
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Hallgatói Képviselet   

Közéleti ösztöndíj  

Pályázati adatlap  

2019/20. tanév Adatok:  

Név:  Bene Balázs Mihály  

Beszámolási időszak:  2020.04.01.-04.30.  

  

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

  

A 2020. áprilisi 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 lebonyolítandó zenés táncos rendezvények sajnos nem kerütek megrendezésre a 

kialakult helyzet miatt. Viszont az évben régebben lévő rendezvények tisztaságáért, valamint a részvevők 

ruhaneműinek rendezett tárolásáért feleltem. Valamint a munkánk összehangolásának céljáért részt 

vettem közös megbeszéléseken is.  

• Az Ars Presso Csoportban a koronavírus miatt online tartottuk fenn a hallgatók érdeklődését a 

rendezvényeink iránt.  

• A tavaszi félévben akartuk megrendezni a Vegyésznapokat, ehelyett online bulit szerveztünk. Amelyre 

meghívtam a kari hallgatók egy részét.  

• Részt vettem a Csoport vezetője által szervezett ötletelésen, ahol a következő rendezvényfelelős helyettes 

személyén gondolkoztunk.  

• Többször egyeztettem online Terjék Adriánnal és Ocztos Nikolettel.  

• Egyeztettem Kuntár Ákossal a jövőben tervezendő Ars Presso rendezvényekkel  

• Egyeztettem Czikó Norberttel az Ars Pressoval kapcsolatban  

• Egyeztettem az Ars Presso Csoport tagjaival a pályázás során felmerült kérdések miatt  
  

A 2020. áprilisi időszakban a Hallgatói Képviselet külső bizottságában, a Marketing Csoportban az alábbi 

tevékenységeket végeztem el:  

• 04. 22. - Marketing csoport ülés részvétel   

• 04. 29. - Marketing csoport ülés részvétel   

• A Hallgatói Képviselet korábbi gólyahetes megjelenésének értékelése  

• A Hallgatói Képviselet jövőbeni gólyahetes megjelenésének megalkotása  

• Instagram posztok ütemezésének készítése, összefoglalása  

• Instagram egységes megjelenés készítése  

• Instagram posztokhoz grafikai anyagok készítése  

• Instagram történetek használatának újragondolása  

• Eddigi promóciós termékek újragondolása, rendszerezése, árajánlat kérése saját logós édességre  

• Ötletek és szükségesség átgondolása promóciós termékekre  

• Tájékozódás promóciós termékekkel kapcsolatban  
 
Ösztöndíj összege: 33500 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, 2020.04.30.  
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