
Szóláth Ákos 

Hallgatói Önkormányzati pályázat 

Bemutatkozás: ____________________________________________________  

Sziasztok Szóláth Ákos vagyok, első éves hallgató az államtudományi képzésen. A BMSZC 
Bláthy Ottó Titusz Informatikai technikumon végeztem, mielőtt megkezdtem volna itteni 
tanulmányaimat. Ebből adódóan értek a számítástechnikai eszközökhöz, programokhoz, 
melyek, a későbbiek folyamán hasznotokra válhat, az internetet azért nem tudom nektek 
letölteni. Eléggé nyitott embernek tartom magamat, akire, bevallásom szerint, bármikor 
lehet számítani.  Szabadidőmet legszívesebben a szabadban töltöm, legyen szó kirándulásról, 
vagy csak spontán beszélgetésekről barátaimmal, vagy például a hallgató társaimmal a koli 
előtti dohányzónál egy pipát pöfögtetve. 

Infóhálózat Program:  

Nos viszont mi is valójában ez az infóhálózat ami a címbe szerepel? Bizonyára neked is volt 
olyan problémád, hogy esetleg elfelejtetted hogy kimaradt egy órád és emiatt most egyedül, 
vagy pár szerencsétlen hallgató társaddal állsz most a terembe. Esetleg megesett hogy a 
nagy információ áradat közt megfeledkeztél egy zh-ról és most a Neptun nevet rajtad. Ez a 
„hálózat” egy webes felületen működne ahol egy bejelentési rendszeren keresztül 
megtalálható lenne minden fontosabb információ ami a közel jövőben történni fog. Ez 
természetesen szakokra, évfolyamokra, tantárgyakra lebontható lenne ha specifikusabb 
információra lenne szükségünk. Így nem kell azon aggódnod hogy esetleg elfelejtesz valamit 
hanem csak teszel egy bejelentést hogy történni fog egy bizonyos esemény és egy rövid 
ellenőrzési folyamat után az be is kerülne a rendszerbe ahol bármikor visszakereshető lenne. 
Erre az ellenőrzési folyamatra azért van szükség mert számolnunk kell azzal hogy esetleg 
hamis adatot küldenek be a rendszerbe és így ezzel megtéveszteném egyetemi 
hallgatótársaimat, amit egyértelműen szeretnék elkerülni. Támogasd az infóhálózatot és ne 
hagyd hogy a Neptun nevessen a végén! Illetve az is érdemes megjegyezni hogy mint 
említettem hogy nem csak tanulmányi események rögzítésére lehetne ezt a rendszert 
használni hanem egy kis kreativitással azt is követhetni lehetne rajta hogy épp melyik helyen 
olcsó a sör "#$%.  

  



Szabadtéri programok szervezése:  

Mióta az eszemet tudtam mindig is szerettem a természet közelségét ám az egyetem miatt 
nagyon sok hallgatótársammal együtt hagytam ott otthonom és költöztem Budapestre. 
Szeretném abban segíteni hallgatótársaim hogy kicsit kitörjenek Budapest 
betondzsungeléből, kisebb-nagyobb túrák szervezésével. Ha szereted kicsit feszegetni a 
határaid és a kicsit nomádabb környezetet (nyugi azért a tüzet nem kovakővel fogjuk 
csinálni) akkor mindenképpen kérném támogatásod hogy ezt véghez tudjuk vinni. és együtt 
tudjuk élvezni a természet közelségét. 


