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CZÁRTH CSANÁD 
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a 2016. július 1. és 2016. július 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 2 db elektronikus Kari Tanács szavazáson vettem részt. 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre a gólyáknak szóló fórumukon. 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Scheigl Józseffel a nyári projektek elosztását intéztük 

 A HK közösségi pontozását intéztem illetve ezt javítottuk Scheigl Józseffel, majd egyeztettem 

Elő Dániellel 

 Dolgozói kártyák kapcsán intézkedtem több alkalommal 

 Dömők Gergellyel egyeztettem a HK elavult dokumentumaival kapcsolatban 

 A projekt sikeresen halad 

 Kecskeméthy Olivérrel egyeztettem az OMR és a Konzisite-tal kapcsolatban 

 Az OMR fejlesztése augusztus végén elindul 

 A konzisite fejlesztésére irányuló javaslatok összeszedve, a fejlesztés hamarosan 

elindul 

 Wiki hozzáférést adtam újoncnak és tanácsadónak 

 EHK táborba jelentkezőkkel kapcsolatos adminisztrációt végeztem 

 Levelezőlistákat kezeltem 

 Értékelést készítettem Scheigl Józseffel 

 Rendszeresen egyeztettem Scheigl Jószeffel a HK mindennapjairól 

 Beérkezett különleges tartalmú hallgatói leveleket megválaszolásában segítettem több 

alkalommal 

 Nyári projekteket felügyeltem 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 IMSc-s tankörökkel kapcsolatban egyeztettem Beluzsár Ádámmal és Soltész Adriánnal 

 A TAD figyelő projektet indítottuk el újra 
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PÁLYÁZATI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Egyeztettem az SSSL-lel a konzultáció pályázat kapcsán Scheigl Józseffel 

 Pályázatok dokumentációja how-to-t készítettem 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 A Gólyaimpulzusba írtam 2 cikket a gólyák számára. 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

 Tudástár frissítés projekt 

 Sok elavult dogol van a Tudástárunkon, amiket rég kezdtek el illetve jelöltek be hiányosnak 

 Ezeket néztem át és írtam össze 

 Augusztus végére kész lesz 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Iván napon vettem rész, ahol felkértük a HK tanácsadóit. 

 EHK táborban vettem részt. 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
A hónapban sajnos csak e-maileken keresztül tudtam tartani a kapcsolatot, viszont szerintem 
amennyire lehetett, ez megfelelően működött. A nyári projektek 70%-ban sikeresen haladnak. 
Mindenki nyaral, vagy szakmai gyakorlaton van, de mindezek mellett a HK szépen dolgozik. 
Elkezdtünk készülni  augusztusra, amikor szociális pályázatok bírálása, pályázatok kiírása és a félév 
kezdeti beérkező levél- és projekttömeg is érkezni fog. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 30.000 FT 


