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ELNÖKI PÁLYÁZAT 
 

Bemutatkozás 

Lestyan Bence vagyok, harmadéves Matematika BSc szakos hallgató. 1997. 04. 14-én szület-

tem Szentesen, és már 20 éve Szarvason élek szüleimmel és két öcsémmel. A tanulmányaimat 

Szarvason kezdtem, érettségimet Békéscsabán szereztem, ahol egy nagyon jó és összetartó 

osztály tagjaként ismerkedtem meg a matematika szépségeivel. 

A Hallgatói Képviselet iránt már Gólyatáborban is érdeklődtem, majd az első két félévem 

alatt folyamatosan nyomon követtem tevékenységét. A 2016-os Tisztújítás után egyre inkább 

belefolytam a HK munkájába, ezért 2016. július végén tanácskozási jogú taggá választottak, 

végül ősszel mandátumos tag lettem. A Hallgatói Képviseletben először sporttal, PR-ral, majd 

rendezvényszervezéssel foglalkoztam. Szervezőként részt vettem két gólyatáborban, illetve 

főszervezője voltam 2016-os TTK Bálnak. Az elmúlt egy évben a HK elnökeként tevékeny-

kedtem, ami egy teljesen új terület volt számomra. Elnökségem alatt minden területbe megfe-

lelően beleláttam, így rengeteg tapasztalatot szereztem ez idő alatt, amit szeretnék a jövőben 

is hasznosítani.  

Az egyetemi éveim alatt sem maradok távol a HK-n kívüli egyetemi élettől. Folyamatosan 

részt veszek a Kari Patrónus Öntevékeny Csoport tagjaként közösségi programok szervezésé-

ben és ezeknek a lebonyolításában. 

Korábbi év értékelése 

Az előző elnöki ciklusomat talán nem is lehet egy ilyen dokumentumban összefoglalni, hiszen 

annyi új feladattal, kötelességgel és lehetőséggel találkoztam. Ebben a részben először szeret-

nék arról írni, hogyan is éltem meg az elmúlt egy évet, utána pedig arról, hogy hogyan és mi-

ként sikerült az egy éve megfogalmazott céljaimat elérni vagy közelebb jutni hozzájuk. 

Az előző év teljesen más volt számomra, mint az összes többi eddig. Rengeteg tapasztalatot 

szereztem ez idő alatt. Sok új akadállyal és problémával találkoztam és találkoztunk HK szin-

ten, amit mindig kezelnünk kellett. Egy éve, mikor hasonló időtájban az elnöki pályázatomat 

írtam, talán bele se gondoltam abba, hogy mennyi időbe fog telni, hogy felvegyem a ritmust 

és megtanuljam úgy beosztani az időmet, hogy az mindenkinek a legjobb legyen. Azt tudom 

mondani, hogy kellett néhány hónap, mire beletanultam mindenbe, és mindent a kezembe 

tudtam venni. A „betanulásban” óriási segítségemre volt Kovács Szilvia, aki jelenleg az alel-

nököm, Barabás Zoltán, illetve az egész Hallgatói Képviselet, akik megtettek/megtesznek 

mindent azért, hogy minél jobban menjenek a dolgok. 

Ahogyan két bekezdéssel fentebb is említettem már, szeretnék visszatekinteni az egy éve meg-

fogalmazott céljaimra is. 

Az előző ciklusban valamelyest átalakult a Hallgatói Képviselet működése, hiszen létrejött 7 

különböző bizottság: az Oktatási, a Gazdasági, a Szociális, a Rendezvényszervező, a PR, a 

Kollégiumi és a Pályázati Bizottság. Ezeknek köszönhetően bizonyos dolgokat sokkal kön--

nyebben és gyorsabban meg tudtunk beszélni, így HK ülésen már csak a bizottsági üléseken 
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megtárgyalt dolgokról beszéltünk, ami bizonyos mértékben lecsökkentette a HK ülések idő-

tartalmát. Ezen bizottságok számára külön levelezési listákat is létrehoztunk, ahová a hallga-

tók bármikor eljuttathatják panaszaikat, észrevételeiket és kérdéseiket egyaránt. 

Oktatási területen folyamatos  fejlődés tapasztalható. Folyamatosan készülnek az előtanulmá-

nyi gráfok, amelyek arra szolgálnak, hogy a hallgatók könnyebben tájékozódjanak az új tár-

gyaikról, és azoknak az előtanulmányi feltételeiről. Az őszi félévben a HK tanulmányi refe-

rensei közösen elkészítettek egy tanároknak szánt TVSz Kisokost, olyan céllal, hogy kön--

nyebben átlássák a számukra fontos időpontokat. Ezen dokumentum jelenleg még véleménye-

zésen van a Kar vezetésénél, de reméljük, hamarosan eljut a tanárokhoz is. 

Az előző félév fontos célkitűzése volt a hallgatók időben való tájékoztatása mindenféle ösz-

töndíjjal és pályázattal kapcsolatban. Úgy érzem, a különféle pályázatainkat az elmúlt két 

félévben időben ki tudtuk írni és megfelelően tudtuk őket hirdetni. Ezeken kívül is próbáltunk 

és továbbra is próbálunk javítani a PR tevékenységünkön. Köszönhetően a WC Pressnek, a 

BME App-nak, illetve a Facebook borítóképeknek még több emberhez tudjuk eljuttatni az 

információinkat.   

Gazdasági területeken rengeteg új lehetőség nyílt meg számunkra, amelyet majd nemsokára 

külön ki is fogok emelni. 

Rendezvényszervezés tekintetében egy sikeres évet mondhatunk magunkénak, hiszen minden 

az elmúlt egy évben általunk rendezett vagy általunk támogatott rendezvény jól sikerült. A 

gólyatáborunk az egyre kevesebb felvett hallgató ellenére tetszett a résztvevőknek, illetve a 

nyáron már második alkalommal megrendezésre kerülő Kari Tábor nagyon sok hallgató fi-

gyelmét felkeltette. A legnagyobb célunk a rendezvények területén egy tavaszi bál megszer-

vezése volt. Köszönhetően a Wigner Jenő Szakkollégiumnak, idén tavasszal sikerült közösen 

megszervezni a Szakestet az R épület aulájában, ami a visszajelzések alapján nagyon tetszett a 

résztvevőknek. A Szakest szokásos kvíze után a résztvevők idén a Kvint Kör, illetve DJ BB 

zenéire táncolhattak. 

Az elmúlt félévben az Egységes Kollégiumi Felvételi Rend változása miatt változtatnunk kel-

lett a saját Kollégiumi Felvételi Szabályzatunkon. A szabályzatban található számokat, né-

hány elmúlt féléves adat segítségével teszteltük, hogy ne keletkezzenek különféle rendellenes-

ségek. Sajnos ebben a félévben úgy jártunk, hogy arányaiban kevés kollégiumi férőhelyet 

kaptunk, így sok hallgató nem részesült férőhelyben. Ezt a problémát sikerült orvosolni, hi-

szen  néhány héten belül kaptunk további plusz férőhelyeket, aminek köszönhetően szinte 

teljesen megszűnt a várólistánk. 

Talán az egyik legfontosabb célunk nyáron az új honlap létrehozása volt. Ennek köszönhetően 

ősszel lecseréltük régi honlapunkat, és immáron egy letisztultabb, új honlappal dolgozunk. 

Ennek a fejlesztése folyamatosan zajlik, és reméljük, hogy a hallgatók tetszését is elnyeri. 

A fenti bekezdésekben összeszedtem a legfontosabb dolgokat az előző ciklussal kapcsolatosan. 

További terveimet/céljaimat lejjebb fogom megfogalmazni. 
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Elnökként megfogalmazott stratégia 

A következő bekezdésekben olvashatjátok a terveimet a Képviselet jövőjéről, illetve azt a stra-

tégiát, amelyet a HK elnökeként szeretnék követni.  

Tavasszal, a tisztújítás után ismét sok energiát kell az új tagok felzárkóztatására szánni, hiszen 

idén négy eddigi tag hagyja el a HK-t. A következő félévben és a nyáron az a tervem, hogy 

létrehozzunk egy teljes adatbázist az új hallgatói képviselőknek és az érdeklődőknek, hogy 

így megkönnyítsük a beilleszkedésüket. Ebben az adatbázisban összeszedjük majd, hogy mi 

pontosan a feladata az adott képviselőnek, illetve minden eddigi, a poszthoz köthető doku-

mentumot is. Néhány karon már sikerült kiépíteni ennek a rendszerét, remélem hamarosan ezt 

nálunk is el tudjuk kezdeni. 

Oktatás területén őszre az egyik tervem, a fent említett előtanulmányi gráf elkészítése. Ennek 

elkészüléséig még néhány hónap munkája szükséges. A másik fontos dolog a Matematikus és 

az Alkalmazott Matematikus MSc átalakítása. A Matematika Intézet már egy ideje tervezi 

ennek megújítását és szeretné kikérni a mi segítségünket is ebben. Amint tavasszal kezdetét 

veszik a munkálatok, minél több hallgató véleményét és javaslatait szeretnénk kikérni, hogy a 

lehető legjobb mintatanterv készüljön el. 

A jelenlegi félév közepén szeretnénk elkezdeni a teljesítményindex alapú tanulmányi ösztön-

díjosztás tesztelését, hogy jövő tavaszra (amennyiben jobbnak minősül, mint a mostani) már 

ez alapján tudjunk osztani ösztöndíjat. Reméljük így igazságosabban tudjuk majd elosztani a 

hallgatók között a tanulmányi ösztöndíjat. 

Február végén kiírásra került a BME TTK dékáni pályázat. A pályázatot a pályázók harminc 

napig tudják leadni a kiírást követően majd legalább egy hónapot kell biztosítani arra, hogy a 

Kari Tanács tagok, az oktatók és az érdeklődők elolvashassák azt. Mivel a Kari Tanácsba a 

HK tíz tagot delegál, ami a Kari Tanács több mint 10%-a, ezért fontosnak tartjuk hogy fele-

lősségteljesen döntsünk. Annak érdekében, hogy a hallgatók is megismerhessék a dékánjelöl-

teket, jó ötletnek tartom az olyan Fórum(ok) szervezését, ahol az érintettek bemutathatják 

pályázatukat a hallgatóságnak is. 

A rendezvényszervezés területén is szeretnék néhány dolgon változtatni, de idén először leg-

inkább a gólyatáborra kell majd koncentrálnunk. A folyamatosan csökkenő felvett hallgatók 

száma miatt, illetve a rendkívül korai gólyatábor időpontja miatt úgy döntöttünk, hogy idén a 

gólyatáborunkat az Építőmérnöki Karral fogjuk közösen szervezni augusztus végén. A közös 

munkát rendkívül sok előkészület fogja megelőzni, hogy megfelelően tudjon a két szervező-

gárda együtt dolgozni. Remélem legalább annyire jól fog sikerülni idén nyáron is a gólyatá-

bor, mint az eddigi években. 

Ahogy az előző elnöki pályázatomban említettem egy ideje elég nehézzé vált a HK-k gazdál-

kodása. Erősen meg volt kötve a kezünk nagyon sok dologgal kapcsolatosan. Előző évben 

írtunk ki egy pályázatot az öntevékeny körök támogatására, amelyet teljes mértékben nem 

sikerült teljesíteni, mivel sok kisértékű dolgot (poharak, tányérok stb.) nem lehet megkérvé-

nyezni. Nagyjából februártól lehetőséget kaptunk ezek beszerzésére, így ezeket az igényeket 

hamarosan teljesíteni fogjuk reményeink szerint. Továbbá az erre szánt keretből további esz-

közöket is szeretnénk beszerezni.  
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Az előző év céljai között többek közt szerepelt a szponzorkeresés is. Ősszel már le is fektettük 

ennek alapjait, el is indultak ezzel kapcsolatosan az első egyeztetések és már néhány megke-

resést is kaptunk. Reméljük, a későbbiekben sok szponzor fogja támogatni eseményeinket. 

Amin még úgy érzem, mindenképpen javítanunk kell, az a kifelé való kommunikációnk. 

Ahogy már fent is említettem, rengeteg új lehetőség adódott, többek közt a BME App is, ame-

lyeket szeretnénk, hogy egy olyan rendszer részévé váljon, amivel minden hallgató elégedett. 

Ezt a WC Press és a borítóképek frissítésével, illetve az éppen ráncfelvarráson áteső heti HK 

hírek rendszeresítésével szeretnénk. 

Nagyjából így tudnám összefoglalni a következő egy év általam kitűzött céljait. Ezeken kívül 

sok-sok dologgal kell majd még k és fogunk is foglalkozni, de megpróbáltam teljesség igénye 

nélkül a legfontosabbakat kiemelni. 

Összefoglalás 

Pályázatomat röviden összefoglalva óriási energiákat kell fektetnünk az új képviselők bevo-

násába és felzárkóztatásába, az oktatási kérdések megválaszolására, az oktatás jobbá tételébe, 

a belső és külső kommunikációnk javítására, a rendezvényszervezésbe, illetve teljes Hallgatói 

Képviselet munkájának fejlesztésébe. Ezen kívül minden tőlünk telhetőt megteszünk majd a 

hallgatók érdekében. Tervem, hogy a Hallgató Képviselet 2018 tavaszától új lendülettel foly-

tassa a munkát. 
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