
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ KÁNTOR TAMÁS 
2019. június 1. és 2019. június 30. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. június 6. – EHK ülés 
2019. június 11. – Rendkívüli EHK ülés 
2019. június 13. – EHK ülés 
2019. június 20. – EHK ülés 
2019. június 20. – EHDK ülés 
2019. június 27. – Rendkívüli EHK ülés 
2019. június 27. – Elnökválasztó EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Pályázati Bizottság: 

 NFÖD demonstrátori adatlap elkészítés 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Kommunikáció és PR felelős: 

 Hírek feltöltése az EHK honlapjára: 

o BME Innovációs Nap 

o Képviselők oldal átrendezése 

o MOL Campus ötletverseny 

o Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj 

o Önkéntes nyári munka nemzetközi táborokban 

 Hírek küldése hírcsatornára: 

o ADC tábor pályázat 

o ADC tábor pályázat korrekció 

o BME Innovációs Nap 

o Hétpecsét szak- és diplomadolgozat pályázat 



 
 

 

 

o MOL Campus ötletverseny 

o MÜPA nyár 

o Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj 

o Nyári kollégiumi jelentkezés 

o OMHV 

o OMIKK vizsgaidőszaki nyitvatartás 

o Önkéntes nyári munka nemzetközi táborokban 

o SPSS nyári tábor  

 Hírek feltöltése, megosztása az EHK Facebook oldalán, grafikai anyag készítése: 

o BME Innovációs Nap 

o MOL Campus ötletverseny 

o Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíj hirdetése 

o OHV 1. heti nyertesek 

o Önkéntes nyári munka nemzetközi táborokban 

o SPSS nyári tábor hirdetése 

o válaszadás a feltett kérdésekre  

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

o 2019. május 23. – EHK ülés emlékeztető 

o 2019. május 30. – EHK ülés emlékeztető 

o 2019. június 6. – EHK ülés emlékeztető 

o 2019. június 11. – Rendkívüli EHK ülés emlékeztető 

 Ügyeleti idő frissítése az EHK honlapján 

 KHK emlékeztetők feltöltési dátumának ellenőrzéséhez szkript készítése 

 KHK grafikai anyagokkal kapcsolatos egyeztetés a kari PR felelősökkel 

 MŰHAL utazási pályázat hirdetésével kapcsolatos tennivalók 

 OHV mémverseny első hétre beérkezett mémek megosztása, válogatása 

 OHV plakátok nyomtattatása, kihelyezésével kapcsolatos teendők 

 OMHV hirdetéshez Facebook cover fotó és plakát készítése, nyomtatás és 

memeverseny előkészítése 

 PR ütemterv aktualizálása, automatizáláshoz szkript írása 

 Teljesítmény alapú táblázat napi szintű frissítése 

 EHK honlapon elavult dolgok frissítése 

 EHK PR Stratégia elkészítése 

Emlékeztetővezető: 

 2019. május 30. – EHK ülés emlékeztető elkészítése 

 2019. június 6. – EHK ülés emlékeztető elkészítése 

 2019. június 11. – Rendkívüli EHK ülés emlékeztető elkészítése 

 2019. június 13. – EHK ülés emlékeztető kivonat elkészítése 

 2019. június 20. – EHDK ülés emlékeztető elkészítése 



 
 

 

 

 2019. június 20. – EHK ülés emlékeztető elkészítése 

Egyéb: 

 EFOTT Civil Tér pályázattal kapcsolatos tennivalók, egyeztetések 

 Egyeztetés Kovács Klementinával az ÉMK HK honlapjával kapcsolatban 

 EHK kérdőív rendszerrel kapcsolatos egyeztetés Suhajda Richárddal és Németh 

Ákossal (HSZI) 

 Részvétel a TTK Kari Tanácsán helyettesítés céljából 

 Ügyeleti feladatokat láttam el az alábbi napokon 2 órán át: 

o 2019. június 4. 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 60 500 forint 
 


