
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ KÁNTOR TAMÁS 
2019. február 1. és 2019. február 28.. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. február 14. – EHK ülés 
2019. február 21. – EHK ülés 
2019. február 21. – EHDK ülés  
2019. február 26. – Rendkívüli EHK ülés 
2019. február 28. – EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. február 06. – Stratégia Bizottság 
2019. február 13. – Stratégia Bizottság 
2019. február 27. – Stratégia Bizottság 
2019. február 14. – Belső Gazdasági Bizottság 
2019. február 14. – Belső Pályázati Bizottság 
2019. február 21. – Belső Pályázati Bizottság 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Jeges Est főszervező: 

 Facebook eseményhez hírek feltöltése 16 alkalommal 

 Facebook eseményhez grafikai anyagok készítése 

 Egyeztetés a helyszíni kapcsolattartóval a biztosított szolgáltatásokról 

 Helyszíni szervezőkkel és kari kapcsolattartókkal való többszöri egyeztetés 

 Többszöri egyeztetés Orbán Balázzsal (MŰHASZ) és Cseh Attilával (MŰHASZ) 

 Papír alapú jegyek elszámolása a kari értékesítőkkel 

 Végleges költségvetés elkészítése, bevételek összesítése 

 Bevételek elszámolása Orbán Balázzsal (MŰHASZ) 



 
 

 

 

 Többszöri telefonos egyeztetés a helyszíni szervezőkkel az esemény hetén 

 Lebonyolítás: 

o Kipakolás a helyszínre 

o Helyszín berendezése 

o Beléptetés koordinálása 

o Szervezők koordinálása 

o Többszöri egyeztetés a helyszíni kapcsolattartóval és Orbán Balázzsal 

(MŰHASZ) 

o Elpakolás a rendezvény után 

 Szervezők munkáját tartalmazó táblázat létrehozása 

 Grafikus Kör munkájának értékelése és ösztöndíj dokumentáció készítése 

Kommunikáció és PR felelős: 

 Hírek feltöltése az EHK honlapjára: 

o Sportpálya támogatás pályázat 

o EBME pályázat személyes bemutatása 

 Hírek küldése hírcsatornára: 

o BME hallgatók az életmentésért (2 alkalommal) 

o OTDK MISZISZ szervezők 

 Hírek feltöltése, megosztása az EHK Facebook oldalára: 

o Külügyi Börze 

o Erasmus pályázat visszajelző kérdőív 

o EBME pályázat személyes bemutatás (2 alkalommal) 

o École Centrale előadás 

o BME hallgatók az életmentésért 

o BME Motorsport tagfelvétel 

o Sport trendek a Kárpát-medencében konferencia 

o Kollégiumi bemutató videó 

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

o 2019. január 24. – EHK ülés emlékeztető 

o 2019. január 31. – EHK ülés emlékeztető 

o 2019. február 7. – EHK ülés emlékeztető 

o 2019. február 14. – EHK ülés emlékeztető 

 KHK teljesítmény alapú támogatáshoz PR terület összesítése 

 BME hallgatók az életmentésért eseményhez grafikai anyag készítése az EHK 

honlapjára 

 KHK-k tájékoztatás a hírcsatornára küldött hírek megosztásának módjáról 

 HÖOK által kért adatok elküldése az EHK online felületeiről 

 Poszttal járó feladatok dokumentálása Egyed Gábor részére 

 EHK képviselők aktualizálása a honlapon 

 Egyeztetés Katona Rebekával az EHK honlap Erasmus részéről 



 
 

 

 

 BME hallgatók az életmentésért esemény létrehozása 

Emlékeztetővezető: 

 2019. január 31. – EHK ülés emlékeztető elkészítése 

 2019. február 6. – Stratégiai Bizottság ülés emlékeztető elkészítése 

 2019. február 14. EHK ülés emlékeztető kivonat elkészítése 

 2019. február 14. – EHK ülés emlékeztető elkészítése 

 2019. február 21. – EHK ülés emlékeztető elkészítése 

 2019. február 21. – EHDK ülés emlékeztető elkészítése 

 2019. február 26. – rendkívüli EHK ülés emlékeztető elkészítése 

Egyéb: 

 KHK Támogatási rend véglegesítése 

 Többszöri egyeztetés Barabás Zoltánnal a hallgatói normatíva felosztásáról 

 KHK továbbképző hétvégére zenei vetélkedő szervezése 

 Egyeztetés a Közhír kari lap főszerkesztőjével a megjelenésről 

 KHK teljesítmény nyomon követő tábla létrehozása, többszöri egyeztetés az adott 

referensekkel és Suhajda Richárddal 

 Ügyeleti feladatokat láttam el az alábbi napon 2 órán át: 

o 2019. február 5. 

o 2019. február 12. 

o 2019. február19. 

o 2019. február 26. 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 95 000 forint. 


