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CZÁRTH CSANÁD 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018.április 1. és 2018. április 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 
 Részt vettem: 

 3 HK ülésen a 4-ből. 
 1 Kari Tanácson 
 Gazdasági Bizottság ülésen 

 ahol támogattuk a kari költségvetést 
 Ügyeletet tartottam 1 alkalommal 
 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@, szoc@, palyazat@) 2 levélre, 

telefonon 5 megkeresésre. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 
 Elnök 

 Szakmai KBME ösztöndíj elnyerése kapcsán készítettem igazolást egy hallgató számára 
 Átnéztem az Impulzust, valamit egyeztettem az átnézés kapcsán Joós Nikolettel, Tóth 

Nikolettel és PR Munkacsoporttal 
 Egyeztettem Kari Tanulmányi Verseny keretek kapcsán Nánási Dániellel 
 Egyeztettem a KHB-val HK tábor részvétel kapcsán 
 Szakmai KBME utómunkálatok 

 Egyeztettem Szoboszlai Annával, Berdó Dániellel és Makara Árpáddal az oktatóknak írt 
levél kapcsán 

 Egyeztettem Tevesz Gáborral személyesen a visszajelzések kapcsán 
 Egyeztettem Szoboszlai Annával és Szabó Dorottyával a közös bíráló oktatók - HK 

megbeszélésről 
 Egyeztettem személyesen Szoboszlai Annával és a bíráló oktatókkal 

 Minden asszertíven lezajlott, a következő félévre való felkészülést el kell kezdeni 1-2 
héten belül 

 Egyeztettem a KHB új tagjainak irodapakkjai kapcsán Makara Árpáddal 
 Tábor előtti csapatépülést szerveztem 
 Átnéztem, javítottam és korrektúráztam 15 db éves beszámolót 
 VIKÖ publikálás kapcsán egyeztettem Csupity Lászlóval 
 Beszámolókat értékeltem Makara Árpáddal 
 Értesítettem a megfelelő szerveket (EHK, Kar)a Tisztújítás eredményéről 
 Informatikai eszközök rendelése kapcsán egyeztettem Manz Jánossal a tavaly elküldött 

eszközlista kapcsán 
 Egyeztettem a KHB-val a beszámolók minősége kapcsán 
 Egyeztettem Nánási Dániellel a Jelölőszövegének tartalmával kapcsolatban 
 A Produkcitás percek visszajelzései kapcsán egyeztettem Rynkievicz Ádámmal 



 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1117 Budapest, Irinyi József utca 42. 104 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar http://vik-hk.bme.hu - hk@vik-hk.bme.hu 

Hallgatói Képviselet Tel.: 06-1-463-3657 

 

 Egyeztettem a neptunba érkezett juttatási területet érintő kérvények kapcsán Zádori 
Ferenccel 

 Egyeztettem a tavalyi szociális bírálókkal kapcsolatos hallgatói szavazás dokumentumainak 
megsemmisítéséről a HSZI-vel és Beluzsár Ádámmal a Szavazási Bizottság elnökével 

 Részt vettem 1 tanszékvezetői értekezleten 
 Posztátadás 

 Egyeztettem Scheigl Józseffel a posztátadés mikéntjéről 
 Egyeztettem az új elnökkel 2 alkalommal hosszabban az alap tudnivalók kapcsán 
 Folyamatosan segítettem az új elnököt a betanulásban 
 Segítettem a hivatalos levelek megírásában 
 Továbbítottam a futó projekteket és a hozzá tartozó inforormációkat elnöknek 
 Elkezdtem írni egy elnöki how-tot, kb a negyed van készen, a következő hónapra készen lesz 
 Részt vettem 1 EHK-HK-KB egyeztetésen 
 Részt vettem 1 Nevelőtanári egyeztetésen 

 
 Pályázati Referens 

 Egyeztettem Berdó Dániellel a posztátadásról 
 Egyeztettem a Technikai Csoporttal a jogosultságok átvételéről 
 A múlt havi kifizetések (KBME, Képviseleti ösztöndíj) korrigálása kapcsán egyeztettem a 

HSZI-vel 
 Részt vettem egy „pályázati péntek” megbeszélésen 
 Felmérést készítettem a munkacsoport iránt érdeklődőkről 
 Elkészítettem az alábbi pályázatok kiírását és adatlapjait valamint ezeket egyeztettem a Hk-

val és a HSZI-vel is: 
 Konzultáció ösztöndíj 
 Utazási és Konferencia ösztöndíj 
 Sportösztöndíj 

 Egyeztettem ezen pályázatok PR-olásáról Joós Nikolettel és Szoboszlai Annával illetve 
segítő e-mailt küldtem Seres Zsófiának és Leicht Ferencnek a plakátok és posztok 
megvalósítóinak 

 Elkészítettem a Digitális segédanyag pályázat egy alfa verzióját és a Tanulmányi 
Munkacsoport valamint a Pályázati Munkacsoport elé tártam véleményezésre 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 
 Tisztújító buli 

 Meghívtam az év közben leköszönteket a bulira 
 Tájékoztattam az eddig meghívottakat a buli menetrendjéről 
 Keretátcsoportosítás kapcsán egyeztettem Manz Jánossal [np] 
 Lezáratás és a keretek közös elosztásáról a Parkettel egyeztettem Szodtfried Gergellyel [np] 
 Meghívtam más KHK-kt a bulira 
 Egyeztettem a Homárral a pult kapcsán 
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 Beszereztem a szükséges fogyóeszközöket 
 Rendrakást és bepakolás szerveztem és vettem részt benne 
 Árlapot nyomtattam 
 Egyeztettem a biztonsági őrökkel a lezáratás menetéről 
 Rendezőgárdát kértem fel az operatív feladatok lebonyolítására 

 SZMSZ frissítés how-to 
 Véglegesítettem a how-tot a beérkezett javaslatok alapján 

 Következő hónapban felviszem wikire 

EGYÉB FELADATOK 

 
 
 Alakuló ülés emlékeztetőt készítettem el 
 Részt vettem HK táborban 
 Részt vettem Tisztújító bulin 
 Egyeztettem a felmerülő problémák kapcsán a HK nevelőtanárával több alkalommal 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Nehéz, sok konfliktussal és nagy terhekkel teli hónap volt. A munkát szokásosan beletettem 
amennyire lehetett a működésbe. Sok sikert az új HK-nak! 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


