
 
 

 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1111 Budapest, Stoczek utca 1-7., 141.

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar www.vegyeszhk.hu

Hallgatói Képviselet vegyeszhk@vegyeszhk.hu

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Hallgatói Képviselet  

Közéleti ösztöndíj 

Pályázati adatlap  

2019/20. tanév 

Adatok: 

Név: Benda Bianka 

Beszámolási időszak: 2020.03.01.-2020.03.31. 

 

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

 

A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar hallgatójaként a beszámolási időszakban a Kémlelő új lapszámával 
foglalkoztam. Folyamatosan egyeztettem Cseh Orsolyával a megjelenéssel kapcsolatban. Egy alkalommal 
telefonon is egyeztettem Cseh Orsolyával. A Kémlelő Facebook oldalának tartalmával kapcsolatban 
megbeszélést folytattam Nagyházi Mártonnal. A Kémlelő Facebook oldalon folyamatosan nyomon 
követtem és ellenőriztem a bejegyzéseket. A Kémlelő tagsági pályázat leadása után értesítettem a tagokat, 
akik meg lettek szavazva a Hallgatói Képviselet által. Emellett értesítettem arról a tagokat, hogy lesz 
online megjelenés. Létrehoztam egy új Kémlelő csoportot az új tagok részére. Több alkalommal is 
tájékoztatót posztoltam a kémlelő ösztöndíjjal kapcsolatban. Egyeztettem Csizmadia Eszterrel a Kémlelő 
ösztöndíjjal kapcsolatban. Folyamatosan választ adtam a kémlelő tagok ösztöndíjjal kapcsolatos 
kérdéseire. A Kémlelő ösztöndíj pályázatokat bekértem és átnéztem őket, ezt követően feltöltöttem a 
dropboxba. Egyeztettem Varga Ferenccel a Neptun kérvénnyel kapcsolatban. A Kémlelő pályázati kiírást 
javítottam. A pályázati kiírásról egyeztettem Cseh Orsolyával. A Kémlelő tagsági felhívást frissítettem. 
Mind a két dokumentumot beküldtem napirendbe. Kémlelő új lapszám minden egyes cikkét figyelmesen 
elolvastam. Megírtam a Kémlelőbe a HK jelenti részt, valamint a beküldtem a Képviselet részére 
véleményezésre. A Vuics Márton által írt kollégiummal kapcsolatos részt is átnéztem. A végleges HK 
jelenti rész feltöltöttem a Kémlelő drive-ba.  
A vizsgált időszakban a kari kiadvány termékdíjról szóló nyilatkozat javított formáját átnéztem és 
elküldtem a nyomdának. Egyeztettem Hornyánszky Gáborral a termékdíjjal kapcsolatban, valamint 
Juhász Ágnessel is az EIT részéről. 
  

 

 

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. 
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