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SIMONYI KÁROLY SZAKKOLLÉGIUM 

 

A Budavári Schönherz Stúdió körvezetőjeként részt vettem a Simonyi Károly Szakkollégium 
vezetőségi gyűlésein és a Szakkollégiummal kapcsolatos döntések meghozatalában. 

A félév végén elkészítettem a kör közösségi pontozását, valamint a havi beszámolókban összegeztem 
a BSS tevékenységét. 

Részt vettem a szakkollégium különböző eseményein, mint a Félévnyitó- és Felvételi vacsora, az 
Önkéntes nap, vagy a Félévzáró vacsora. 

SIMONYI KÁROLY SZAKKOLLÉGIUM 

 

A BSS körvezetőjeként rendszeresen tartottam heti szinten vezetőségi- és körgyűléseket. A stúdió 
külsős megkereséseit koordináltam és képviseltem a stúdiót a Schönherzen belül. 

Felügyeltem a vezetőség munkáját, segítettem a nagyobb rendezvények felelőseinek munkáját. 

A „Kísérletek, amelyeket látni kell” nevű éves közvetítés kapcsolattartója, valamint technikusa és 
operatőre voltam, ami két napos elfoglaltság volt az építéssel és bontással együtt. 

A félévben egy adásunkat szerkesztettem, ezzel együtt nyolc adáson vettem részt, négyszer rendezői 
pozícióban, kétszer pedig műsorvezetőként. Emellett öt élő közvetítésen vettem részt, köztük a BME 
tanévnyitón, a Schönherz Mátrixon, a Kutatók éjszakáján, valamint a Schönherz Szakmai Napokon. 

Ezeken túl egy grafika konzit streameltem. 

Képviseltem a BSS-t a Schönherzes nyílt napon, a Tankörlátogatáson, én vezettem körbe az új 
kancellárt a stúdióban, valamint a BME nyílt napon is standolóként fogadtam a gólyákat. 

A stúdió fő tevékenysége videók készítése, ebből is kivettem a részem: a honlapra kikerült anyagaink 
közül hétnél operatőr, egynél riporter, tizenegynél pedig vágó voltam. 

Tartottam egy operatőri gyakorlatot az újonc tagjainknak, melynek segítségével bekapcsolódhattak a 
kör munkájába. A közösségi eseményeken is aktívan részt vettem, két este takarítottam is utána. 

Bővítettem a BSS Wikit új cikkekkel, valamint a félév elején még főszerkesztőként rendszeresen 
publikáltam az elkészült anyagokat a nyilvánosság felé. 
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