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Bemutatkozás: 

Bene Balázs Mihály vagyok másodéves vegyészmérnök BSc hallgató. 2018-ban 

iratkoztam be a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és 

Biomérnöki Karára. 

Már a gimnáziumi éveim alatt is érdekelt a közösség képviselete, emiatt is kértek meg 

az akkori diáktársaim, hogy szervezzem én a Szalagavatóhoz kapcsolódó rendezvényt és más 

rendezvényeket. Ezért is keltette fel a figyelmemet már a Gólyatáborban a Hallgatói Képviselet 

és az öntevékeny körök. 

2018 októberében csatlakoztam a PR Csoporthoz a Hallgatói Képviselet egyik külső 

bizottságához, 2019 januárjában pedig titkár lettem. Ez az időszak nagyon hasznos volt 

számomra, hiszen az így eltöltött hónapok alatt nem csak láthattam, hanem be is 

kapcsolódhattam az aktív munkába, ezáltal minél több tudást próbáltam megszerezni.  

2019 áprilisában a hallgatóság bizalmat szavazott nekem és képviselői mandátumot 

szereztem. Ezt követően rendezvényfelelősként, Ars Presso Csoport vezetőként, Martos Csocsó 

Klub felelősként tevékenykedtem, emellett a Kollégiumi Bizottságban, illetve a Pályázati 

Bizottságban dolgoztam. 2019. május végétől öntevékenyköri felelősnek választottak, azóta 

foglalkozom célzottabban a kari körökkel. Mindemellett a Szociális Bizottság tagjaként a 

hallgatók által benyújtott szociális ösztöndíj pályázatokat is bíráltam. Ezenkívül 2019 

decemberében a Kari Hallgatói Képviseletünknek az elnöke is lettem, ami igen nagy 

megtiszteltetés volt számomra és azóta is próbálom minél jobbá, élhetőbbé tenni Karunkat. 

  



 

 

Eddigi tevékenységeim a Karon: 

Gólyaként részt vettem a 2018-as Gólyatanács alkalmak nagy részén és a Körexpon is, 

majd valamennyi öntevékeny kör, valamint a Hallgatói Képviselet nyílt ülésén is megjelentem 

és érdeklődtem a kari események iránt. 

Elsőként a PR Csoport tagja lettem. Szerencsére gyorsan megtaláltam a helyemet a 

csapatban, melyben szorgalmasan és kitartóan tevékenykedtem. Ennek köszönhetően a többi 

taggal egyre több támogatás megvalósítását sikerült elérnünk, amiből kifolyólag az előző évhez 

képest az öntevékeny köreink igényeit szélesebb körben tudtuk támogatni.  

Másodikként az Ars Presso Csoport tagjává váltam, ahol kamatoztathattam ezen 

területen megszerzett korábbi tapasztalataimat és a csapat meghatározó tagjává váltam. Úgy 

gondolom, hogy emiatt is lettem a 2019-es Tisztújítást követően az Ars Presso Csoport vezetője. 

Végül 2019 januárjában a Hallgatói Képviseletben kezdtem el tevékenykedni először 

titkárként, majd mandátumos tagként is. Eleinte az összes területet megfigyeltem, hiszen az 

egész rendszer működése érdekelt. Titkárként a Kollégiumi Bizottság üléseitől kezdve a 

Marketing Csoport ötletelésein keresztül a Grofcsik András Tanulmányi Emlékverseny 

szervezésével bezárólag egyaránt dolgoztam. Az áprilisi tisztújítás után mandátumos tagként 

több lehetőséget és pozíciót is kaptam, melyekben megtaláltam önmagamat és számos újítást 

vezettem be. 

Rendezvényfelelősként a legfontosabb feladatom a rendezvények lebonyolításának 

segítése, felügyelése volt és a költségvetések egyeztetése a gazdasági referenssel. Ezért is 

választottak a 2019-es Gólyatábor társszervezőjének, melynek lebonyolítását összehangoltan 

végeztük a szervezői gárdával. Ennek eredménye a gólyák pozitív visszajelzésein is 

tükröződött. A Gólyahajó és Gólyabál megszervezését a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 

részéről én vezettem, melyeket az Egyetem más Karjaival szerveztük együtt és mindkét 

esemény nagy sikernek örvendett. A Felező Bálunk főszervezőjeként első- és másodéves 

hallgatók, valamint néhány kari körünk támogatásával egy igazán hangulatos vacsorával és 

vetélkedővel vártuk a harmadéveseket. 

Martos Csocsó Klub felelősként a folyamatos kapcsolattartás volt a feladatom a Klub 

vezetőségével, valamint a zártkörű rendezvények előterjesztése a Hallgatói Képviselet ülésein. 



 

 

Ars Presso Csoport vezetőként, a külső bizottság vezetőjével és személyzeti 

vezetőjével egyeztetve, én írtam ki a tagsági pályázatot és javasoltam felvételre az új tagokat a 

beérkező motivációs levelek alapján. 

A Kollégiumi Bizottságon belül a sörpadok kölcsönvételi rendszeréért voltam 

elsősorban felelős. Az elmúlt időszakban az eszközök karbantartása mellett igyekeztem 

megfelelően menedzselni a kölcsönzések menetét, illetve optimalizálni és fejleszteni ezek 

folyamatát.  

Öntevékenyköri felelősként munkám elsősorban a körök vezetőivel történő folyamatos 

kapcsolattartás és a körvezetői ülések rendszeres megszervezése, valamint levezetése volt. A 

taglisták, terembeosztás és egyéb dokumentumok frissítésén, illetve a közgyűlések és alakuló 

ülések lebonyolításán kívül a körtámogatás osztását is én bonyolítottam le. Újításként az 

öntevékeny körök saját kérésre maguk állíthattak össze közösségi sorrendet, amit monitoroztam 

és alakítottam végleges rangsorrá a körvezetők kérésére. 

A 2019-es Gólyatáborunkat sajnos a 2018-as helyszínen nem rendezhettük már meg, 

ezért egy új külső helyszínt választottunk, ami az érdeklődők és korábbi résztvevők létszámának 

megfelelő, valamint az elsőéves hallgatók igényeit is kiszolgálja. Egy kivételes szervezői 

csapatnak és a gólyák lelkesedésének köszönhetően a visszajelzések alapján sikerült az elmúlt 

5 év egyik legjobb táborát megszerveznünk. 

Elnökként a Hallgatói Képviselettel harmóniában dolgoztunk, ezért is tudtunk 

sikeresen túllépni mind a Kari, mind az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnökváltásán, és 

büszkén mondhattuk el, hogy karunk egykori delegáltja lett az Egyetemi Hallgatói Képviselet 

elnöke. Ezáltal Karunknak egy másik képviselőt kellett delegálnia az amúgy is megfogyatkozott 

csapatból, viszont szerencsére ez sem vette el a lendületünket és bízom benne, hogy az ígéretes 

új tagokkal a tapasztaltabb képviselők megfelelően fognak együttműködni, ezáltal a fluktuáció 

általi űrt betöltjük és tovább fejlesztjük karunk közéletét. Ezenkívül sikeresen kezeljük a 

kialakult helyzetet, tehát a Képviselet jól működik tovább a korlátozások és a kollégium 

elhagyása ellenére is.  



 

 

A Jogi Igazgatósággal együtt jogilag, tartalmilag és szerkezetileg is javítottunk a 

Szervezeti és Működési Szabályzatunkon a Hallgatói Fórumunk előtt, ami hatalmas feladat volt 

a Képviselet számára. 

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

vezetett belső minőségbiztosítási rendszer (teljesítményalapú értékelés) alapján Karunk 

Hallgatói Képviselete teljesít az egyik legjobban. Emellett Karunk delegáltjai referensi és 

felelősi pozíciót töltenek be, mely arról ad bizonyságot, hogy a belső kari ügyek mellett az 

egyetemi projektekben is nagy szerepet vállalunk, ezáltal a teljes egyetemi rendszer előrébb 

lendítésében is részt veszünk.  

  



 

 

Jövőbeni terveim:  

 

Utánpótlás:  

A HÖK rendszerben mára általánossá vált a nagy fluktuáció, ami mostanság sajnos 

mindenhol fellelhető. Egy élhetőbb és tervezhetőbb rendszer létrehozásával ez megelőzhető. 

Egy komplex tudásátadó rendszer kialakítása már megjelent szervezetünkben, de ennek 

fejlesztése, kiegészítése és folyamatos frissítése szerepel céljaim között. Bízom 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 Gólyatanács tovább fejlesztésére. A 

mostani őszi félévben erre voltak már kísérletek, azonban a következőkben szeretném, hogy 

egy már kiforrott és jól működő rendszer jöhessen létre. Egy rendszer, mely megfelelő 

utánpótlásbázisként tud majd szolgálni az egész kari közélet számára, ezáltal minden érdeklődő 

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 heti rendszerességgel találkozni fognak majd. A 2018-as és az idei őszi félévek 

sok tapasztalatot biztosítottak mindannyiunk számára. A következő tanköri foglalkozás előtt 

ezekről a tapasztalatokról kell majd részletesen beszélnünk egy új és még jobb program 

kialakításának érdekében.  

 

Gazdasági ügyek:  

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

amit az elnökségem alatt is tovább szeretnék vinni: minél kiterjedtebb és sokrétűbb 

gazdálkodást, hiszen csak így tudjuk garantálni rendezvényeink megfelelő minőségét, illetve az 

öntevékeny körök támogatási rendszerének gazdasági alapját. 

 



 

 

Tanulmányi ügyek: 

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

általános normatívaemelésnek köszönhetően az ösztöndíjak emelkedtek, azonban így sem 

sikerült elérni azt a határt, amit már a hallgatói közvélemény is egy elfogadható ösztöndíjnak 

ítélne meg. Terveim között szerepel a jelenlegi osztás felülvizsgálata, és amennyiben lehetőség 

van rá, egy kedvezőbb rendszer kialakítása. A szakmai gyakorlattal kapcsolatos ügyintézés nem 

minden szakirányon azonos, valamint az információk nehezen találhatóak meg. Éppen ezért 

egy egységes felületet szeretnénk létrehozni, ahol a hallgatók minden lényegi információt 

megtalálhatnak a szakmai gyakorlattal kapcsolatban. Ezzel nem csak a hallgatók könnyebb 

tájékoztatását tervezem segíteni, hanem az ezzel foglalkozó oktatók terheit is csökkenteni. 

A Hallgatói Képviselet megítélése:  

Az eddig itt töltött időszak rávilágított arra, hogy a Hallgatói Képviselet megítélésén 

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

ami amellett, hogy nagy motivációt jelentett, egy reflexiót is adott a szervezetnek. Az 

elkövetkezendőkben nagy erőkkel szeretnék tovább dolgozni azon, hogy a hallgatóság nagyobb 

bizalommal forduljon hozzánk bármilyen kérdésben. Ezt a munkát már korábban megkezdtem, 

hiszen öntevékenyköri felelősként a kari körökkel állandó kapcsolatban voltam és vezetőikkel 

folyamatosan egyeztettem, például a körvezetői ülések alkalmával. 

Kari identitás  

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

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

korábban igen népszerű kari pecsétgyűrű. Emellett az öntevékeny körökkel az elmúlt évekhez 

képest szorosabb kapcsolatot szeretnék ápolni. 

  



 

 

Záró gondolatok 

Terveimmel szeretném elérni, hogy a jövőben ez a rendszer még élhetőbb és 

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

közös erővel még többet elérni.  

 

Bízva a támogatásotokban:  

 

  Bene Balázs Mihály 


