
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Hallgatói Képviselet   

Közéleti ösztöndíj  

Pályázati adatlap   

2019/20. tanév Adatok:  

Név:  Bene Balázs Mihály  

Beszámolási időszak:  2019. október 5. – 2019. november 13.  

  

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

 

 2019. október 5. és 2019. november 13. közötti időszakan a BME VBK-VIK 2019-es Gólyabál VBK-s főszervezője 

voltam. Az adott időszakban az alábbi tevékenységeket végeztem el:  

• Egyeztetés Handrik Lászlóval, Ombódi Marcellal és Pollák Zsomborral a vizsgáltidőszak alatt (30 óra)  

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

• E-mailekre való reagálás (6 óra)  

o Résztvevők által feltett kérdésekre való reakció  

o Leadandó dokumentumok elküldése, a kérdésekre való reagálás  

• Szükséges dokumentumok szerkesztése, továbbítása az egyéb szervek felé (2 óra)  

• Kommunikáció a szervezőkkel (adatok bekérése, Facebook csoportba való kommunikáció) (3 óra)  

• Szükséges eszközök beszerzése (pl.: kémcsővek) (1 óra)  

• Lebonyolításhoz szükséges dokumentumok elkészítése, szerkesztése nyomtatása (5 óra) o Meghívottak 

listájának összeállítása o Beosztások, leírások elkészítése, nyomtatása, rendszerezése  

• 2019.10.25.-26. Gólyabál szervezésének levezénylése (20óra)  

• 10.09. Gólyabálos megbeszélés  

• 10.12. Személyes Egyeztetés Bezzeg Diával a Gólyabállal kapcsolatban  

• 10.15. Egyeztetés Maksa Katával a Gólyabállal kapcsolatban  

• 10.16. Egyeztetés Handrik Lászlóval a Gólyabállal kapcsolatban,  

• 10.16. Gólyabálos italrendelés leadása   

• 10.17. Gólyabál jegyeladás megszervezése  

• 10.17. Egyeztetés Handrik Lászlóval  

• 10.18. Gólyabálos Szervezői tánc szervezése  

• 10.20. Gólyabálos jegyértékesítés előkészítése  

• 10.22. Gólyabálos jegyértékesítés és Egyeztetés a jegyeladással kapcsolatban  

• 10.23. Egyeztetés Pollák Zsomborral a Gólyabállal kapcsolatban  

• 10.24. Gólyabálra szükséges kémcsövek átvétele október 5. – november 13. közötti időszakban a 

Hallgatói Képviselet külső bizottságában, az Ars Presso Csoportban az alábbi tevékenységeket 

végeztem el:  

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán az átlagosan 

péntekenként megrendezésre kerülő zenés táncos rendezvényeken történő tevékenykedésemmel segítettem elő a 

kari közélet és egység megteremtését és összekovácsolását. Ezen rendezvények alatt tettem az esemény 

tisztaságáért,  valamint  a  részvevők  ruhaneműinek  rendezett  tárolásáért. 

 Valamint  a  munkánk összehangolásának céljáért részt vettem közös megbeszéléseken is.  

 
Ösztöndíj összege: 120500 Ft 

 

  

  

  

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. 11. 14.  
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