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MAKARA ÁRPÁD 
HAVI BESZÁMOLÓ 

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

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 
 4 HK ülésen a 4-ből. 
 nyári vállalások rendszere ws 
 3 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen 
 Kari Tényfeltáró Bizottságban 2 alkalommal [np] 
 Jubileumi diplomaosztón 

 Ügyeletet tartottam 6 alkalommal 
 Válaszoltam hallgatói kérdésekre telefonon (kb. 10-15 kérdésre). 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK

 
 
 Többször átnéztem az ülésemlékeztetőket publikálás előtt 
 Tájékoztattam a kari vezetést a bizottsági delegáltakkal kapcsolatos változásokról 
 Tájékoztattam az egyetemet a VIK HK szerver feltöréséről 
 Kari Tényfeltáró Bizottság kapcsán egyeztettem a hallgatókkal és Manz Jánossal több 

alkalommal [np] 
 SZEB-nek továbbítottam a problémát [np] 

 Joós Nikolettel értékeltük az áprilisi beszámolókat 
 Kollégiumi Felvételi Kiírás kapcsán többször egyeztettem Nagy Mátéval és a kari vezetéssel 
 Egy elektronikus szavazást tartottam, a KKO módosításával kapcsolatban 
 Nyári vállalások ws-t tartottam 
 Felkértem az új tanácsadókat, a régieket tájékoztattam a változásról 

 A tanácsadói pályázat során egyeztettem az új jelöltekkel 
 Az alelnöki rendszer kidolgozásával és dokumentálásával foglalkoztam 
 Specializáció besorolás kapcsán egyeztettem a kari vezetéssel 
 EGYHDK és EGYKK egyenesbe hozásával foglalkoztam [np] 
 Egyeztettem a Lovagrend képviselőjével a kari kommunikáció miatt [np] 
 4 ülést tartottam 
 HSZI-vel egyeztettem a KKO-hoz szükséges adatellenőrzés miatt 
 Tájékoztattam az egyetem szerveit a VIK HK szervezetében történt személyi változások 

kapcsolatban 
 Qpa sportnap kapcsán egyeztettem a Sportközponttal és a rendezőkkel 
 Juhász Diánának elkezdtem átadni az alelnöki posztot 
 Termet kértem a Kartól a próba zárthelyi lebonyolításához 
 Többször egyeztettem Joós Nikolettel, Juhász Diánával, Egyed Gáborral, Beluzsár Ádámmal, 

Scheigl Józseffel és Kiss Viktorral 
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 A szociális pályázatot bírálok szavazati bizottságának elnököt kerestem [np] 
 Egyeztettem Juhász Diánával a HK-s közösségi pontozásról [np] 
 Egyeztettem Joós Nikolettel a PR-ral kapcsolatos teendőkről 
 Egyeztettem Czárth Csanáddal az elnöki poszt kapcsán 
 EHKB megbeszéléseken vettem részt [np] 
 Többször egyeztettem Joós Nikolettel és Juhász Diánával a HK aktualitásaival kapcsolatban 
 

EGYÉB FELADATOK 

 
 
Nyári vállalások rendszere: 
 Elkészült végre a rendszer, mostani nyáron gyakorlatilag teszteljük, hogy megfelelően működik-e 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

 
 

Igyekeztem minél zökkenőmentesebben átvenni az új posztomat. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


