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

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának hallgatójaként 

a pályázat által vizsgált időszakban a Kémlelő Kari Lap felelőseként több tevékenységet is végeztem. Az újságírói 

ösztöndíj pályázattal kapcsolatban egyeztettem a főszerkesztővel és felhívtam a figyelmét, hogy mindenki adja le a 

pályázatát a kiírásban szereplő időszakra. A beérkező pályázatok alapján kiosztottam az ösztöndíjat a tagok között, 

mellyel kapcsolatban egyeztettem Nagyházi Mártonnal és Cseh Orsolyával. Az időszakban folyamatosan tartottam 

a kapcsolatot Cseh Orsolyával és Nagyházi Mártonnal. Az aktuális februári lapszámot háromszor átolvastam és 

elküldtem e-mailben a módosítási javaslatomat Nagyházi Mártonnak. A lapszámmal kapcsolatban egyeztettem 

Dovicsin Péterrel is. A lapszámot a tördelést követően elküldtem a nyomdának. A Kémlelő SZMSZ-t második 

körösen is kijavítottam, illetve többször elolvastam újra. A javítás követően véleményezésre továbbítottam az 

SZMSZ-t Cseh Orsolyának és Nagyházi Mártonnak. A véleményeiket átnéztem és ez alapján újra javítottam az 

SZMSZ-t. A javításokkal kapcsolatban egyeztettem többször Bene Balázzsal. Elkészítettem a Kémlelő tagságra, 

valamint a Kémlelő főszerkesztőre való felhívást is. Egyeztettem két alkalommal Bene Balázzsal a Kémlelő 

jövőjével kapcsolatban, valamint egyeztettem Bőhm Árminnal is egy alkalommal a Kémlelővel kapcsolatban. 

Az időszakban a Kémlelőn kívül nagyon sokat foglalkoztam a kari kiadvány projekt lezárásával. Egyeztettem 

háromszor a nyomdával a nyomtatás határideje miatt. A kari kiadványt Bazsó Bence segítségével átnéztem és 

minden javítást továbbítottam Faragó Dénesnek. A javítását követően újra alaposan átnéztem az egész kari 

kiadványt. A talált apró hibákat még elküldtem Faragó Dénesnek, majd a javítását követően a végleges formát újra 

átnéztem. Ezekkel kapcsolatban többször egyeztettem Faragó Dénessel. Mivel több javításra már nem volt szükség, 

így elküldtem a nyomdának a megfelelő verziót. A számlázással kapcsolatban többször egyeztettem a nyomdával, 

valamint az egyetemen belüli ügyintézővel is. A kinyomtatott kari kiadványokat átvettem és segítséggel az irodában 

elpakoltam. A számlát elektronikusan elküldtem az ügyintézőnek a szállítólevéllel együtt, valamint személyesen is 

bevittem mind a két dokumentumot. A kari kiadványok Dékáni Hivatalba történő szállításával kapcsolatban 

egyeztettem Hornyánszky Gáborral.  

 

 

 

 

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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