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

 

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

Grofcsik András Emlékverseny előkészületeivel foglalkoztam: 

 -A képviseletből jelentkezők segítségével kialakítottam egy szervezői csoportot.  

 -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 2020.január 30-31. Az 

időpont megfelelő kiválasztásához átnéztem más egyetemeken a vizsga- és szorgalmi 

időszakát.  

 A feladatsorok elkészítésével kapcsolatban egyeztettem Zeller Bálinttal. Felkértem, hogy tartsa 

a kapcsolatot a tanszékekkel és továbbítsa a kérésünket a feladatsorral kapcsolatban.  

 A programterv előkészítéséhez áttekintettem az előző versenyhez tartozó anyagokat. Ez 

alapján kezdtem el előkészíteni az ideit.  

 A verseny költségvetésével kapcsolatban egyeztettem Pollák Zsomborral, mivel szállást és 

étkezést is biztosítunk a versenyzők számára.  

 Szállásokat keresése, érdeklődés.  

 Többször is egyeztettem a PR csoport tagjaival, hogy melyik gyárba tudnánk gyárlátogatást 

szervezni.  

 Többször egyeztettem a GAEV különszámmal kapcsolatban, amelyet a megkeresés alatt a 

cégeknek kiküldünk a tavalyi versenyről. A verseny  plakátjának megújításáról egyeztettem 

Vuics Mártonnal..  

 Idén egy új honlapot kell kíteni, erről folyamatosan egyeztetek Vuics Mártonnal. 

 Megterveztem a lefoglalandó tantermek listáját. 

 Többször egyeztettem Czene Nikolettel, az előző évi verseny szervezőjével.  

 Előkészítettem az étel és ital rendelést.  

 Felkértem a Bor- és Sajt Kört a tavalyihoz hasonló előadás megszervezésére.  

 Elkészítettem a zsűritagoknak a meghívót, illetve aktualizáltam a jelentkeztetéshez az űrlapot, 

amely hamarosan elindul.  

 Létrehoztam egy facebook eseményt a versenyhez. 

 Versenyfelhívás továbbítása a PTE, DE, ELTE, EKE, PE és SZTE egyetemeknek. 

 Egyeztettem a határon túli versenyzők részére készülő versenyfelhívással kapcsolatban. 

 Az elmúlt évek versenyein részt vettek számára versenyfelhívás külön kiküldése emailben. 

 A rendezvény költségvetésével kapcsolatban folyamatos egyeztetés Pollák Zsomborral. 
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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, 2019.11.15. 

 

Aláírás  


