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CZÁRTH CSANÁD 

HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2016. április 1. és 2016. április 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 

 Részt vettem: 

 5 HK ülésen a(z) 5-ből. 

 2 Kari Tanácson 

 1 KB ülés 

 Dékánválasztásról szóló workshopon 

 1 db Pályázati Munkacsoport ülésen (1-ből) 

 1 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen végig és a 1-en a harmadáig (2-ből) 

 Tanácsadói ülésen, ahol a HK-s képzés visszacsatolásáról beszéltünk. 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@-on 1, palyazat@-on 2 levélre), 

telefonon (1 megkeresésre). 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 

 Részt vettem 4 db EHK-KB megbeszélésen. 

 Beszámolókat értékeltünk Scheigl Józseffel. 

 Dömök Gergellyel és Scheigl Józseffel egyeztettünk a sportreferensi posztról. 

 Egyeztettem Hegedüs Bencével és Scheigl Józseffel 3 alkalommal a HK-s aktualitásokról. 

 Jakab László dékánhelyettes úrral és Scheigl Józseffel egyeztettünk tanár úr dékáni jelöléséről. 

 Vass Bencével és Scheigl Józseffel egyeztettem az aktuális ügyekről. 

 Rynkiewicz Ádámmal és Scheigl Józseffel egyeztettünk a nevelőtanárságról. 

 Többször egyeztettem Kecskeméty Olivérrel és Boros Lászlóval irodaszerek beszerzésével és 

irodaátalakítással kapcsolatos kérdésekről. 

 Scheigl Józseffel és Molnár Tamarával beszélgettük a szoc időszak visszacsatolásáról 

 VIK HK tudástárat fejlesztettük Palotás Boldizsárral 

 Jogosultságokat osztottam az új felelősöknek és frissítettem a kulcs- és vendéglistát 
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MUNKACSOPORTOKBAN VÉGZETT FELADATOK 

 

Tanulmányi munkacsoportban elvégzett feladatok 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam és átnéztem a beérkezett leveleket 

 
Juttatási munkacsoportban elvégzett feladatok 

 Átnéztem a beérkezett hallgatói leveleket 

 
Pályázati munkacsoportban elvégzett feladatok 

 Az új pályázati felelőst segítettem a munkájában 

 Jogosultságokat adtam az új pályázati felelősnek 

 Levelek válaszolásában segítettem 

 Pályázatok kiírásával foglalkoztam 

 Egyeztettem az EHK-val, a HSZI-val és a Jogi Osztállyal a pályázatok kapcsán 

 Szerkesztettem a pályázati tudástárat 

 Egyeztettem Balog Péterrel az új Villanykari Közéleti Ösztöndíj portállal kapcsolatban 

 
PR munkacsoportban elvégzett feladatok 

 Beérkező leveleket néztem át 

 A hírcsatornákat kezeltem 

 Plakátoltam és népszerűsítettem a Kar Kiváló Oktatója és Fiatal Oktatója pályázatot 
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EGYÉB 

 

 Részt vettem a képzés harmadik alkalmán. 

 HSZI-s adatszolgáltatást intéztünk Scheigl Józseffel. 

 Segítettem a tavaszi HK tábor rendezésében. 

Rövid szöveges értékelés 

 

Az időszak felénél volt munkacsoport-vezető váltás, a posztátadások gördülékenyen történnek. A 
egyetem miatt mindenki leterhelt, ettől függetlenül a HK-s feladatainkat jól elláttuk. Az EHK-s 
poszton is történt váltás, a delegáltak jó csapatot alkotnak, remélem eredményesen fogják képviselni a 
VIK érdekeit. A gazdasági terület is jó kezekben van, a bizottsági delegáltjaink is jól végzik a 
munkájukat. Az új HK-nak jó éve lesz, sok feladatot tudunk majd véghez vinni, ami mind a 
hallgatóknak mind a képviselőknek előnyére válik majd. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 50.000 FT 


