
 

 

Elnöki pályázat  

Pályázati adatlap  

A pályázó adatai:  

Név:  

Zeller Bálint  

  

Bemutatkozás: 

Zeller Bálint vagyok harmadéves vegyészmérnök BSc hallgató. 2016-ban iratkoztam 

be a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki 

Karára. 

2017 januárjában csatlakoztam a Hallgatói Képviselethez titkárként. Ez az időszak 

nagyon hasznos volt számomra, hiszen az így eltöltött hónapok alatt nem csak láthattam, hanem 

be is kapcsolódhattam az aktív munkába, és ez időszak alatt minél több tudást próbáltam 

magamba szívni. 2017 áprilisában a hallgatóság bizalmat szavazott nekem és képviselői 

mandátumot nyerhettem el. Ezt követően gazdasági referensként tevékenykedtem, illetve a 

Kollégiumi Bizottságban dolgoztam elnökhelyettesként. 

2017 szeptemberében egy nagy változás lépett be, a Képviselet elé hirtelen temérdek 

akadály gördült elődöm távozásával. 2017. szeptember 21-én a Hallgatói Képviselet bizalmat 

szavazott, és megválasztott elnökének. 



 

 

2018 tavaszán ismét én ülhettem az elnöki székbe. Ezt a ciklust egy rendkívül 

termékeny és konstruktív időszaknak ítélném meg a Hallgatói Képviselet életében, hiszen 

rendkívül sok projektet sikerült véghez vinni. 

Az előző elnöki ciklus értékelése. 

A 2018-as évet a stabil és sok fejlődéssel teli időszak volt, annak köszönhetően, hogy 

az ezt megelőző ciklusban sok közös munkával sikerült a szervezeti kultúránkat fejleszteni. A 

projektmenedzser programok használata már a képviselők mindennapjainak részévé váltak. 

Ezeknek a programoknak is köszönhetően úgy vélem, hogy a képviselőknek könnyebb 

összeegyeztetni a képviseleti munkájukat más elfoglaltságaikkal. 

Az Ars Presso ebben az időszakban már a Hallgatói Képviselet külső bizottságaként 

működött. Ez a szervezeti átalakítás nagyon jövedelmezőnek bizonyult, hiszen a kari 

rendezvényeink színvonala megemelkedett, valamint a csoport tagjainak külön jutalmazásának 

köszönhetően megfelelő jutalmat kaphattak az elvégzett munkájukért. 

Ebben a ciklusban a Hallgatói Képviselet két másik külső bizottságot is létrehozott: a 

Külső Szociális Bizottságot, valamint a Marketing Csoportot is. Eddig csak képviselők 

bírálhatták a szociális pályázatokat, azonban az előbb említett bizottság létrehozásával, már 

képviselői mandátum nélkül is lehetséges a szociális ösztöndíj pályázatokat bírálni, ami 

nagyban segíti azt, hogy megfelelő számú bíráló foglalkozhasson ezekkel a pályázatokkal. A 

Marketing Csoport pedig nagy segítséget jelent a kari események és csoportok megfelelő 

megjelenésében. 

A Hallgatói Képviselet egyik legnagyobb projekt szintű feladata volt a Mentor Körrel 

közösen a tanköri program újragondolása. A tankörök immáron heti rendszerességgel órarendi 

keretek között is találkozhattak mentoraikkal és a tankört segítő doktoráns hallgatóval. Ezen 

foglalkozások alatt egy előre kidolgozott tematika szerint ismerkedhettek meg az egyetemmel, 

a karral és annak közéletével. Mindemellett sok ismeretet sajátíthattak el amelyek hasznosak 

lehetnek a későbbi tanulmányaik során. 

A 2018-as gólyatáborunkat végre külső helyszínen rendezhettük meg, ami a kar 

létszámának megfelelő, valamint az elsőéves hallgatók igényeit is maximálisan kiszolgálja. 



 

 

Ennek a helyszínnek, illetve egy kivételes szervezői csapatnak köszönhetően úgy vélem sikerült 

az elmúlt 5 év egyik legjobb táborát megszerveznünk. 

A 2018-as évben néhány a mai napig is futó projektet indítottunk az EFOB 3.4.4. 

pályázat keretein belül. A projekt során a Martos Stúdióval és külső segítséggel közösen új kari 

kiadványt valamint kari népszerűsítő videókat fogunk készíteni. Azonban a projekt 

véghezviteléhez a pályázati keret segítségével közel egy millió forint értékben sikerült a stúdió 

eszközparkját gyarapítani. 

A kommunikációs csatornáinkon belül elindult a Hallgatói Képviselet Instagram 

oldala, ezáltal még egy gyakran használt közösségi oldalon el tudjuk érni a hallgatókat. 

Nagyon fontos feladatunk volt az, hogy az immáron háromlábú gazdálkodási  

rendszerünket teljes mértékben kihasználjuk és ezáltal nívós rendezvényeket tudjunk szervezni. 

Mindemelett a PR csoportnak köszönhetően egyre több PR pénzeszköz áramlott be. Mindezek 

összességének köszönhetően az előző évhez hasonlóan támogatásban tudjuk részesíteni 

öntevékeny köreinket. 

Továbbá sikerként értékelném azt is, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet által 

vezetett belső minőségbiztosítási rendszer alapján (teljesítményalapú értékelés), karunk 

hallgatói képviselete teljesített a legjobban. Ez arról ad bizonyságot, hogy a belső kari ügyek 

mellett az egyetemi projektekben is nagy szerepet vállaltunk ezáltal a teljes egyetemi rendszer 

előrébb lendítésében is részt vettünk. 

Jövőbeni terveim:  

Utánpótlás:  

A HÖK rendszerben mára általánossá vált egy gyors fluktuáció, ami mára mindenhol  

fellelhető. Egy élhetőbb és tervezhetőbb rendszer létrehozásával ez esetleg elejét vehető, 

azonban csak erre nem alapozhatunk. Egy komplex tudásátadó rendszer kialakítása már 

megjelent szervezetünkben, azonban ennek fejlesztése szerepel céljaim között, mert még nem 

teljes mértékben sikerül implementálni a képviselet életébe. Bízok benne, hogy az elkövetkező 

időszakban ez sikerülni fog és ennek köszönhetően az új képviselők hamarabb el tudják 

sajátítani a megfelelő tudást, így egy esetleges posztváltásból a hallgatóság semmit nem fog 



 

 

érzékelni. Emellett külön hangsúlyt szeretnék fektetni, a már más karokon jól működő 

gólyatanács létrehozására. Az előző évben erre voltak már kísérletek azonban, ebben a 

ciklusban szeretném, hogy egy már kiforrott és jól működő rendszer jöhessen létre, ami 

megfelelő utánpótlásbázisként tud majd szolgálni, ezáltal minden olyan elsőéves hallgató, aki 

tenni szeretne a közösségéért, minél hamarabb megismerkedhet az általunk végzett 

feladatokkal. 

A tanköri foglalkozást a következő tanév szeptemberében is el szeretném indítani. 

Ebben továbbra is nagyban szeretnék támaszkodni a Mentor Körre, hiszen ők lesznek azok 

akikkel, a gólyák majd heti rendszerességgel találkozni fognak. Az előző év egy jó tapasztalatot 

biztosított mindannyiunk számára. A közeljövőben ezekről a tapasztalatokról kell majd 

részletesen beszélnünk egy új és még jobb program kialakításának érdekében.  

Gazdasági ügyek:  

Az elmúlt időszakban elért gazdasági stabilitás jól előrevetíti azt az irányvonalat,  

amit a következő elnöki ciklusom alatt meg szeretnék valósítani: minél kiterjedtebb és 

sokrétűbb gazdálkodást, hiszen csak így tudjuk garantálni rendezvényeink megfelelő 

minőségét, illetve a köri támogatási rendszer gazdasági alapját. 

Tanulmányi ügyek: 

Az előző időszakban felmerült a képviseletben a tanulmányi ösztöndíj osztásának 

újragondolása. A jelenlegi rendszer ösztöndíjai nem kellőképp motiválóak. 2020-tól az 

általános normatívaemelésnek köszönhetően az ösztöndíjak emelkedni fognak, azonban 

előzetes számítások alapján, így sem sikerülne elérni azt a határt, amit már a hallgatói 

közvélemény is egy elfogadható ösztöndíjnak ítélne meg. Ezért sok munkával az ösztöndíj 

osztásának rendszerét át szeretném alakítani, így egy mindenki számára igazságosabb rendszert 

létrehozva. 

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos ügyintézés, nem minden szakirányon azonos, 

valamint az információk nem olyan könnyen megtalálhatóak. Ezért egy egységes felületet 

szeretnék létrehozni, ahol a hallgatók minden lényegi információt megtalálhatnak a szakmai 



 

 

gyakorlattal kapcsolatban. Ezzel nem csak a hallgatók könnyebb tájékoztatását szeretném 

segíteni, hanem az ezzel foglalkozó oktatók terheit is csökkenteni. 

A Hallgatói képviselet megítélése:  

Az előző időszak rávilágított arra, hogy a Hallgatói Képviselet megítélésén igen is 

lehet javítani. Ebben az időszakban nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett számunkra, ami 

mindamellett, hogy nagy motivációt, egy reflexiót is adott számunkra. Az elkövetkezendőkben, 

tovább és nagy erőkkel szeretnék azon dolgozni, hogy a hallgatóság nagyobb bizalommal 

forduljon hozzánk bármilyen kérdésben.  

Kari identitás  

Karunk sok színes hallgatói csoportosulásnak ad otthont, azonban célom lenne egy 

közös „VBK-s” identitás kialakítása. Ehhez régi hagyományokat élesztenék fel, mint például a 

kari gyűrű. Emellett a Dékáni Hivatallal folytatott tárgyalások alatt is megmutatkozott az, hogy 

karunknak szüksége lenne egy egységes megjelenésre, hiszen ezáltal is egységünket fejezhetjük 

ki az egyetem többi polgára, valamint leendő hallgatóink számára.  

Záró gondolatok 

Terveimmel ezt követően is szeretném, hogy ez a rendszer még élhetőbb és 

gyakorlatiasabb legyen. Bízok abban, hogy a következő egy évben tovább tudunk fejlődni és 

közös erővel még többet elérni.  

 

Bízva a támogatásotokban:  

 

  Zeller Bálint  


