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Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Hallgatói Képviselet  

Közéleti ösztöndíj 

Pályázati adatlap  

2018/19. tanév 

Adatok: 

Név: Bezzeg Klaudia 

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

 

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

 

A 2018. október. és 2018. november 13. közötti időszakban az alábbi tevékenységet végeztem: 

Gólyabál  főszervező: 

 folyamatos kapcsolattartás Geier Dorottyával és Bencsik Ambrussal, a Közlekedésmérnöki és 

Járműmérnök Kar főszervezőivel 

 pályázat elkészítése 

 programterv kitalálása 

 előzetes költségvetés elkészítése 

 Megbeszélések emlékeztetőinek elkészítése 

 folyamatos egyeztetés Lőrincz Lászlóval és Pollák Zsomborrala költségvetés aktualitásokkal 

kapcsolatban 

 egyeztetés Geier Dorottyával a jegyek, karszalagok és plakát grafikai anyagával kapcsolatban, 

javítások átnézése 

 italrendelés összeállítása a bálra 

 egyeztetés Pollák Zomborral az italrendeléssel kapcsolatban, átlap elkérése 

 egyeztetés Dudás Benedekkel az Ars Presso Csoport szervezésével kapcsolatban, szervezői 

lista elkérése 

 beosztásos táblázat elkészítése 

 egyeztetés Mészáros Dóra Eszterrel a résztvevő mentorokkal kapcsolatban, a mentorokkal 

kapcsolattartás a jegyek megvételével kapcoslatban 

 szervezői tánccal kapcsolatban egyeztetés Dudás Benedekkel, zenevágás, zenék összeállítása, 

tánc koreográfiájának összeállítása 

 3 alkalommal táncpróba tartása 

 egyeztetés Zeller Bálinttal és Beke Dórával a gólyatánccal kapcsolatban 

 meghívók elkészítse és kiosztása 
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 jegyeladással kapcsolatos táblázat elkészítése 

 egyeztetés Pollák Zsomborral a bmejegy.hu állásával kapcsolatban 

 részvétel 4 alkalommal megbeszélésen 

 egyeztetés Ligethy Laurával a fotósokkal kapcsolatban 

 egyeztetés Gömöri Szabolccsal a cateringgel kapcsolatban többször e-mailben, valamint 

telefonon 

 a cateringgel kapcsolatban egyeztetés Pollák Zsomborral, Geier Dorottyával , Bencsik 

Ambrussal és Lőrincz Lászlóval 

 folyamatos egyeztetés Dózsa Eszterrel a tombolajegyekkel kapcsolatban 

 Dekorterv kitalálása, ehhez szükséges anyagok bevásárlása 

 tombolára támogatók keresése (30 db) 

 tombolával kapcsolatban megbeszélések 4 alkalommal (Trófea Grill Étterem, Dumaszínház, 

Gatto Macchiato, Babi Néni Étkezde) 

folyamatos egyeztetés Terjék Adriánnal a Gólyabál állásával kapcsolatban 

  

 

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  


