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HALÁSZ ÁGNES 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

a 2018. szeptember 1. és 2019. január 31. között végzett közösségi tevékenységéről 

BUDAVÁRI SCHÖNHERZ STÚDIÓ 

 

Harmadik féléve tevékenykedem akítvan a Budavári Schönherz Stúdióban szerkesztő-riporterként. Az 
elmúlt félévben 13-ból 8 adáson vettem részt. Ez körülbelül 2-3 órás elfoglaltságot jelent. 

Három adást szerkesztettem a tavaszi félévben, ebből egyet egyedül, ami az adás előtti és közben 
folyó munka mellett plusz 8 óra felkészülést jelent, két napra lebontva. Az adásokhoz készült 
videóanyagok forgatása közül 6-ban vettem részt szerkesztőként vagy riporterként, ezek körülbelül 1-
2 órás felkészülési és forgatási időt jelentenek. 

A félév nagyobb eseményei közül a Gólyabálon voltam riporter, továbbá a Simonyi Szülinapra egy 
simonyis öregtagokkal készített videó szerkesztését vállaltam, ez a forgatással együtt 5 óra volt. 

A félév végén az én gondozásomban született meg a 2019-es Tanfolyam PR stratégiája és annak 
megszervezése is. Ennek egy része volt a "Mivel foglalkozunk?" c. 

7 részes videósorozat megszerkesztése is, amely 2 napos felkészülést, tartalomkidolgozást, illetve 
három estén keresztüli forgatást igényelt, ezek 5 óra hosszúak voltak. 

A BSS-ben szeptember óta vezetőségi tag is vagyok, a PR-HR felelős posztot töltöm be. 

Amellett, hogy minden héten eljártam a hétfő esti vezetőségi gyűlésekre, a mentorok munkájának 
felügyeletével, közösségi eseménye szervezésével (HR), illetve a social media felületeken való 
tartalomközléssel, követői tábor növelésével, Nyílt napon való PR-olással és a már említett Tanfolyam 
PR stratégia kidolgozásával (PR) foglalkoztam. 

SPOT 

 

Ebben a félévben főleg a Villamos Energetika Tanszék felkéréseit fotóztam, amely a FAM mérés, 
Kutatók éjszakája, Nagyfeszes Karácsony megörökítésében, valamint a VET és a MAVIR képzés 
csoportkép készítésében merült ki. Ezen alkalmak közül mindegyik körülbelül 5 órát vett igénybe, 
utómunkával együtt. 

A felkérésekhez tartozott még a VET-es honlapra kikerülő igazolványképek készítése, amelyek 
fotózása 4 alkalomból állt, kétórás időintervallumokban, a retusálás és egyéb utómunka pedig 3x6 órát 
vett igénybe. 

A kört értintő felkérések közül részt vettem a Kutatók éjszakája fotózáson, a Vártúrán, valamint a Kari 
és Egyetemi évnyitókon is, mivel ezek nagyobb rendezvények, ezen alkalmak közül mindegyik 
körülbelül 7 órát vett igénybe, utómunkával együtt. 

 

A FÉLÉVRE KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 15 000 FT 


