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Pályázati adatlap  

2020/21. tanév 

Adatok: 

Név: Bene Balázs Mihály 

Neptun-kód: B5GNVH 

Képzés neve:  Vegyészmérnök 

Képzés kódja: 4N-A2 

Beszámolási időszak: 2020.11.01.-2020.11.14. 

 

Végzett tevékenység részletes leírása:  

 

Az adott időszakban a Marketing csoportban ezeket a tevékenységeket végeztem el: 

• Egyeztetés Gál Zalánnal a kari reklámanyagokkal kapcsolatban 

• megbeszélés Szalay Lucával az Facebookos megjelenéssel kapcsolatban 

• közösségi médiák átnézése és véleményezése 

• egyeztetés Szalay Lucával a Nyílt Napos Facebook Esemény borítóképével kapcsolatban 

• A kari lap online lapozható formába tételéhez oldalak keresése 

• A kari lap online lapozható formába tétele 2 programmal, mert az egyik nem tudott 30 oldalon felüli oldalt 

megjeleníteni 

 

A pályázat által vizsgált időszakban tartottam egy workshopot. A workshop témája a kialakult járványügyi helyzet 

volt, valamint az, hogy ez milyen hatással lesz a közéletünkre, hiszen az utóbbi félévben is nehézkes volt a távoktatás 

alatt összetartani az Öntevékeny Köröket (, de végül sikerült). A workshop első felében átvettük, hogy az előző 

félévben hogyan sikerült ezeket a problémákat megoldanunk, hogyan tudtak működni az Öntevékeny Körök. 

Ezeket összefoglaló feladatokkal oldottuk meg. Ezt követően a félévre tettünk javaslatokat, konkrét koncepciókat, 

valamint arról is beszéltünk, hogy mit tudnánk tenni, ha a következő félévben is hasonló helyzetbe kerülünk. A 

workshop alatt kitérőt tettünk arra a témára is, hogy milyen hatással volt a gólyákra és arra, hogy hányan 

jelentkeztek Öntevékeny Körökbe, hogy nem voltak rendezvényeink és számos Kör szinte alig tudta magát 

megmutatni. A workshopra készültem körülbelül 7 órát eközben többször is konzultáltam Beke Dórával és 

kiküldtem egy doodle-t is. A workshop összesen a megszakítások nélkül körülbelül 6 órán át tartott. 

 

Az adott időszakban a PR csoportban is tevékenykedtem: 

• Kapcsolattartás a rám kiosztott cégekkel 

• Többszöri egyeztetés lehetséges új szponzorokkal, 4 alkalommal és egyik programjukkal kapcsolatban 

emberek meghívása és a program promótálása 

• Egyeztetés a Laserpark ajánlatáról 

• Többszöri egyeztetés Halmai Mónikával a GAEV-vel és a Cyberjumppal kapcsolatban 

• Többszöri egyeztetés Beke Dórával 

• Éves megkereső átnézése, véleményezése és javítása 

• Promociós levél átnézése, véleményezése javítása a PR csoportról  

• PR táblázat szerkesztése aktualizálása 

 

Ösztöndíj összege: 71000 Ft 
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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, 2020.11.17. 

 

Aláírás  


