
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ KÁNTOR TAMÁS 
2019. január 1. és 2019. január 31. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. január 03. – Rendkívüli EHK ülés 
2019. január 08. – Rendkívüli EHK ülés 
2019. január 10. – EHK ülés 
2019. január 24. – EHK ülés 
2019. január 31. – EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. január 8. – Stratégia Bizottság 
2019. január 15. – Stratégia Bizottság 
2019. január 22. – Stratégia Bizottság 
2019. január 29. – Stratégiai Bizottság 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Szociális Bizottság: 

 Online bírálói vizsgafelület létrehozása 

 Gyakran ismételt kérdések összegyűjtése a pályázók részére 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Jeges Est főszervező: 

 Egyeztetés Orbán Balázzsal és Suhajda Richárddal a BME Jeges Est szervezéséről - 

2019.01.08. 

 Költségvetés aktualizálása - 2019.01.08. 

 Szervezés állásáról rendszeres beszámolás R. Nagy Tibor Endrének 

 Facebook esemény létrehozása 

 Kapcsolattartás a helyszíni szervezőkkel 



 
 

 

 

 Többszöri egyeztetés a Grafikus Körrel a Jeges Est arculati elemeiről: 

o plakát  

o angol nyelvű plakát 

o szórólap 

o Facebook cover 

o papír alapú jegy 

o karszalag 

o animált Facebook cover 

o hirdetéshez szükséges képek (17 darab) 

o kilincsakasztó 

o asztali háromszög alakú hirdető 

 Grafikai elemek elkészítése, módosítása: 

o Facebook cover 

o asztali háromszög alakú hirdető 

o kupon 

o Facebook poszthoz kép 

 Többszöri egyeztetés a Városligeti Műjégpálya kapcsolattartójával az alábbi 

témákban: 

o szerződés 

o hangosítás 

o beléptetés 

 Többszöri e-mailes egyeztetés Orbán Balázzsal az alábbi témákban: 

o árajánlat és szerződés 

o arculati elemek 

o papír alapú jegyek és karszalagok 

o nyomdai elemek 

o általános szervezési feladatok 

 Egyeztetés Barabás Zoltánnal az esemény Műhelyben történő hirdetéséről 

 Plakátok kihelyezése az EHK iroda előtt, illetve az Aud.Max. terem előtt 

 Egyeztetés Csiki Tiborral a Kármán Tódor Kollégiumban történő 

plakátkihelyezésről 

 Helyszíni egyeztetés Cseh Attilával (MŰHASZ) és Papp Gáborral (Városligeti 

Műjégpálya) a beléptetéssel kapcsolatban 

 Többszöri egyeztetés Lestyan Bencével és Franyó Bellarminnal az online 

kommunikációval kapcsolatban 

 Facebook megkeresések megválaszolása 

 Online jegy hibás vásárlásának megoldása 

 Nyomtatott plakátok és szórólapok elhozatala a nyomdából 

 Egyeztetés Katona Rebekával a külföldi hallgatók körében történő hirdetés okán 

 BMEjegy.hu jogosultsággal kapcsolatos egyeztetés Cseh Attilával 



 
 

 

 

 Korábbi évi after movieval kapcsolatos egyeztetés 

 Szórólap osztás megszervezése 

 Asztali háromszög alakú hirdetők kihelyezése az egyetem 6 épületében Szénási 

Andrással (GHK) 

 BME App hír létrehozása 

 Egyeztetés Kovács Klementinával a testnevelés aláírás és hirdetés ügyében 

 Facebook eseményhez posztok létrehozása 7 alkalommal 

 Papír alapú jegyek és kilincsakasztók kiosztása a kari kapcsolattartóknak 

 Többszöri egyeztetés a kari kapcsolattartókkal az alábbi témákban: 

o várható feladatok 

o plakátok kihelyezése 

o esemény hirdetése 

o jegyárusítás, szórólap osztás, kilincsakasztók 

o grafikai anyagok 

 Rendszeres egyeztetés Suhajda Richárddal a BME Jeges Est szervezéséről 

Kommunikáció és PR felelős: 

 Egyeztetés Suhajda Richárddal az EHK kommunikáció és PR felelősi feladatairól - 

2019.01.02. 

 Pekár Zoltán bemutatkozó szövegének frissítése az EHK honlapján - 2019.01.03. 

 Rendszeres egyeztetés Suhajda Richárddal a kommunikáció és PR terület 

aktualitásairól 

 Képviselői fényképek frissítése az EHK honlapján 

 Ülés emlékeztetők véleményezése, feltöltése a honlapra és elküldése a HSZI részére: 

o 2018. december 20. – EHK ülés 

o 2019. január 3. – rendkívüli EHK ülés 

o 2019. január 8. – rendkívüli EHK ülés 

o 2019. január 10. – EHK ülés 

 Hírek küldése hírcsatornára: 

o MŰHAL esélyegyenlőségi és utazási pályázatok 

o Erasmus fórum 

o Országgyűlési pályázat 

o Tornaterem igénylés pályázat - 2018/19. tavasz 

o Konferencia meghívás ingyenes részvétellel 

o OHV kedvezményes tárgyfelvétel 

o Erasmus pályázati felhívás 

o Műhely újságíró képzés 

o Sportpálya támogatás pályázat - 2018/19. tavasz 

o K épület közösségi terület kérdőív 

o BME Jeges Est 

 Hírcsatorna levelezőlista tagjainak frissítése 



 
 

 

 

 Hírek feltöltése, frissítése az EHK honlapjára: 

o Tornaterem igénylési tájékoztató - 2018/19. tavasz 

o Sportpálya támogatás pályázat - 2018/19. tavasz 

o Egyetemi BME ösztöndíj pályázat - 2018/19. tavasz 

o BME "Jó tanuló, jó sportoló" ösztöndíj pályázat - 2018/19. 

o Sportterem igénylési eredmény - 2018/19. tavasz 

 Hírek feltöltése, megosztása az EHK Facebook oldalára: 

o Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram 

o MŰHAL utazási pályázat 

o MŰHAL esélyegyenlőségi pályázat 

o Erasmus fórum megosztása 

o Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az 

Európai Unió a világban 

o BME Jeges Est esemény 

o MŰHAL utazási pályázat ismételt hirdetése 

o Tornaterem igénylési tájékoztató 

o OHV kedvezményes tárgyfelvétel 

o BME Jeges Est poszt megosztása 

o Erasmus pályázati felhívás 

o Erasmus+ kérdőív 

o Műhely online oldal megosztása 

o Sportpálya támogatási pályázat 

 Dorm8 albérlet kereső szolgáltatás fejlesztőkkel többszöri e-mailes, majd személyes 

egyeztetés 

 Kari oktatási referensek frissítése az EHK honlapján 

 TVSZ frissítése az EHK honlapján 

 EDK Alapszabály frissítése az EHK honlapján 

 Egyetemünk Rendszere tantárgy promócióhoz grafikai anyag készítése 

 Ügyeleti idő frissítése az EHK honlapján 

 HK ülés emlékeztetők HSZI részére történő küldésének egységesítése 

 Támogatási Rend kommunikáció és PR részének elkészítése, módosító javaslatok 

felvezetése, dokumentum véglegesítése 

 Plakátok többszöri kiosztása a különböző kari képviselők részére 

 EHK iroda előtti vitrinben található plakátok többszöri frissítése 

 Pro Juventute Universitatis díjazottak aktualizálása az EHK honlapján 

 EHK honlap statisztikáival kapcsolatos egyeztetés Suhajda Richárddal és Pekár 

Zoltánnal 

 Hírcsatornára érkezett hírek megosztásának nyomon követése 

 HK ülés emlékeztetők elküldésének ellenőrzése 

 Többszöri egyeztetés Katona Rebekával az Erasmus+ pályázat hirdetésének okán 



 
 

 

 

Emlékeztetővezető: 

 2019. január 3. – EHK ülés emlékeztető elkészítése 

 2019. január 3. – EHK ülés emlékeztető kivonat elkészítése 

 2019. január 8. – EHK ülés emlékeztető elkészítése 

 2019. január 10. – EHK ülés emlékeztető elkészítése 

 2019. január 15. – Stratégiai Bizottság ülés emlékeztető elkészítése 

 2019. január 24. – EHK ülés emlékeztető elkészítése 

 2019. január 24. – EHK ülés emlékeztető kivonat elkészítése 

 2019. január 24. – EHDK ülés emlékeztető elkészítése 

 Emlékeztető felépítésének átalakítása 

Egyéb: 

 Részvétel az Újévi Állófogadáson - 2019.01.10. 

 EHK emeleti tárgyaló polcok beszállítójával többszöri egyeztetés 

 EHK rövidítések dokumentum frissítése 

 Jegyzetnormatíva felhasználási javaslatok véleményezése 

 Ügyeleti feladatokat láttam el az alábbi napon 2 órán át: 

o 2019. január 10. 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 133 500 forint 
 


