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Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Hallgatói Képviselet  

Közéleti ösztöndíj 

Pályázati adatlap  

2019/20. tanév 

Adatok: 

Név: Bene Balázs Mihály 

Beszámolási időszak: 2019. május 1. – október 4. 

 

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

 

A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Hallgatói Képviselet PR Csoport tagjaként az alábbi tevékenységeket 

végeztem el 2019. május 1. és 2019. október 4. között : 

A  Gólyatáborhoz kapcsolódó PR tevékenységek során az alábbi feladatokat végeztem el: 

 23 darab megkeresőt küldtem el 23 cégnek 10 alkalommal összefoglalva a megkapott anyagokkal 

 Az általam megkeresett cégekkel 10 órát töltöttem el megbeszéléssel összesen 8 alkalommal 

 Az adatbázist bővítettem 3 céggel és frissítettem 7 alkalommal. 

Személyes találkozót szerveztem egy cég képviselőivel. 

A rendezvényre mind anyagi és termékbeli támogatást is sikeresen behoztam, 4 cégtől. 

 Egyeztetések Beke Dórával a PR Csoport vezetőjével a behozott támogatásokkal kapcsolatba, a cégek 

reklámigényéről. Az egyeztetések 4 alakalommal személyesen és 12 alkalommal emailben történtek. 

 

2019. május 1. és 2019. október 4. közötti időszakan a BME VBK 2019-es Gólyatáborának volt a főszervezője. Az 

adott időszakban az alábbi tevékenységeket végeztem el: 

• Egyeztetés Szabó Balázzsal és Dudás Benedekkel a vizsgáltidőszak alatt (30 óra) 

• Szervezői pályázat kiírása, elbírálása (2 óra) 

• Szervezői gyűlések megtartása (3 gyűlés, összesen 4 óra) 

• E-mailekre való reagálás (5 óra) 

o Résztvevők által feltett kérdésekre való reakció 

o Leadandó dokumentumok elküldése, a kérdésekre való reagálás 

• Szükséges dokumentumok szerkesztése, továbbítása az egyéb szervek felé (pl. MÜHASZ) (1 óra) 

• Facebook eseményhez való grafikák elkészítése és postolása (1 óra) 

• Kommunikáció a szervezőkkel (adatok bekérése, Facebook csoportba való kommunikáció) (1 óra) 

• Szükséges eszközök vásárlása (1 óra) 

• Lebonyolításhoz szükséges dokumentumok elkészítése, szerkeztése nyomtatása (5 óra) 

o Csapatbeosztás elkészítése 

o Gólyakártyák elkészítése+laminálása 

o Beosztások, leírások elkészítése, nyomtatása, rendszerezése 

o Eszközök szeparálása, összeszedése 

• 2019.08.18. Szervezői nap levezénylése (10 óra) 
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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, 2019. 10. 02.  

 

Aláírás  


