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CZÁRTH CSANÁD 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018. március 1. és 2018. március 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 4 HK ülésen a(z) 4-ből (Ebből 1 rendkívüli). 

 Elektronikus Kari Tanács szavazáson 

 Tanszékvezetői ülésen 

 SZMSZ Workshopon 

 Két alelnökös workshopon 

 Ügyeletet tartottam 4 alkalommal 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Megtartottam 4 HK ülést 

 Részt vettem 3 EHK-HK-KB egyeztetésen 

 Részt vettem 3 nevelőtanári egyeztetésen Makara Árpáddal és Scheigl Józseffel 

 Részt vettem 2 db gazdasági megbeszélésen Manz Jánossal, Fedor Zsomborra, Parragh 

Viktorral, Rynkievicz Ádámmal és Jánvári Bálinttal 

 Részt vettem 2 tanácsadói ülésen 

 Beszámolókat értékeltem Makara Árpáddal 

 Egyeztettem oktatási dékánhelyette úrral a Szakmai KBME visszacsatolás kapcsán több 

alkalommal személyesen és telefonon is 

 Egyeztettem Charaf Hassan tanszékvezető úrral és Dömök Gergellyel a HK aktualitásairól 

 DISC teszet töltöttem ki Makara Árpáddal az KHK továbbképző tábor egyik programja végett 

 Több alkalommal egyeztettem a Szavazási Bizottsággal a Tisztújításról 

 Terembérlések kapcsán egyeztettem a rendezőkkel (Szakkollégium, Seniorok) és az EHK-val 

 Egyeztettem oktatási dékánhelyettes úrral és Szabó Dorottyával a HK aktualitásairól 

 Az SZMSZ módosítás kapcsán többször elolvastam és véleményeztem az SZMSZ-t, majd 

végleges formába öntöttem 

 SZMSZ frissítés kapcsán egyeztettem több alkalommal az EHK-val és dékán úrral, e-mailben, 

telefonon és személyesen is 

 Elektronikus szavazásokat bonyolítottam le 
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 KHB választás kapcsán készítettem előterjesztéseket és segítettem a KHB Szavazási Bizottság 

munkáját 

 Igazolásokat készítettem a Simonyi Károly Szakkollégium számára 

 A vik.hk oldal felújítása kapcsán egyeztettem más karok HK-saival 

 IFA mentességet intéztem táborok kapcsán 

 Hivatalos levelet készítettem 

 Egyeztettem dékán úrral, oktatási dékánhelyettes úrral, TMIT tanszékvezető úrral, a HK Oktatási 

Referensével oktatói problémákról 

 Rendszeresen egyeztettem Makara Árpáddaá 

 Rendszeresen egyeztettem a HK nevelőtanárával 

 Segítettem két db PR területi probléma megoldásában (plakátolás, negatív facebook komment) 

PÁLYÁZATI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 A SzKBME pályázattal foglalkoztam: 

 Átnéztem a keretösszegeket 

 A VIKÖ keretben maradt összeg átcsoportosítáról alkottam meg egy havaslatot Berdó 

Dániellel és Beluizsár Ádámmal 

 Egyeztettem Szoboszlai Anna bírálóval és Berdó Dániel Pályázati Referenssel 

 Korrigáltam a kategóriákat és a pénzösszegeket Berdó Dániellel 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Plakátoltam a Schönherzben 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

 Humán Erőforrás Menedzser poszt bevezetése a HK-ba 

 Elolvastam a szakirodalmat illetve készítettem 2 dokumentumot a témakör kapcsán 

 Tartottam egy WS-ot, ahol elkezdtük kidolgozni a témát 

 A HK Tisztújítás után választ egy dedikált embert, akinek a feladata lesz a terület 

tökéletesítése 
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 Felmértem, hogy a papír alapú szavazás milyen esetekben hasznos a HK számára 

 Új HK bélyegző készítését generáltam 

 Pro Juventute Universitas jelölést állítottam össze 

 HK Tisztújító buli 

 Meghívtam a vendégeket 

 Szerveztem szervező csapatot 

 Egyeztettem a pénzkeretek kapcsán Manz János gazdasági referenssel 

 Pultigénylést adtam le 

 Tisztújítás induló 

 Készítettem a HK számára egy indulót, az egyik közismert slágerre 

 Egyeztettem a zenei alappal kapcsolatban a Punnany Massiffal. Mivel nemleges válasz 

érkezett, ezért Zádori Ferenccel kidolgoztunk egy saját alapot. 

 Következő hónapban lesz kész a szám. 

 Ez nem konkrét HK-s tevékenység, viszont a csapat lényege is fontos számomra, ezért 

érdekességként belefér a beszámolómba. Ezen tevékenységért jutalmazást nem fogadok 

el. 

 SZMSZ How-to 

 Mivel még nincs ilyenje a HK-nak és az idei SZMSZ frissítés alapján szükség van rá, ezért 

elkezdtem kidolgozni egyet 

 Következő hónapban lesz kész 

 Tapasztalatok leszűrése 

 Év végén hasznos felmérni a hibákat és a sikereket. Ezt kezdtem el területekre bontva 

összegyűjteni és feljegyezni a következő HK számára. 

 Következő hónapban lesz kész. 

 HK értékelése 

 A HK belső teljesítményértékelése kapcsán készítettem javaslatot. 

 HK következő évkezdésének előkészítése 

 Felmértem, hogy a jelölteket melyik posztok érdeklik leginkább 

 Egyeztettem jelöltekkel azon posztokról, amikre nem érkezett jelentkezés 

 Egyeztettem a Tanácsadói gárdával az alakuló ülés kapcsán 

 Meghívtam az EHK elnököt az Alakuló ülésre 
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EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Részt vettem KHK továbbképző hétvégén 

 HK Képzés póbadélutánon voltam előadó, véglegesítettem az előadást, majd megtartottam a 

Képzésalkalmat 

 Egyeztettem Szoboszlai Annával coach-szerűen 

 Részt vettem oktatási dékánhelyettes úrral Schünherz MeetUp-on 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Mozgalmas hónap. Az alap elnöki és plusz feladatok mellett nagy teher a kampány, nagy teher 
folytatni az elnökséget. Remélem megtérül ez a befektetett energia. 
Mindezek mellett jó beszélgetni az emberekkel a későbbi terveikről és nagy motivációt ad az új HK 
indulása vezetői szempontból. 
Köszönöm mindenkinek az elmúlt egy évet, sok sikert mindenkinek! 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


