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MAKARA ÁRPÁD 
HAVI BESZÁMOLÓ 

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

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 
 Részt vettem: 

 4 HK ülésen a 4-ből. 
 Kari Tanácson 
 1 db Juttatási Bizottság ülésen (az 1-ből) 
 1 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (az 1-ből) 
 1 Munkacsoport Vezető ülésen 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (8 kérdésre). 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 
 Online szavazó rendszert teszteltem 

 Ezzel kapcsolatban Pammer Áronnal többször egyeztettem 
 Többször egyeztettem Szabó Dorottyával és Joós Nikolettel mindennapi Hk-s ügyekről 

 illetve Scheigl Józseffel és Kiss Viktorral 
 EHKB megbeszéléseken vettem részt [np] 
 Az Emlékeztetőket átnéztem elküldés előtt, illetve egyet én készítettem el 
 Rendszeresen egyeztettem a nyári és tavaszi HK tábor rendezőkkel 

 Segítettem a tavaszi HK tábor rendezőket a tábor megvalósulása során 
 Jegyzőkönyveztetőt kerestem 
 Egyeztettem Hotstock kapcsán többször Dömök Gergellyel 

 Teszteltem az eddig elkészült verziót 
 Többször egyeztettem Joós Nikolettel a HK aktualitásaival kapcsolatban 
 Elkezdtem Joós Nikolettnek betanítani az alelnöki feladatkört 
 Czárth Csanáddal elbíráltam a márciusi beszámolókat 
 Jogosultságokat adtak az új HK-soknak és KHB tagoknak 

 Ezzel kapcsolatban átnéztem a Kulcslistát 
 Az újoncoknak adtam wiki hozzáférést 

 Munkacsoport Vezető ülést tartottam,a hol elmondtam a kezdéshez szükséges információkat 
 Éves beszámolók publikálásával foglalkoztam 
 Figyelemmel kísértem a HK fontosabb feladatait egyeztetve a felelősökkel 
 Elkészítettem az Elnöki pályázat kiírását 

 Ezzel kapcsolatban egy elektronikus szavazást tartottam 
 Moderáltam a HK levelezőlistáit és az esetleges elmaradásokat jeleztem 
 Beluzsár Ádámmal, Egyed Gáborral, Joós Nikolettel, Scheigl Józseffel többször egyeztettem a 

kialakult helyzet kapcsán 
 Egy megbeszélésen Dömök Gergely is jelen volt 

 Egyeztettem Boros Lászlóval és Fehér Jánossal többször is a HK szervere kapcsán 
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 Valamint a Netetikai bizottság tájékoztatását is meghallgattam 
 Átvettem a HK winchestereit 

 Lovagrenddel egyeztettem teremfoglalás kapcsán [np] 
 Tájékoztattam a Képviselet tagjait a kialakult helyzetről 

EGYÉB FELADATOK 

 
 
 Részt vettem a tavaszi HK táborban 
 Pammer Áronnal megkerestük az új bélyegzőt, majd pedig javítottuk a hibát [np] 
 Részt vettem a HK tisztújító buliján 
 Részt vettem a HK csapatépülésen, a tábor előtt 
 Irodát takarítottam 
 Fényképeket tettem ki a falra (illetve vettem hozzá csavart) 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Rengeteg különböző dologgal kellett foglalkoznom a hónapban. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


