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JOÓS NIKOLETT 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018. március 1. és 2018. március 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 3 HK ülésen a(z) 4-ből(Ebből 1 rendkívüli, amin nem vettem részt). 

 3 workshopon 

 1 db PR Munkacsoport ülésen 

 2 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre/külsős megkeresésekre 12 pr@-on levelezőlistán, 1 üzenetre 

az OMR rendszerben, 3 emailre tanulmányi@-on, telefonon kb 5 alkalommal. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 1 darab PR ülést tartottam 

 1 darab PR ws-t tartottam 

 Egyeztettem Tóth Klaudiával heti rendszerességgel a Heti Hírek megjelenéséről. 

 Egyeztettem Egyed Gáborral többször is az eddigi PR stratégiánkkal kapcsolatban. 

 A vik.hk oldalon lecseréltem a kiemelt híreket, és tettem hozzájuk képeket. 

 Facebookra 24 poszt ment ki márciusban, ezek mindegyikét felügyeltem, illetve forszíroztam 

elkészülésüket. 

 A vik.hk oldalra a hónapban összesen 26 poszt ment ki ( az emlékeztetőkön kívül), ezeknek 

elkészülését többnyire szintén is koordináltam. 

 Kerestem pályázati PR-ost, egyeztettem ezzel kapcsolatban Leicht Ferenccel. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Jegyzőkönyvet vezettem 2018.03.20-án a TMCS ülésen 

 Befektetések tárggyal kapocslatos információkról tájékoztattam a hallgatókat. 
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PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Az ülésmeghívókat kitettem a honlapra 3 alkalommal. 

 A honlapon publikáltam összesen 10 hírt, melyek közé tartozott a "Tisztújítás jelöltjei" oldal 

hivatkozásainak az elkészítése is. 

 Dömők Gergellyel a hónap során folyamatosan egyeztettem a honlapra felkerülő, Tisztújítással 

kapcsolatos publikálásokról. 

 Egyeztettem Dömők Gergellyel a Tisztújítás ajándékait illetően. 

 Egyeztettem Illényi Barnabással a HK Instagram felelősi ügyekről, ő elvállalta hogy segít ebben. 

 Az állásbörze hirdetéséről egyeztettem a vezetőséggel. 

 Egyeztettem Illényi Barnabással a nőnapi posztunkat illetően. 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

 Tisztújítás PR projekt: 

 A projekt célja elérni, hogy szavazzanak a hallgatók a Tisztújításon. 

 Lezártuk március 29-én 

 Egyeztettem Szoboszlai Annával az Impulzus cikkel kapcsolatban, ott először rossz 

infografika készült, amelyet javítottunk. A cikk végül megszületett az Impulzus blogján, amit 

meg is osztottunk Facebookon. 

 Egyeztettem Halász Viktóriával a bejárattal szembeni KB plakáttal kapcsolatban, ő 

készítette egy Tisztújításos verziót a szavazás hetére. 

 Írtam a program.sch.bme.hu oldalra, a szavazás eseménye felkerült ide. 

 Egyeztettem Pammer Áronnal, Egyed Gáborral, Vass Bencével és Dömők Gergellyel a 

BSS adást illetően. ( ez magába foglalt egy szobakommandó részt, illetve egy 

háromszemélyes interjút is) 

 Az interjúhoz összegyűjtöttem egy dokumentumban a HK futó, megvalósult 

projektjeit, amelyről szerettük volna, ha beszélnek HK-saink. 

 Pammer Áronnal és Nánási Dániellel összeírtuk a szobakommandó 

kérdéseit. 

 Szerepeltem is a szobakommandóban. 

 Facebookon megosztottuk mindkét videót. 

 Egyeztettem Tóth Klaudiával a plakátokkal kapcsolatban. A plakátok elkészültek. 

 Elmentem kinyomtatni a plakátokat egy külsős céghez. 
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 A plakátok kikerültek a Schönherzbe,  a PR ülés utáni segítőknek hála. 

 A KB PR-al egyeztetni kellett, hogy ott maradhassanak, illetve, hogy 

visszakerüljenek. 

 A plakátok kikerültek  a VPK-ban is. 

 Egyeztettem Zolnai Lászlóval arról, hogy a plakátok kerüljenek ki a földszinti 

vetítőre. 

 Egyeztettem Dallos Györgyivel, hogy a plakátok vetítése a kari digitális 

felületeken is megtörténjen. 

 Egyeztettem Seres Zsófiával a szobaajtókra kikerülő cédulákról. Elkészültek a cédulák. 

 A cédulákat kinyomtattam, és Stermeczki Boglár segítségével ajtókra 

helyezhető formába hoztuk őket. 

 A cédulák kikerültek a szobaajtókra, hála az ülés után segítő embereknek. 

 Egyeztettem Zelenyanszki Dorottyával a szobabejárással kapcsolatban. A 

szobabejárás sikeresen lement. 

 Írtam ki Doodle-t az eseményre, kerestem embereket hogy töltsék a Doodle-t. 

 Zelenyanszki Dorottyát megbíztam, hogy nézze át a nincs.vik.hk-t, majd 

Fehér Jánost megkértem, hogy koorigálja az ottani hibákat. 

 A szobabejáráson végül 7 ember vett részt. 

 Készítettem QR-kódokat a Tisztújításos linkekhez. 

 Egyeztettem Szabó Dorottyával a tablóval kapcsolatban. Elkészült a tabló. 

 Kinyomtattuk a KB PR-al, kitettük a földszinti plakátolófelületre. 

 A tablóhoz egyeztettem Kiss Viktorral a fotózást illetően többször is, végül két 

fotózást tartottunk. ( Az egyikre kerestem SPOT-os fotóst) 

 Létrehoztam a Tisztújítás Fórum eseményét Facebookon, ehhez készítettem 

borítóképet, meghívtam a hallgatókat az eseményre. 

 Készítettem Tisztújításos borítóképet, kitettem Facebookra. 

 Jelöltekről készítettem egy facebookos vásznat, amelyen a képük és a jelölő beszédük 

jelent meg. 

 Egyeztettem Hargitai Tamással a levelezőlistákra kimenő üzenetekről , illetve  a 

facebookos csoportokba posztoltunk vele szövegeket. 

 A csoportokba készítettem képet a poszthoz. 

 Levelezőlisták miatt egyeztettem Kovács Péterrel több emailváltáson 

keresztül. 

 Egyeztettem Czárth Csanáddal a körvezetőkhöz eljutó emailekkel 

kapcsolatban. 
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 Instagramra összesen 4 Tisztújítással kapcsolatos kép ment ki, kitenni ezeket én 

tettem ki, de csak kettőt készítettem ténylegesen. 

 Egyeztettem Egyed Gáborral, Dömők Gergellyel a nyereményjátékokat illetően. 

 Egyed Gáborral közösen kisorsoltuk az első nyereményjáték nyertesét, erről 

videó is készült, amit aztán nem használtunk fel a kampányban. 

 A második nyereményjátékos posztot Egyed Gáborral egyeztetés után én 

készítettem. 

 Facebookra összesen 15 tisztújításos poszt ment ki, ezeknek többségének 

elkészítésében segítettem vagy én készítettem. 

 Készítettem Tisztújítás-haladunk doksit, amiben dokumentáltam a feladatokat,és azok 

felelőseit. 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Részt vettem a KHK továbbképző táborban 

 Részt vettem a Hallgatói Fórum utána csapatépülésen 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Szerintem nagyon jól sikerül a hónap munka szempontjából, büszke vagyok a Tisztújítás szavazásán 
elért százalékokra, bár eredeti célunkat nem értük el velük. 
Tetszett, hogy csapatként dolgoztunk ezen a projekten, ahonnan kértem onnan mindig kaptam 
segítséget hozzá. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


