetve az FNT be/ki pakolásában és takarításban vettem részt. 
Emelett az esemény felépítésében és az esti buli megszervezésében segédkeztem.  
 
A félév folyamán az ESA-s SSEA konferencián is segítőként tevékenykedtem, illetve az utána lévő 
Yuri's night dekorjában, be/ki pakolásában segédkeztem, 
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Szakkoli: A tavaszi félévben az elnökségi pályázat megírásához minden körvezetővel és leendő 
körvezetővel személyes megbeszélés tartottam, hogy képbe kerüljek az aktuális véleményekkel, 
problémákkal. A félév végén megfigyelőként részt vettem az RVT JETI-n is. 

SIMONYI KONFERENCIA 

 
 
A Konferencia szervezésében elláttam a kötelező körvezetői feladataimat, ileltve heti 2x gyűléseket és 
workshopokat tartottam. 
 
A körvezetői feladataimon kívül részt vettem a PR csoport munkájában, illetve segítettem 
tanácsokkal és ötletekkel a mobilaklamazás és a web elkészítésében.  
 
A PR csoportban segítettem a pr timeline megtervezésében, illetve részt vettem a hermione 
szinkronszínész segítségével készített átszinkronozások megtervezésében/kivitelezésében. Többször 
mentem el nyomtatni külsős helyszínre a KBPR leállása miatt, illetve minden plakét kolin belüli 
kiragasztását Dotty-val ketten végeztük. 
 
A szervezés alatt intéztem az előadói plakettek rendelését és szállítását, illetve a kimagasló munkát 
végző csapattagoknak az emlékpóló rendelését és szállítását végeztem. A papíralapú meghívók 
(300db) borítékolását és póstára adását is én végeztem el. A konferencia szervezése alatt segítettem a 
gazdasági kérdésekben a gazdaságisnak, illetve részt vettem az IB028 új megjelenésének a 
kitalálásában, illetve kidolgozásában.  
 
A konferenciát megelőző napom, illetve aznap reggel segítettem a bepakolásban. standok állításában, 
illetve utolsóként hagytam el a helyszínt hajnalban. Másnap reggel az utolsó simításokban 
segédkeztem, a regisztrációs pultban lévőknek tanítottam meg a becheckoló alkalmazás működését, 
illetve a konferencia alatt a főrendezői feladataimat láttam el. (Előadások indítása, kapcsolattartás az 
előadói kapcsolattartókkal, AC,BSS kapcsolattartás, rapid döntések meghozása). Ezen kívül 
szabadidőmben szendvicseket készítettem a megéhező rendezőknek (:  
 
A konferencia végén részt vettem a bontásban, illetve elpakolásban. 

 

SCHÖNHERZ DESIGN STUDIÓ 

 
 
Részt vettem egy tanfolyamon, illetve rendszeresen látogattam a gyűléseket. Ezen kívül a nyári 
schdesignXimpulzus vacsin főszakács voltam és segítettem a beszerben is. 
 
 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 



 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1117 Budapest, Irinyi József utca 42. 104 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar http://vik-hk.bme.hu - hk@vik-hk.bme.hu 

Hallgatói Képviselet Tel.: 06-1-463-3657 

 

 


