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Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Hallgatói Képviselet  

Közéleti ösztöndíj 

Pályázati adatlap  

2018/19. tanév 

Adatok: 

Név: Benda Bianka 

Beszámolási időszak: 2018.október 11. – november 13. 

 

Végzett tevékenység részletes leírása (min. 400 karakter szóköz nélkül):  

 

A beszámolási időszakban (október 11. és november 13. között) a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának Nyílt 

Napjának megszervezésével foglalkoztam.  

 Többszöri megbeszélésen vettem részt Czene Nikolettel, Pollák Zsomborral, amely alatt felosztottuk egymás 

között a feladatokat, illetve beszámoltunk arról, hogy ki hogy halad a megbízott feladatokkal, valamint ötleteltünk 

a felmerülő problémák megoldásával kapcsolatban..  

 A Mentor Körrel, a Martos Stúdióval és Szent-Györgyi Albert Szakkollégiummal én vettem fel a kapcsolatot.  

 A Mentor Körrel egyeztettem a feladatokkal kapcsolatban, illetve kiküldtem egy táblázatot a beosztással 

kapcsolatban.  

 Folyamatosan kapcsolatot tartottam a tagokkal az esetlegesen felmerülő kérdésekkel kapcsolatban. A Stúdiót 

felkértem, hogy az esemény alatt készítsenek fotókat.  

 Ezzel kapcsolatban egyeztettem velük, hogy pontosan milyen anyagok lennének majd szükségesek. Egyeztettem 

Czene Nikolettel arról, hogy a laborlátogatások alatt készíthetnek e fotót, és azokat felhasználhatjuk e. 

 A Szakkollégiummal egyeztettem azzal kapcsolatban, hogy részt vesznek a rendezvényen és érdekes 

kísérletekkel igyekeznek majd felkelteni az érdeklődést.  

 Az eseményre létrehoztam egy facebook eseményt, hogy még könnyebb legyen elérni a középiskolásokat.  

 Az oldalon a programok kerülnek folyamatos feltöltésre, valamint a legfontosabb információk.  

 Ezzel kapcsolatban folyamatosan egyeztettem a szervezőtársaimmal, valamint a Marketing Csoporttal a 

felkerülendő anyagok miatt. 

A pályázati időszak alatt a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Hallgatói Képviselet által szervezett Grofcsik 

András Emlékverseny előkészületeivel foglalkoztam. 

 Tartottam két megbeszélést, amely alatt kiosztásra kerültek a feladatok és ehhez egy táblázatot is készítettem, 

valamint felvezette a trelloba is, amely folyamatosan jelzi a felelősök számára, hogy végezzék el a feladatukat.  

 A megbeszélések alatt meghatároztuk a verseny időpontját, amely február 1-2. Az időpont megfelelő 

kiválasztásához átnéztem, hogy más egyetemeken, hogy alakul a vizsga- és szorgalmi időszak. 

 Idén szeretnénk, ha a versenyen még több külföldi hallgató és más egyetemről is részt vennének a versenyen, 

ezért a feladatsort is így igyekszünk összeállítani.  Ezzel kapcsolatban egyeztettem Zeller Bálinttal is, mivel 

felkértem, hogy tartsa a kapcsolatot a tanszékekkel és továbbítsa a kérésünket a feladatsorral kapcsolatban. 

 A programterv előkészítéséhez, illetve a megszervezés elkezdéséhez áttekintettem az előző versenyhez tartozó 

anyagokat. Ez alapján kezdtem el előkészíteni az idei versenyt. 
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 A verseny költségvetésével kapcsolatban egyeztettem Lőrincz Lászlóval, mivel szállást és étkezést is 

biztosítunk a versenyzők számára.  Elkezdtem szállásokat keresni és telefonon is érdeklődtem. 

 Többször is egyeztettem Beke Dórával a PR csoportvezetővel, hogy mely cégekkel veszik fel a kapcsolatot és 

hogy melyik gyárba tudnánk gyárlátogatást szervezni. Ezenkívül egyeztettem vele a különszámmal 

kapcsolatban is, amit a Kémlelő segítségével készítünk el és kiküldjük a cégeknek. Áttekintettem a megkereső 

levelet, amit a cégeknek küldenek ki. A cégek felkereséséhez szükség van honlapra és plakátra is. 

 Idén egy új honlapot készítettem Szabó Boldizsár segítségével. Egyeztettünk Németh Budával, aki a előző 

honlapot hozta létre és szerkesztette. Összegyűjtöttem az anyagokat, amiket a honlapon szerettem volna látni, 

Boldizsár pedig ennek megvalósításában segített.   

 

 

 

Melléklet(ek): 

 

 

 

Nyilatkozatok: 

Kijelentem, hogy a pályázati feltételeknek megfelelek, továbbá a pályázat leadásával hozzájárulok ahhoz, hogy 

személyes adataimat a VBK HK a pályázat elbírálása során felhasználja. 

Hozzájárulok, hogy nyertes pályázat esetén a nevemet, Neptun kódomat, az elért pontszámot, a megítélt ösztöndíj 

összegét a VBK HK nyilvánosságra hozza. 

 

 

Budapest, 2018. november 14. 

 

Aláírás  


