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TÓBIÁS ANNA 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2021. 4 9. és 2021. 4 30. között végzett tevékenységéről 

ÜLÉSEKEN, BIZOTTSÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 
 

▪ 2021.04.09. - HK alakuló ülés 

▪ 2021.04.13. - TMCS ülés 

▪ 2021.04.14. - HK ülés 

▪ 2021.04.20. - JB ülés 

▪ 2021.04.21. - HK ülés 

▪ 2021.04.27. - TMCS ülés 

▪ 2021.04.28. - HK ülés 

▪ 2021.04.29. - PRMCS ülés 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 
 

▪ levelező lista kezelése 

▪ 1 ülést tartottam (04.29.) 

▪ a leendő projektek kapcsán ötleteltünk, pl.: hallgatók elérése e-mailben - HK-news 

használata, Instagram posztok, how-to doksik, HK-nap hallgatóknak, Tudtad? posztok 

készítése 

▪ VIK mobil app népszerűsítése, gólyáknak kezdő csomag, kari webshop 

▪ Egyeztettem Held Noémivel 

▪ Átnéztük és véleményeztük az Impulzus Simonyi Konferenciás számát (04.09.) 

▪ Egyeztettem Günter Dalmával 

▪ Beszéltem Barbucz Daniellával, EÜ mérnök képzésen résztvevő hallgatóval, aki kérésemre 

felvett minket (Günter Dalmát és engem) a Facebook-csoportjukba, így könnyebben elérjük 

majd őket 

▪ TTK kérdőívek hirdetése (04.13.) és megosztása csoportokban (04.26.) 

▪ Egyeztettem Vollweiter Ivett-tel 

▪ pályázatok hirdetése kapcsán 

▪ HK-nap projekt 

▪ HK-nap szervezésének megkezdése, egyeztetés a vezetőséggel, doodle kiküldése az 

időpont megszavazására (04.21.) 
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PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ ülésemlékeztetők publikálása honlapon 

▪ levelező lista, Telegram csoport igényfelmérés és frissítés (04.24.) 

▪ Impulzus Simonyi Konferenciás számának átnézése és véleményezése Held Noémivel (04.09.) 

▪ Honlap bejegyzések: 

▪ Hallgatói Képviseleti tagok (szakbizottságokban való részvétel) frissítése (04.16.) 

▪ Specializációtájékoztató (04.19.) 

▪ Mandátumos és tanácskozási jogú tagok bemutatkozó szövegeit elkértem és publikáltam 

honlapon (04.26.) 

▪ Facebook 

▪ Borítókép cseréje – az Alakuló ülésen készült kép az új HK-ról (04.10.) 

▪ posztok, amiket én készítettem: 

▪ TTK-s kérdőív hirdetése (04.15.) + megosztása csoportokban (04.27.) 

▪ 4 pályázat hirdetése (Sportösztöndíj, Konzultáció ösztöndíj, Utazási- és 

konferencia ösztöndíj, Digitális segédanyag ösztöndíj) (04.16.) 

▪ Specializációtájékoztató (04.19.) 

▪ Tanszékek specializációtájékoztatója poszt (04.30.) 

▪ posztok, amiket én készítettem, de sablonra: 

▪ Simonyi Konferencia, dékáni szünet hirdetése (04.12.) 

▪ posztok, amiket osztottam: 

▪ EHK-s tanulási szokásokról való felmérés megosztása (04.15.) 

▪ Mateking akció poszt megosztása (04.16.) 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

▪ Részt vettem EHK továbbképzőn (04.10.) 

▪ Ügyeletet tartottam 1 alkalommal (04.23.) 

▪ Részt vettem üléstartás tréningen (04.25.) 

▪ Áprilisi ülésemlékeztetők publikálása honlapon 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 42000 FT 


