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Kari Közéleti Pályázat  

2019/20. tanév tavaszi félév 

Végleges eredmény 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Természettudományi Kar 

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

és szakkollégiumának részére.  

 
 

Wigner Jenő Szakkollégium  
 Tárolódoboz XXS (1 db) 

 Tárolódoboz S (1 db) 

 Tárolódoboz M (1 db) 

 Hungarocell dobozok, EPS-150, 2,24l (4 db) 

 BOSNÄS tároló + ülőelem (3 db) 

 MALINDA székpárna (3 db) 

 Méz (2 üveg) 

 Tea (10 doboz) 

 Citromlé (5 üveg) 

 

Hallgatói Sportkör  
 A Hallgatói Sportkör nem adott le pályázatot. 

 

Kapocs 
 Felmosó fej (1 db) 

 Felmosó bot (1 db) 

 Felmosó vödör (1 db) 

 Toll (10 db) 

 Fénymásolópapír (1 csomag) 

 Pingpong labda (10 db) 

 Francia kártya (2 pakli) 

 Tálca (5 db) 

 Lufi (50 db) 

 Merőkanál (1 db) 

 

Kép-lett 
 Rendszervaku (1 db) 

 SD kártya (2 db) 

 

PikkÁsz  
 A PikkÁsz nem adott le pályázatot.  

 

Sörtevékeny Kör 
 50 l-es főzőedény (1 db) 

 Műanyag kancsó (1 db) 
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 Ékszer mérleg (1 db) 

 Spriccolós flakon (1 db) 

 Mosogató szivacs (1 db) 

 15 l-es műanyag erjesztővödör (2 db) 

 Digitális hőmérő (1 db) 

 30 l-es műanyag erjesztővödör (2 db) 

 

Wigner Jenő Kamarakórus  
 Kották 

o Bárdos: Táncol a rózsám (1252) 

o Mercury: Bicycle Race (BE640) 

o OLA GJEILO: Northern Lights (HL08501748) 

o Jenkins: Adiemus (BH10671) 

 Lefűzhető genotherm (1 csomag) 

 Villámzáras mappa (5 darab) 

 Plakátok nyomtatása  

o A3-as méretben (5 db)  

o A4-es méretben (20 db)   

 Koncerten résztvevő közönség vendégül látása (kb. 100 főre) 

 Egyenpóló (4 db) 

 

 

 

 

 

2020. március 31. 

  

 

Természettudományi Kar  

     Hallgatói Képviselet 
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