
 
 

 

 

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

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. május 2. – EHK ülés 
2019. május 9. – EHK ülés 
2019. május 16. – EHK ülés 
2019. május 23. – EHK ülés 
2019. május 23. – EHDK ülés 
2019. május 30. – EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 
 
2019. május 16. – Belső Pályázati Bizottság ülés 
2019. május 30. – Belső Pályázati Bizottság ülés 
2019. május 30. – Belső Szociális Bizottság ülés 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Kommunikáció és PR felelős: 

 Hírek feltöltése az EHK honlapjára: 

o Szakkollégiumi működési pályázat beszámoló – 2018 

o Öntevékeny köri és Művész csoport működési pályázat beszámoló - 

2018  

o Versenycsapat működési pályázat beszámoló – 2018 

o Üvegzseb frissítése 

o Pályázati felhívás az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnöki 

tisztségének betöltésére 

o MŰHAL Utazási Pályázat 2018/19. tavaszi félévre 

o Önköltséges hallgatók rendkívüli szociális ösztöndíja 

o Kós Károly Szülőföldkutató és Honismereti Tábor 



 
 

 

 

o Ügyeleti idő vizsgaidőszakban 

o Kollégiumi mentori pályázat - 2019/20. őszi félév 

o HDÖK költségvetés tájékoztató 

 Hírek küldése hírcsatornára: 

o Energy Barge projekt zárókonferencia 

o Önköltséges hallgatók rendkívüli szociális ösztöndíja 

o MŰHAL utazási pályázat 

o Sport kérdőív emlékeztető 

o Kós Károly Szülőföldkutató és Honismereti Tábor 

o MÜPA Garázsband Fesztivál 

o ADC tábor pályázat 

o Dura László diplomamunka pályázat 

 Hírek feltöltése, megosztása az EHK Facebook oldalán: 

o Vizsgaidőszak ügyeleti idő 

o MÜPA Garázsband Fesztivál 

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

o 2019. április 11. – EHK ülés emlékeztető 

o 2019. április 13. – rendkívüli EHK ülés emlékeztető 

o 2019. április 17. – rendkívüli EHK ülés emlékeztető 

o 2019. április 25. – EHK ülés emlékeztető 

o 2019. május 2. – EHK ülés emlékeztető 

o 2019. május 9. – EHK ülés emlékeztető 

o 2019. május 11. – rendkívüli EHK ülés emlékeztető 

o 2019. május 16. – EHK ülés emlékeztető 

o 2019. március 25. – EHDK ülés emlékeztető 

o 2019. április 25. – EHDK ülés emlékeztető 

 Ügyeleti idő frissítése az EHK honlapján 

 Ügyeleti idő frissítése az EHK Facebook oldalán 

 EHK képviselők és bemutatkozásuk frissítése a honlapon négy alkalommal 

 Hírcsatorna tagok többszöri frissítése 

 Egyeztetés az elnökséggel az emlékeztetők küldésével kapcsoaltban 

 Emlékeztető beküldési információk küldése a karoknak 

 Teljesítmény alapú táblázat aktualizálása 

 Egyeztetés a VBK, ÉPK és VIK képviselőivel az emlékeztetőkkel kapcsolatban 

 EHK állandó plakátok összegyűjtése 

 EHK honlaptérkép elkészítése 

Emlékeztetővezető: 

 2019. május 2. – EHK ülés emlékeztető elkészítése 

 2019. május 9. – EHK ülés emlékeztető elkészítése 

 2019. május 16. – EHK ülés emlékeztető elkészítése 



 
 

 

 

 2019. május 16. – EHK ülés emlékeztető kivonat elkészítése 

 2019. május 23. – EHDK ülés emlékeztető elkészítése 

 2019. május 23. – EHK ülés emlékeztető elkészítése 

Egyéb: 

 Közhír újság véleményezése 

 Egyeztetés a Jeges Est testnevelés aláírással kapcsolatban 

 EFOTT Civil Tér pályázat leadása 

 Egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével az aktuális teendőkről 

 Ügyeleti feladatokat láttam el az alábbi napokon 2 órán át: 

o 2019. május 7. 

o 2019. május 14. 

o 2019. május 21. 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 51 200 forint 
 


