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1 ÉMK
Építőanyagok és 

Magasépítés Tanszék
Rendezvényszervezés

 Konferencia a VKE 2018-1.3.3. 

projektben  (ÉMK)

A VKE 2018-1.3.1_0003 pályázat Korszerű 

betonelemek anyagtudományi fejlesztése című 

pályázat keretein belül  a 3D Beton nyomtatás 

megvalósítas témában elért eredmények, eddigi 

tapasztalatok összefoglalása és megosztása 

céljából szervezett konferencia megvalósítása.

     

5 000 000 

2 ÉMK Dékáni Hivatal (ÉMK)
Médiaügynökségi 

feladat
Televíziós médiamegjelenés (ÉMK)

Az Építőmérnöki Kar  média megjelenése egy 

televíziós műsorban, melynek célja a  kari 

képzés népszerűsítése

200 000 

3 ÉMK Dékáni Hivatal (ÉMK)
Kreatív ügynökségi 

feladat

A VKT weboldalának arculatfejlesztése 

(ÉMK)

Az  Építőmérnöki Kar Víztudományi és 

Katasztrófamegelőzési Tudásközpont 

weboldalának arculatfrissítése

3 000 000 

4 ÉMK Dékáni Hivatal (ÉMK) Gyártási feladat
ÉMK kari reklámajándékok gyártása 

(ÉMK)

Az  Építőmérnöki Kar lógójával ellátott 

ajándéktárgyak, naptár, toll, kulcstartó stb. 

beszerzése

1 000 000 

5 ÉPK Urbanisztika Tanszék
Online ügynökségi 

feladat

Az Urbanisztika Tanszék honlapjának 

megújítása (ÉPK)

Az Urbabisztika  Tanszék honlapjának 

megújítása új tartalmak feltöltésével és egyes 

szakmai tartalmak újrastrukturálásával

250 000 

6 ÉPK Urbanisztika Tanszék Gyártási feladat
Kari kiadványok  nyomdai előállítása 

(ÉPK) 

Az Építészmérnöki Kar kommunkációs 

tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok, 

tájékoztatók, kiállítási anyagok, plakátok  

nyomdai gyártása

1 000 000 
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7 ÉPK Urbanisztika Tanszék Rendezvényszervezés
 DANUrB+ projektben gyártás és 

rendezvény  (ÉPK)

A DANUrB+ projekthez kapcsolódó 

tájékoztatók, kiadványok, munkaanyagok  

nyomdai előállítása, valamint a projekthez 

kapcsolódó rendezvények, nemzetközi 

workshopok, munkaértekezletek lebonyolítása

900 000 

8 ÉPK Urbanisztika Tanszék
DOCONF2021 nemzetközi 

konferencia  (ÉPK)

A DOCONF2021 nemzetközi konferenciához 

kapcsolódó kommunikációs (honlapfejlesztés, 

konferencia anyagok gyártása ) és 

rendezvényszervezési feladatok ellátása 

650 000 

9 GPK Dékáni Hivatal (GPK) Gyártási feladat
Gépészmérnöki Kar jubileumi 

kiadvány (GPK)

A BME Gépészmérnöki Kar alapításának 150. 

évfordulójára készítendő nyomtatott kiadvány 

magyar és angol nyelven, amely bemutatja a 

kar történetét, és jelenét.

2 000 000 

10 GPK Dékáni Hivatal (GPK) Gyártási feladat
Jubileumi diplomások  kiadványa 

(GPK)

A BME Gépészmérnöki Kar jubileumi 

diplomásainak életrajzát tartalmazó magyar 

nyelvű nyomtatott kiadvány. mely a jubileumi 

diplomaátadó ünnepségen kerül átadásra.

1 000 000 

11 GPK Dékáni Hivatal (GPK)
Online ügynökségi 

feladat

 Gépészmérnöki Kar  Facebook és 

Youtube hirdetések (GPK)
A GPK Facebook és Youtube oldalának hirdetése 

a felvételi előtt állók tájékoztatása céljából.

3 000 000   
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12 GTK Dékáni Hivatal (GTK) Gyártási feladat
Kiadványok, tájékoztatók, szórólapok 

gyártása (GTK)

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar  év 

során felmerülő rendezvényeire logózott   

kiadványok, tájékoztatók, szórólapok, 

irattömbök, jegyzetfüzetek stb. nyomdai  

előállítása

14 700 000 

13 GTK Dékáni Hivatal Gyártási feladat
Reklámajándékok, és egyéb marketing 

eszközök (GTK)

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

egyetemi nyílt napokra, educatio kiállításra, 

gólyatábor, nyári egyetem és egyéb 

rendezvényekre marketing és dekorációs  

eszközök, logózott reklámajándékok gyártása

9 950 000 

14 GTK Dékáni Hivatal Gyártási feladat
 Kari képzéseket népszerűsítő 

imázsfilmek (GTK)
A Gazdaság és Társadalomtudományi Kart és 

képzéseit népszerűsítő imázsfilmek készítése

6 900 000 

15 GTK Dékáni Hivatal Gyártási feladat
Portré és eseményfotózás ill. filmezés 

(GTK)

A  Gazdaság és Társadalomtudományi Kar 

rendezvényein (nyílt napok, gólyatábor, 

educatio, diploma átadók)  fotó- és 

videókészítés, valamint portré és 

épületfotózások

11 700 000 

16 GTK

Szociológia és 

Kommunikáció 

Tanszék

Gyártási feladat
MODEM portréfotózás, 

interjúkészítés (GTK)

A Szociológia és Kommunikáció Tanszék 

gondozásában levő projektek (Pl. Magyar 

Online és Digitális Médiatörténet (MODEM)) 

oral history archívumában való közreműködés. 

Az interjúalanyokról portréfotók készítése, ezek 

szerkesztése és publikálása, illetve az elkészült 

interjúk leiratának elkészítése, azok 

szerkesztése és publikálása.

500 000 



BME 2021 évi NKOH által jóváhagyott kommunikációs terve

Sor 

szám

Átfogó 

szervezeti 

egység 

Szervezeti egység 

megnevezése
NKOH főkategória

Tervezett projekt, kampány, 

rendezvény megnevezése

Tervezett projekt, kampány, rendezvény 

részletezése 

Becsült nettó 

érték (Ft)

17 GTK Dékáni Hivatal
Kreatív ügynökségi 

feladat

Felvételi kampányok kreatív feladatai 

(GTK)

A  Gazdaság és Társadalomtudományi Kar 

felvételi kampányokhoz kapcsolódó kreatív 

ügynökségi feladatok (grafikai tervezés, kreatív 

szövegírás) 

4 750 000 

18 GTK

Szociológia és 

Kommunikáció 

Tanszék, Filozófia és 

Tudománytörténet 

Tanszék, Ergonómia 

és Pszichológia 

Tanszék

Online ügynökségi 

feladat

Online megjelenési felületek 

fejlesztése, tartalommenedzsment 

(GTK)

A Gazdaság és Társadalomtudományi Kar 

tanszéki honlapok és más megjelenési felületek 

fejlesztése, kezelése, online kommunikációs 

feladatok ellátása, közösségi média felületekre 

2 700 000 

19 GTK

Filozófia és 

Tudománytörténet 

Tanszék

Rendezvényszervezés BUDPT 21  rendezvény (GTK)

A BUDPT 21 Budapest Workshop on Philosopy 

and Technology két évente megrendezésre 

kerülő nemzetközi eseményhez kapcsolódó 

rendezvényszervezési feladatok

2 000 000 

20 GTK Dékáni Hivatal Rendezvényszervezés
Kiállításokon történő megjelenések 

(GTK)

A Gazdaság és Társadalomtudományi Kar 

kiállításokon történő megjelenésekkel  (nyílt 

napok, educatio) kapcsolatos 

rendezvényszervezési feladatok (bérleti díj, 

standépítés, babzsák, catering, kiegészítő 

programelemek)

9 900 000 
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21 GTK Dékáni Hivatal Rendezvényszervezés Raymond Kurzweil előadása (GTK)

A legnagyobb digitális jövőkutató a 

Műegyetemen (Raymond Kurzweil előadása - 

online esemény) Hibrid esemény közös BME és 

MNB szervezés, a házigazdák, panelisták, 

illetve a helyi moderátor ugyanazon a 

helyszínen gyűlnek össze Budapesten és 

Raymond Kurzweil ugyanebben az időben 

online csatlakozik az eseményhez. Az 

eseményről professzionális stáb készít 

felvételt, amit a szükséges szerkesztést 

követően tesz közzé a BME a közösségi média 

felületein és a honlapján

4 950 000 

22 GTK Dékáni Hivatal Rendezvényszervezés
Digitális és Zöld pénzügyek műhelyek  

workshop (GTK)

Az MNB-BME együttműködés keretében a két 

műhely (Digitális és Zöld pénzügyek) 

eredményeiről workshop és ahhoz kapcsolódó 

arculattervezés, sajtótájékoztató és  online 

kampány

600 000 

23 GTK Dékáni Hivatal
Online ügynökségi 

feladat

Hackathon tanulmányi verseny honlap 

(GTK)

Az MNB-BME együttműködés keretében 

hackathon tanulmányi verseny honlapjának 

aktualizálása
2 000 000 

24 GTK Dékáni Hivatal (GTK)
Online ügynökségi 

feladat
Esettanulmányi verseny honlap (GTK)

Az MNB-BME együttműködés keretében 

esettanulmányi verseny honlapjának 

kidolgozása

2 000 000 
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25 KJK Dékáni Hivatal (KJK) Gyártási feladat
Kiadványok, tájékoztatók stb.nyomdai  

gyártása (KJK)

A Közelekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar  

rendezvényeire logózott   kiadványok, 

tájékoztatók, szórólapok, irattömbök, 

jegyzetfüzetek stb. nyomdai  előállítása

450 000 

26 KJK Dékáni Hivatal (KJK) Gyártási feladat
Reklámajándékok és marketing 

eszközök gyártása (KJK)

A Közelekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

rendezvényeire (nyílt napokra, educatio 

kiállításra, gólyatábor, szakmai napok és egyéb 

rendezvényekre)  marketing és dekorációs  

eszközök, logózott reklámajándékok gyártása

850 000 

27 KJK Dékáni Hivatal (KJK) Gyártási feladat
Eseményfotózás és videófilm készítés 

(KJK)

A  és Járműmérnöki Kar rendezvényein (nyílt 

napok, gólyatábor, educatio, diploma átadók, 

sazkamai napok, stb)  fotó- és videófilm készítés 

400 000 

28 TTK Dékáni Hivatal (TTK) Gyártási feladat
Kiadványok, tájékoztatók nyomdai  

gyártása (TTK)

A Természerttudományi Kar  rendezvényeire 

logózott   kiadványok, tájékoztatók, szórólapok, 

irattömbök, jegyzetfüzetek stb. nyomdai  

előállítása

300 000 

29 TTK Dékáni Hivatal (TTK) Gyártási feladat
Reklámajándékok, marketing 

eszközök gyártása (TTK)

A Természettudományi Kar rendezvényeire 

(nyílt napokra, educatio kiállításra, táborok, 

szakmai napok és egyéb rendezvényekre)  

marketing és dekorációs  eszközök, logózott 

reklámajándékok gyártása

420 000 
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30 TTK
Nukleáris Technika 

Intézet
Gyártási feladat

Reklámfilm ENEEP H2020 pályázat 

keretében (TTK)

Az ENEEP H2020 pályázat keretében reklámfilm 

készítése angol nyelven a nukleáris gyakorlati 

képzések európai egyetemek hallgatói körében 

való népszerűsítése érdekében

2 000 000 

31 TTK Dékáni Hivatal (TTK) Gyártási feladat
Eseményfotózás és videófilm készítés 

(TTK)

A Természettudományi Kar rendezvényein fotó 

és videófilmkészítés, valamint kari tájékoztató 

videofilmek gyártása

500 000 

32 TTK
Nukleáris Technika 

Intézet
Gyártási feladat

Nukleáris képzéseket népszerűsítő 

reklámfilm (TTK)

A nukleáris oktatás népszerűsítése a magyar 

középiskolások körében annak érdekében, hogy 

a nukleráris kapcsolódású BME-s oktatásokat 

nagyobb hatékonysággal tudjuk reklámozni

1 000 000 

33 TTK Dékáni Hivatal (TTK) Rendezvényszervezés ScienceCamp 2021 tábor (TTK)

A ScienceCamp 2021 tábor, egyhetes, 

középiskolásoknak szóló  természettudományos 

táborhoz kapcsolódó rendezvényszervezési 

feladatok (szállás, étkezés, kulturális 

programok, utazás költségei )

3 500 000 

34 TTK
Nukleáris Technika 

Intézet
Rendezvényszervezés

ENEN+ H2020 pályázat keretében 

nyári iskola (TTK)

Külföldi egyetemek BsC hallgatóinak nyári iskola 

keretében nukleáris laborgyakorlatok tartása 
2 500 000 

35 VIK Dékáni Hivatal Gyártási feladat
Kiadványok, tájékoztatók nyomdai  

gyártása (VIK)

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar 

rendezvényeire logózott   kiadványok, 

tájékoztatók, szórólapok, matricák, irattömbök, 

jegyzetfüzetek stb. nyomdai  előállítása

7 000 000 
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36 VIK Dékáni Hivatal Gyártási feladat
Reklámajándékok, marketing 

eszközök gyártása (VIK)

A  Villamosmérnöki és Informatikai Kar 

rendezvényeire  (egyetemi nyílt napokra, 

educatio kiállításra, gólyatábor, nyári egyetem 

és egyéb rendezvényekre) marketing és 

dekorációs  eszközök, logózott reklámajándékok 

gyártása

10 500 000 

37 VIK Dékáni Hivatal Gyártási feladat Eseményfotózás és filmkészítés  (VIK)

A  Villamosmérnöki és Informatikai Kar 

rendezvényein (nyílt napok, gólyatábor, 

educatio, diploma átadók)  fotó- és 

videókészítés, élőközvetítés biztosítása valamint 

kutatási eredméyneket bemutató kisfilmek 

gyártása

2 300 000 

38 VIK Dékáni Hivatal
Kreatív ügynökségi 

feladat

 VIK megjelenések arculattervezése 

(VIK)

A Villamosmérnöki és Informatikai Kari 

megjelenések arculattervezése, grafikai elemek, 

online tartalomformátumban létrehozva, 

animációk készítése 

150 000 

39 VIK Dékáni Hivatal
Online ügynökségi 

feladat

A VIK online megjelenési felületek 

fejlesztése (VIK)

A  Villamosmérnöki és Informatikai Kari  

honlaprendszer és más online megjelenési 

felületek üzemeltetése, fejlesztése, 

keresőoptimailizálás, közösségi 

médiakampányok ( FB és Instagram) 

2 900 000 

40 VIK Dékáni Hivatal PR ügynökségi feladat Sajtótájékoztató szervezés (VIK)

A sajtókapcsolatok híranyagokkal való ellátása, 

sajtótájékoztatók szervezése valamint 

sajtófigyelés a kart érintő hírektől
400 000 



BME 2021 évi NKOH által jóváhagyott kommunikációs terve

Sor 

szám

Átfogó 

szervezeti 

egység 

Szervezeti egység 

megnevezése
NKOH főkategória

Tervezett projekt, kampány, 

rendezvény megnevezése

Tervezett projekt, kampány, rendezvény 

részletezése 

Becsült nettó 

érték (Ft)

41 VIK
Elektronikus Eszközök 

Tanszék
Rendezvényszervezés Nyári Iskola  (VIK)

A Smart Systems Intergation + Erasmus Mundus 

mesterképzés az Európai Únió által támogatott 

program, melyben a BME egy három 

egyetemből álló konzorcium tagjaként vesz 

részt. A program végrehajtásának a BME-re 

nézve kötelező eleme a “Summer School” - 

nyári iskola program megszervezése és 

lebonyolítása.

4 000 000 

42 VIK

Hálózati Rendszerek 

és Szolgáltatások 

Tanszék

Rendezvényszervezés ANIMA EU projekt workshop (VIK)

Workshop rendezvény a HORIZON2020 

/Aviation Noise Impact Management through 

Novel Approaches projekt keretében 

bizonytalan a kimenetel, online vagy személyes 

(catering, szállás, esetleg termbérlet)

3 700 000 

43 VIK
Egyesült Innovációs 

és Tudásközpont
Rendezvényszervezés

SMARTIES Multiplier Events esemény 

(VIK)

Smart Skills Development (SMARTIES) 

projektben Multiplier Events esemény tartása 

2021.10.01-12.31. közötti időszakban

2 000 000 
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44 VIK
Egyesült Innovációs 

és Tudásközpont
Rendezvényszervezés

Fizika-Matematika Mindenkinek 

Verseny (VIK)

A " Fizika-Matematika Mindenkinek Verseny "  

lebonyolításához kapcsolódó 

rendezvényszervezési és kommunikációs 

feladatok

750 000 

45 VIK
Egyesült Innovációs 

és Tudásközpont
Rendezvényszervezés

Smart City és Jövőinternet témában 

nemzetközi konferencia (VIK)

Smart megoldások és Jövő Internet konferencia 

10 éves nyílt rendezvény sorozat idei 

eseménye, hazai és nemzetközi szakmai 

előadókkal és ipari partnerekkel, lehetőség 

szerint a tudomány hónapjában

1 500 000 

46 FIEK

Felsőoktatási és Ipari 

Együttműködési  

 Központ 

 Kompetencia Központ projekt (FIEK)

Az ipari biztonságtechnikával foglalkozó 

Kompetencia Központ létrehozásával 

kapcsolatos kommunikációs és 

rendezvényszervezési feladatok 

4 900 000 

47 FIEK

Felsőoktatási és Ipari 

Együttműködési  

 Központ 

 Egyetemi Öko projekt (FIEK)

A  Felsőoktatási és Ipari Együttműködési 

Központ - Egyetemi Öko projekt keretében 

megvalósuló kommunikációs és 

rendezvényszervezési feladatok

10 200 000 

48 FIEK

Felsőoktatási és Ipari 

Együttműködési  

 Központ 

Az  Ipar 4.0 Technológiai Központ 

arculatváltása (FIEK)

Ipar 4 TK weboldal esztétikai és tartalmi 

megújítása, megjelenésekhez, kommunikációs 

anyagokhoz kapcsolódó grafikai tervezés, az új 

design szerinti reklám és marketing eszközök 

gyártása

2 100 000 
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49 FIEK

Felsőoktatási és Ipari 

Együttműködési   

Központ 

Gyártási feladat Kisfilmek gyártása  (FIEK) 

A Felsőoktatási és Ipari Együttműködési 

Központ megjelenéseihez kapcsolódó 

forgatással készülő kisfilmek helyszíni 

riportokkal,  drónfelvételekkel, ill. animációs 

kisfilmek és grafikai tervezési feladatok

3 000 000 

50 FIEK

Felsőoktatási és Ipari 

Együttműködési   

Központ 

Gyártási feladat
Kommunikációs  és marketing  

eszközök gyártása (FIEK)

A FIEK szervezet részére kommunikációs 

eszközök/marketing anyagok gyártása 

(dekorációs és tájékoztatási táblák, kiadvány, 

prospektus, szóróanyag, plakát, roll up, pult, 

reklámajándékok)

4 700 000 

51 FIEK

Felsőoktatási és Ipari 

Együttműködési   

Központ 

Gyártási feladat
Z10 kommunikációs és marketing  

eszközök  (FIEK)

A Z10 inkubációs központ kommunikációs  és 

reklámanyagainak gyártása (táblák, kockafal, 

rollup, plakátok, 

szóróanyagok,reklámajándékok)

2 900 000 

52 FIEK

Felsőoktatási és Ipari 

Együttműködési   

Központ 

Gyártási feladat
Podcast sorozat - Inno Sapiens 2 

(FIEK)

A Felsőoktatási és Ipari Együttműködési 

Központ 2020-ban indult innovatív 

kommunikációs csatorna /podcast sorozatának 

folytatása folytatása - az Inno Sapiens 2 címmel 

(design, kreatív, sound   kidolgozás, médiában, 

social mediában beharangozással )

8 400 000 

53 FIEK

Felsőoktatási és Ipari 

Együttműködési   

Központ 

Médiaügynökségi 

feladat
Médiakampány lebonyolítása (FIEK)

A Felsőoktatási és Ipari Együttműködési 

Központ szervezet  Online sajtóban megjelenés, 

gazdasági lapokban és vagy  rádióműsorban 

szakértői  megjelenés szpotokkal, 

sajtóközlemény  

3 000 000 
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54 FIEK

Felsőoktatási és Ipari 

Együttműködési   

Központ 

Rendezvényszervezés  Innovációs Nap rendezvény  (FIEK)

FIEK Innovációs Nap rendezvény lebonyolítása, 

mely magában foglalja többek között a 

szervezés, rendezvénytechnika, kommunikáció, 

catering, sajtó feladatokat

2 500 000 

55 FIEK

Felsőoktatási és Ipari 

Együttműködési   

Központ 

Rendezvényszervezés
FIEK megjelenés  konferenciákon, 

expón, kiállításon  

BME Felsőoktatási és Ipari Együttműködési 

Központ konferencián, expón, kiállításon 

standdal és egyéb koomunikációs eszközökkel  

történő megjelenés

1 000 000 

56 BME OMIKK Gyártási feladat
Eseményfotók, interjúfotók készítése 

(OMIKK)

Az egyetemi, vagy BME-hez kapcsolódó 

rendezvények, események fotózási feladatainak 

ellátása, interjúfotók készítése.

1 200 000 

57 BME OMIKK
Kreatív ügynökségi 

feladat
Cikkírás BME honlapra (OMIKK)

Tudományos és oktatási eredményeket 

bemutató cikkek készítése a folymatosan- napi 

1-2 alkalommal- frissülő bme.hu weblapra

1 800 000 

58 BME OMIKK Gyártási feladat 9. Műegyetemi Levéltári Nap (OMIKK)

Levéltári szakmai rendezvény keretében 

előadások, műhelybeszélgetés kerül 

megrendezésre

135 000 

59 BME OMIKK Gyártási feladat Reklámajándékok beszerzése (OMIKK)

A könyvtár logójával ellátott marketing 

eszközök biztosítása (tollak, kulcstartó stb.) 

látogatók számára a  BME OMIKK  

szolgáltatásainak népszerűsítése céljából

100 000 

60 BME OMIKK Gyártási feladat
Műegyetem a Történeti Campus 2. 

kiadvány (OMIKK)

Műegyetem a Történeti Campus 2. kiegészített 

kiadvány kiegészített verziójának nyomtatása 

(1000 pld.) 

4 500 000 
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61
Rektori 

Kabinet
Kutatási feladatok

Idegen nyelvű képzések stratégiai 

tervezése (RK)

A BME idegen nyelvű képzéseinek nemzetközi 

pozícionálását előkészítő kutatás lebonyolítása 

(adatfelvétel, kutatási eredmény bemutatása) 

1 600 000   

62
Rektori 

Kabinet

Nemzetközi felvételi kampányok 

(Rektori Kabinet)

A BME idegen nyelvű képzések felvételi  

kampányához kapcsolódó kommunikációs 

feladatok (arculattervezés, , kiadvány és 

szóróajándékok gyártása,  sajtókapcsolatok 

fejlesztése, hirdetések vásárlása , promóciós 

kisfilmek, podcast gyártása, képzéseket 

bemutató és a nemzetközi alumnit megszólító  

honlap tervezése és fejlesztése, 

tartalommenedzsment) valamint a képzéseket 

ismertető rendezvények, online események 

szervezése)

18 750 000 

63
Rektori 

Kabinet

Felvételi kampány 2021-2022  

(Rektori Kabinet)

A BME magyar nyelvű képzések felvételi  

kampányhoz kapcsolódó kommunikációs 

feladatok (arculattervezés,  grafikai feladatok, 

kiadványtervezés és gyártás, sajtókapcsolatok 

fejlesztése, hirdetések vásárlása közösségi 

médiában, online és offline felületeken, 

kampány videók készítése, promóciós 

kisfilmek,online események közvetítése )

12 100 000 
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64
Rektori 

Kabinet
Gyártási feladat

Kiadványok, egyéb nyomdai anyagok 

gyártása (Rektori Kabinet)

A Rektori Kabinet oktatási, nemzetközi, 

valamint tudományos programjaihoz 

kapcsolódó kiadványok, tájéjoztatók, plakátok, 

hirdetési anyagok  grafikai tervezése, 

szövegírása, nyomdai gyártása, szállítása, 

raktározása

4 100 000 

65
Rektori 

Kabinet

Kreatív ügynökségi 

feladat

Új BME arculat kidolgozása (Rektori 

Kabinet)
Kreatív koncepció és részletes arculati  terv 

kidolgozása a BME arculatának megújítására

700 000 

66
Rektori 

Kabinet
PR ügynökségi feladat

Sajtóközlemények, cikkírás (Rektori 

Kabinet)

A BME kutatásfejlesztési és innovációs 

eredményeihez kapcsolódó magyar és angol 

nyelvű cikksorozat szerkesztése, valamint 

sajtóközlemények megtervezett kiadása és 

médiapartneri együttműködés híroldalakkal és 

a BME célcsoportjai által követett 

médiatermékekkel (hirdetések, cikkek, interjúk 

megjelentetése az együttműködés keretében) 

3 200 000 

67
Rektori 

Kabinet
Gyártási feladat

Logózott ajándéktárgyak (Rektori 

Kabinet)

Logózott ajándéktárgyak beszerzése 

szóróajándékként történő hasznosítás céljából 

valamint reprezentatív ajándéktárgyak 

beszerzése a BME kiemelt partnerei részére

2 000 000 
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68
Rektori 

Kabinet

Kommunikációs, PR 

és Marketing Csoport
Gyártási feladat

Fotózás, videókészítés, élő közvetítés 

(Rektori Kabinet)

A BME rendezvényeiről szóló összefoglalók, a 

BME rendezvényeinek élő közvetítéseinek 

gyártása, fotósorozatok összeállítása a BME 

oktatási, kutatási, innovációs tevékenységéről 

kiadványokban, közösségi médiában és 

honlapon történő felhasználáshoz valamint 

videósorozatok gyártása a BME  

kutatásfejlesztési és innovációs eredményeit 

bemutató Youtube csatornára

5 100 000 

69
Rektori 

Kabinet

Kommunikációs, PR 

és Marketing Csoport

Online ügynökségi 

feladat

Online kampány menedzsment 

(Rektori Kabinet)

A BME közösségi oldalainak megújítása, új 

közösségi médiafelületek indítása és folyamatos 

tartalommenedzsmentje, online kampány 

menedzsment a BME népszerűsítése céljából, a 

BME új online hírleveléhez kapcsolódó 

beszerzések, a BME mobiltelefonos 

applikációjának fejlesztése

2 500 000 
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70
Rektori 

Kabinet

Nemzetközi 

Kapcsolatok 

Igazgatósága

Rendezvényszervezés
ATHENS intenzív kurzus (Rektori 

Kabinet)

Egy hetes intenzív részképzés évi 2 alkalommal 

(március, november), amelyen az ATHENS 

hátózat partneregyetemeinek hallgatói vesznek 

részt

4 000 000 

71
Rektori 

Kabinet

Nemzetközi 

Kapcsolatok 

Igazgatósága

Rendezvényszervezés
Beyond Mobility and Exchange - 

Erasmus Staff Week (Rektori Kabinet)
Egy hetes konferencia, képzés és 

tapasztalatcsere külföldi partneregyetemeinken 

dolgozó kollégáknak

6 000 000 

72
Rektori 

Kabinet

Nemzetközi 

Kapcsolatok 

Igazgatósága

Rendezvényszervezés

Mobilitási és gyakornoki lehetőségek 

(EU-n kívüli, PES, stb) (Rektori 

Kabinet)

Mobilitási és gyakornoki lehetőségek (EU-n 

kívüli, PES, stb)témában Információs előadások, 

pályázati lehetőségek promotálása

1 000 000 

73
Rektori 

Kabinet

Nemzetközi 

Kapcsolatok 

Igazgatósága

Rendezvényszervezés
EUA 2022 éves konferencia (Rektori 

Kabinet)

EUA 2022 éves konferencia technikai 

előkészítés (honlapfelület kialakítás, esemény 

beharangozó rövidfilm készítése)

2 000 000 

74
Rektori 

Kabinet

Nemzetközi 

Kapcsolatok 

Igazgatósága

Rendezvényszervezés
4TU International Summer School  

(Rektori Kabinet)
Nyári egyetem szervezésével kapcsolatos 

kommunikációs feladatok
2 000 000 
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75
Rektori 

Kabinet

Kommunikációs, PR 

és Marketing Csoport
Rendezvényszervezés  ÚNKP konferencia (Rektori Kabinet)

Az Új Nemzeti Kiválóság Program ( ÚNKP)  

konferencia megrendezése kapcsán 

kiadványszerkesztés és videóközvetítés 

550 000 

76 Kancellária
Létesítménygazd. 

Igazgatóság

 BTC projekt kommunikációs 

feladatok (Kancellária)

A BME Balatonfüredi  Tudáscentrum 

kivitelezése projekthez kapcsolódó 

kommunikációs feladatok

1 000 000 

77 Kancellária HSZI Rendezvényszervezés
Educatio Szakkiállítás 2022. 

(Kancellária)

A felsőoktatási szakkiállításon való intézményi 

megjelenés, ezen belül komplett stand 

kivitelezési munkák, továbbá hirdetési 

szolgáltatások, amelyek offline és online 

felületeken is megjelennek.

15 000 000 

78 Kancellária HSZI Rendezvényszervezés  BME  Nyílt nap 2021.   (Kancellária) Egyedi stand kivitelezési szolgáltatás teljeskörű 

lebonyolítása.
6 000 000 

79 Kancellária HSZI Rendezvényszervezés
Rendezvényszervezési keretszerződés 

(Kancellária) 

Keretszerződés éves, ismétlődő rendezvények 

tejeskörű rendezvényszervezési feladatainak 

elvégzésére  (pl.HÖOK 30, Egyetemi napok, 

Önkéntes nap, Kari napok, Gólyabálok, 

Gólyatáborok, Alumni rendezvények)

48 000 000 

80 Kancellária HSZI Rendezvényszervezés
HÖK továbbképző hétvégék 

(Kancellária)

A BME  Egyetemi Hallgatói Önkormányzat  

hallgatói képviseletek  továbbképző hétvégék, 

táborok 

10 000 000 
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81 Kancellária HSZI Rendezvényszervezés
HÖK tanulmányi utak, egyéb hallgatói  

rendezvények (Kancellária)

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

alszervezetei  által szervezett tanulmányutak,  

egyéb hallgatói közösségi rendezvények, 

táborok rendezvényszervezési feladatai 

6 000 000 

82 Kancellária HSZI Gyártási feladat
Kari Lapok nyomdai munkái 2021-

2022.(Kancellária)

Az egyetemi hallgatók tájékoztatása és 

informálásának céljából megjelenő 

részteljesítésű kiadványok előállítása
3  000 000 

83 Kancellária HSZI Gyártási feladat
Felvételi Kalauz  2021. kiadvány 

nyomda (Kancellária)

A leendő egyetmi hallgatók tájékoztatása és 

informálása céljából évente megjelenő 

nyomtatott kiadvány
3  000 000 

84 Kancellária HSZI Gyártási feladat
Műhely újság nyomdai munkái 2021-

2022. (Kancellária)

Az egyetemi hallgatók tájékoztatása és 

informálása céljából megjelenő részteljesítésű 

kiadvány nyomdai előállítása

3  000 000

85 Kancellária HSZI Gyártási feladat
Alumni Magazin nyomdai munkái 

2021. (Kancellária)

Az egyetemen végzett, egykori hallgatók 

tájékoztatása és informálása céljából évente 

megjelenő nyomtatott kiadvány

3  000 000

86 Kancellária HSZI
Médiaügynökségi 

feladat
Médiafigyelés (Kancellária)

  A BME-vel kapcsolatos hírek, napi 

rendszerességű válogatása a vezetősés 

folyamatos, magas fokú tájékozottságának 

támogatása céljából szükséges szolgáltatás.

2 000 000 

87 Kancellária HSZI
Médiaügynökségi 

feladat

Területbérlési  pályázatok hirdetései 

(Kancellária)
Az egyetem területbérbeadás, hasznosítás 

pályázataihoz kapcsolódó médiahirdetések 

150 000 
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88 BME Rendezvényszervezés

Kihelyezett értekezletek, workshopok, 

kisebb konferenciák,szemináriumok, 

tanulmányi kirándulások

Kihelyezett értekezletek, workshopok, kisebb 

konferenciák,szemináriumok, tanulmányi 

kirándulások rendezvényszervezési és 

kommunikációs feladatai

12 000 000 

89 BME
Médiaügynökségi 

feladat

BME képzéseket népszerűsítő 

médiakampányok 

Középiskolások választását támogató 

médiatartalmak, offline, online hirdetések 

vásárlása a felvételi előtt állók tájékoztatása 

céljából.

14 800 000 

90 BME Rendezvényszervezés Ünnepi  rendezvények

Ünnepi események (évzáró, évnyitó, díjátadó, 

diplomaosztó, pedagógusnap, karácsonyi, 

jubileumi, megemlékezés, díszvacsora) 

rendezvényszervezési feladatai

15 000 000 


