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VOLLWEITER IVETT 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2020. 4 1. és 2020. 4 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

▪ Részt vettem: 

▪ 5 HK ülésen a(z) 5-ből. 

▪ Kari Tanácson 

▪ 1 pályázati workshopon 

▪ Melyet én tartottam 

▪ 1 db PR Munkacsoport ülésen 

▪ 1 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen 

▪ Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon 11 alkalommal, telefonon 9 alkalommal. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

▪ Heti 2-3 alkalommal egyeztetünk Révész Zoltánnal a folyamatban lévő pályázatokról 

▪ Havi Képviseleti- és Közéleti pályázatokat készítettem elő benyújtásra 

▪ Előkészítettem az előterjesztéseket. 

▪ Feltöltöttem a beszámolókat a honlapunkra 

▪ Elküldtem HSZI-nek. 

▪ Javítottam a felmerült hibákat. 

▪ Normatíva keretek újraütemezését készítettük el Labancz Tamással 

▪ Pályázati kiírások módosítását végeztem el a NEPTUN rendszerhez igazodva 

▪ Révész Zoltánnal felvázoltuk a Pályázati PR ütemtervet 

▪ Workshopot tartottam, ahol 

▪ Véglegesítettük a pályázati PR ütemtervet 

▪ Pályázat-news levelezőlista kidolgozását és céljait beszéltük meg 

▪ Beszámoló sablon tartalmi elemeit beszéltük meg 

▪ Leveleztem a Kari BME ösztöndíj pontozásában részt vevő oktatókkal 

▪ Részletesen megírtam a pályázati eredmény változásának okát és hatásait a hallgatókra 

▪ Felmerült egy megbeszélés szükségessége a pályázat kapcsán, erre valószínűleg nyáron 

kerül sor. 

▪ Révész Zoltán megírta a hallgatóknak szóló hírlevelet, ennek pontosításában, kiegészítésében 

segítettem. 
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SAJÁT PROJEKT 

 
 

▪ Levelezőlistákat felügyeltem, és a SPAMszűrőben elakadt leveleket továbbítottam a megfelelő 

munkacsoportok felé 

▪ Juttatási Bizottságnak 

▪ PR munkacsoportnak 

▪ Tanulmányi munkacsoportnak 

▪ Pályázati munkacsoportnak 

▪ amelyet meg is válaszoltam. 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ „Képviselőink a mindennapokban” projekthez készítettem képet és leírást egy hobbimról 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

▪ Mattermost rendszer tesztelésében részt vettem 

▪ Levelezőlistákat ellenőriztem 

▪ Részt vettem 2 HK percek alkalmon 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Sok feladatot sikerült ellátni a hónap során, nem telt eseménytelenül. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 46000 FT 


