
 
 

 

 

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

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. március 7. – EHK ülés 
2019. március 7. – EHDK ülés 
2019. március 14. – EHK ülés 
2019. március 14. – EHDK ülés 
2019. március 28. – EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. március 6. – Stratégiai bizottsági ülés 
2019. március 13. – Stratégiai bizottsági ülés 
2019. március 14. – Belső Gazdasági Bizottság ülés 
2019. március 28. – Belső Oktatási Bizottság ülés 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Pályázati Bizottság: 

 EBME ösztöndíj pályázatok személyes bírálása 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Kommunikáció és PR felelős: 

 Hírek feltöltése az EHK honlapjára: 

o Műegyetemi Versenycsapat ösztöndíj 2018/19. tavaszi félév - 

Előzetes eredmények 

o Külügyi ösztöndíj - 2018/19. II. félév - Előzetes eredmény 

o Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatokat bírálók 

ösztöndíja - 2018/19. II. félév - Eredmény 

o Műhely újságíró ösztöndíj pályázat - 2018/19. II.félév - Eredmények 

(2 eredmény) 



 
 

 

 

 Hírek küldése hírcsatornára: 

o HÖOK március 15-i megemlékezés 

o Műegyetemi Állásbörze - diákmunkások 

o OMIKK kényelmi szolgáltatás 

o Műegyetemi Állásbörze 2019 tavasz 

o OH ingyenes kutatói utánpótlás tréning 

o Szociális pályázat visszajelző kérdőív - 2018/19. tavasz 

o Campus szépségverseny 

o László Gyula Kollégium 

 Hírek feltöltése, megosztása az EHK Facebook oldalán: 

o A kollégiumi élet előnyei és hátrányai 

o EBME személyes bemutatás 

o MVK és Külügyi ösztöndíj jelentkezés 

o Műegyetemi Állásbörze diákmunka jelentkezés 

o HÖOK március 15-i megemlékezés 

o MVK és Külügyi ösztöndíj jelentkezés emlékeztető 

o UP academy bootcamp 

o EBME személyes bemutatás emlékeztető 

o OMIKK kényelmi szolgáltatás 

o Műegyetemi Állásbörze (2 alkalommal) 

o Tavaszi szünet alatti ügyelet 

o OH ingyenes kutatói utánpótlás tréning 

o Campus szépségverseny 

o Magyarság Nagykövete 

o Szakmai gyakorlati ösztöndíj jelentkezés 

o Szakmai gyakorlati ösztöndíj módosult határidő 

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

o 2019. február 21. – EHK ülés emlékeztető 

o 2019. február 28. – EHK ülés emlékeztető 

o 2019. március 7. – EHK ülés emlékeztető 

o 2019. március 14. – EHK ülés emlékeztető 

 Több lett? Maradhat! esemény létrehozása az EHK Facebook oldalán 

 Kari plakátolási helyek összegyűjtése 

 BME hallgatók az életmentésért promóciós anyagok továbbítása Lesták Renáta 

(GTK HK) részére 

 Műegyetemi Kórus adatainak frissítése az EHK honlapján 

 Forgatási engedély frissítése az EHK honlapján 

 Hírcsatorna tagok frissítése 

 Egyeztetés az EHK képviselők fotózásával kapcsolatban 

 Egyeztetés Szili Ákossal az iroda előtti vitrin megrongálódott kulcsával kapcsolatban 

 Az iroda előtti vitrin folyamatos aktualizálása 



 
 

 

 

 EHK képviselők adatinak frissítése az EHK honlapján 

 MŰHAL adószámának frissítése az iroda előtti vitrinben, grafikai anyag készítése 

 KHK teljesítmény nyomon követő tábla létrehozása, többszöri egyeztetés az adott 

referensekkel 

 Egyeztetés Egyed Gáborral az EHK Instagramjával kapcsolatban 

 EHK PR stratégiájának előkészítése 

Emlékeztetővezető: 

 2019. március 6. – Stratégiai Bizottság ülés emlékeztető elkészítése 

 2019. március 7. – EHK ülés emlékeztető elkészítése 

 2019. március 7. – EHK ülés emlékeztető kivonat elkészítése 

 2019. március 7. – EHDK ülés emlékeztető elkészítése 

 2019. március 14. – EHK ülés emlékeztető elkészítése 

 2019. március 14. – EHK ülés emlékeztető kivonat elkészítése 

 2019. március 14. – EHDK ülés emlékeztető elkészítése 

 2019. március 20./1 – Elektronikus szavazás kivonat elkészítése 

 2019. március 20./2 – Elektronikus szavazás kivonat elkészítése 

Egyéb: 

 KHK Továbbképző hétvége: 

o Visszajelző kérdőív véleményezés 

o Helyszíni segítségnyújtás 

o Zenei vetélkedő koordinálása 

 Szavazó cédulák elkészítése 

 Szavazó cédulák kiosztása és összesítése 

 Verseny koordinálása 

 Nyeremény elkészítése 

 Győztes hirdetése 

 Közhír megjelenéssel kapcsolatos információk továbbítása Szili Ákosnak 

 Excel makró készítése az EHK ösztöndíj dokumentálásához 

 Nyomtatók elszállításának segítése 

 TTK HÖK SZMSZ véleményezés 

 Egyeztetés Lőrincz Lászlóval a Gillemot László Szakkollégiummal kapcsolatban 

 Egyeztetés Lőrincz Lászlóval a MŰHAL analitikával kapcsolatban 

 Egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével az EFOTT promócióval kapcsolatban 

 Egyeztetés Szili Ákossal a képviselők jutalmazásával kapcsolatban 

 Többszöri egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével aktualitásokról 

 Jeges Est szervezők Közéleti ösztöndíjának dokumentálása 

 Egyeztetés az EHK elnökségével a beszámolók elnevezésével kapcsolatban 

 Egyeztetés a Jeges Est szervezőkkel a Közéleti ösztöndíjjal kapcsolatban 



 
 

 

 

 Személyes egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével és Orbán Balázzsal (MŰHASZ) a 

Jeges Est tapasztalatairól 

 Ügyeleti feladatokat láttam el az alábbi napokon 2 órán át: 

o 2019. március 5. 

o 2019. március 12. 

o 2019. március 26. 

o 2019. március 27. (1 óra) 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 86000 forint. 


