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Kari Közéleti pályázat 

Előzetes eredmény a 2017/18. tanév tavaszi félévére 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Természettudományi Kar Hall-

gatói Képviselete (TTK HK) az alábbi tételeket ítéli oda a TTK kari öntevékeny köreinek és 

szakkollégiumának részére. 

 

Wigner Jenő Szakkollégium 

• Méz (3 üveg) 

• Tea (30 db) 

• Citromlé (5 üveg) 

• Kristálycukor (2 csomag) 

• Tejpor (2 csomag) 

• Kávékrémpor (2 csomag) 

• Teasütemény (2 doboz) 

• Kávé (2 csomag) 

• Tárolódoboz 

o 54 l (1 db) 

o 39 l (1 db) 

o 25 l (2 db) 

• Takaró (3 db) 

• Műanyag mélytányér (100 db) 

• Műanyag pohár 

o 2 dl-es (100 db) 

o 3 dl-es (100 db) 

o 5 dl-es (100 db) 

• Műanyag kanál (100 db) 

• Műanyag kés (100 db) 

• Műanyag villa (100 db) 

Kapocs 

• Hobbi pingpong labda (18 db) 

• Fehér műanyag pohár 

o 1 dl-es (100 db) 

o 3 dl-es (100 db) 

o 5 dl-es söröspohár (100 db) 

• Műanyag tányér (100 db) 

• Műanyag mélytányér (100 db) 

• Műanyag kanál (200 db) 

• Merőkanál (1 db) 

• Piatnik Express kártya (3 csomag) 

• A4-es fénymásolópapír (1 csomag) 

• Concept társasjáték (1 db) 

• Fedőnevek társasjáték (1 db) 

• Exploding Kittens társasjáték (1 db) 

• Domestos fertőtlenítő-tisztítószer (1 db) 

http://www.hk.wigner.bme.hu/
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• Felmosószer (1 db) 

• Frizbi (2 db) 

• Szörp (2 üveg) 

• Tea (3 doboz) 

• Kéztörlőpapír (2 csomag) 

• Cellux (12 db) 

• Szemeteszsák (2 csomag) 

• Popcorn (5 csomag) 

• Polár pléd (2 db) 

• Cukor (2 kg) 

Wigner Jenő Kamarakórus 

• A4-es nyomtatópapír (4 csomag) 

• Lefűzhető genotherm (1 csomag) 

• Villámzáras mappa (5 db) 

• Plakátok nyomtatása 

o A3-as méretben (5 db) 

o A4-es méretben (20 db) 

• Koncerten résztvevő közönség vendégül látása (kb. 100 főre) 

• Egyenpóló (17 db) 

PikkÁsz 

A PikkÁsz nem adott le pályázatot. 

Hallgatói Sportkör 

A Hallgatói Sportkör nem adott le pályázatot. 

Műegyetemi Fizikus Helyi Bizottság 

Az MFHB nem adott le pályázatot. 

 

 

 

2018. május 24.  Természettudományi Kar Hallgatói Képviselet 

http://www.hk.wigner.bme.hu/

