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CZÁRTH CSANÁD 

HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2016. május 1. és 2016. május 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 

 Részt vettem: 

 4 HK ülésen a(z) 4-ből. 

 1 Kari Tanácson 

 Oktatási Bizottsági ülésen, ahol ezek történtek: 

 Sujbert László lemond, majd és Krammer Olivér lép az OB elnöki pozícióba 

 IMSc szak csoportokra bontott kidolgozását ellenőriztük 

 Siemens duális képzés javaslatot fogadtunk el 

 Hatvani Bosch képzés tantervét fogadtuk el 

 Új TAD-ot akarnak bevezetni, viszont az ODH leszavazta 

 Utánpótlás workshopon 

 Irodaátalakítás workshopon 

 1 db PR Munkacsoport ülésen (1-ből) 

 2 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (2-ből) 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@-on 4, palyazat@-on 1 levélre, 

telefonon 3 megkeresésre). 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 

 Egyeztettem Hegedüs Bencével, Rynkiewicz Ádámmal, és Scheigl Józseffel a HK aktuális 

ügyeiről. 

 Egyeztettem a KB-val és az EHK képviselőkkel az aktuális történésekről. 

 Egyeztettem az esetleges leendő nevelő tanárokkal a poszt betöltéséről és az elvárásokról. 

 Egyeztettem az tanácsadói pályázatot leadókkal a poszt betöltéséről és az elvárásokról: 

 Berkes Mátéval 

 Horváth Évával 

 Jánvári Bálint Józseffel 

 Rynkiewicz Ádámmal 

 Ónodi Áronnal 

 Ottó Tivadarral 
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 Egyeztettem Scheigl Józseffel rendszeresen a HK-ban aktuálisan folyó ügyekről. 

 A HÖK alapszabállyal kapcsolatban több alkalommal egyeztettünk a hónapban az EHK-sokkal 

és a HK tanácsadóival. 

 Összeszedtem az eddigi tudnivalókat a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban és elkezdtem 

begyűjteni őket az emberektől 

 Elindítottam a féléves közösségi pontozás menetét 

 

 

MUNKACSOPORTOKBAN VÉGZETT FELADATOK 

 

Tanulmányi munkacsoportban elvégzett feladatok 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

 Segítettem a próbaZV-k javításában. 

 
Pályázati munkacsoportban elvégzett feladatok 

 Javaslataimmal segítettem az MCsVez és az MCs munkáját 

 Átnéztem és javítottam a kiírandó pályázatainkat a HSZI és a Jogi Osztály észrevételei alapján 
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EGYÉB 

 

 Az új TJSZ-t véleményeztem 2 alkalommal 

 Szmulai Alexandrával több alkalommal egyeztettem a HK-s vacsi kapcsán 

 Bejelentőt adtunk le 

 Embereket kértünk fel segíteni 

 Az esemény elejétől a végéig jelen voltam 

 Egyeztettem a HK-s póló és bögrevásárlás kapcsán 

 Részt vettem és zászlót vittem az Ünnepi Kari Tanácson 

 Szakmai KBME-seket hívtam meg Kari Tanácsra 

 Egyeztettem Harmati Istvánnal az IMSc pályázati részeivel kapcsolatban több alkalommal 

 Egyeztettem Nagy Edittel, az EHK pályázati referensével az IMSc pályázati részeivel 

kapcsolatban 

 Dokumentumokat vittem be a HSZI-be több alkalommal 

 Vezetőségi táborban vettem részt 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 

Kovács Péterrel szervezünk csapatépülést 

 Időpontot kerestünk 

 Programot egyeztettünk 

 Előkészítettük az infrastruktúrát és a beszerlistát a vacsorához 

Rövid szöveges értékelés 

 

A HK-sok tanulnak, nehezen haladnak a feladatok. Szükség lenne több időt szakítani a feladatokra, 
ezt jó időmenedzsmenttel megoldható, de a prioros tanulás mellett mindenképp kell foglalkozzunk az 
elvállalt dolgokkal. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 45.000 FT 


