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1117 Budapest, Irinyi Jo ́zsef utca 42. 104 
Villamosmérnöki és Informatikai Kar http://vik-hk.bme.hu - hk@vik-hk.bme.hu 

Hallgatói Képviselet Tel.: 06-1-463-3657 

CZÁRTH CSANÁD 

HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2015. február 1. és 2016. február 29. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 

 Részt vettem: 

 5 HK ülésen a(z) 5-ből. (2 rendkívüli) 

 HK képzés workshopon 

 1 db PR Munkacsoport ülésen (1-ből) 

 3 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (3-ból) 

 1 KHB ülésen 

 1 db Tanácsadói Ülésen 

 Ügyeletet tartottam 4 alkalommal 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon 

(tanulmanyi@-on 3, szoc@-on 1, palyazat@-on kb 40-50 levélre), telefonon kb 5 kérdésre. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 
(PÁLYÁZATI FELELŐS ÉS ALELNÖK-HELYETTES) 

 

 Jövendőbeli pályázati felelőst kerestem 

 Beszámoltam a csoportom/területem helyzetéről HK üléseken 

 Erasmus pályázatokat bíráltam 3 délutánon keresztül, pályázatokat szállítottam illetve 

egyeztettem a jelenlegi és a következő időszakról Dr. Kiss Bálint, Dr. Számel László és Görbe 

Richárd társaságában 

 Egyeztettem Palotás Boldizsárral és Scheigl Józseffel utánpótlásról illetve a gazdaság jelenlegi 

és jövőbeli helyzetéről 

 Egyeztettem Bíró Alexandrával a HK-ról, a tisztújításról és a TMCS helyzetéről 

 Egyeztettem Boros Dáviddal és Scheigl Józseffel a tisztújításról 

 Egyeztettem Szakos Évával, Kecskeméty Olivérrel és Wéber Ádámmal a pályázatok 

PR-olásáról 
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 A „Visszacsatolós blokk”-ban megfogalmazott feladatokat osztottam szét illetve a kialakult 

csoportokat tájékoztattam feladataikról 

 Formot készítettem a tisztújítás kapcsán 

 Egyeztettem kulcslista és irodajog kapcsán a VIK HK volt és jelenlegi tagjaival 

 Egyeztettem heti egy alkalommal az EHK és KB képviselőkkel. 

 Hegedüs Bencével, Gődény Dáviddal és Scheigl Józseffel egyeztettem a HK heti 

aktualitásairól. 

 Felkészültem és előadást készítettem Boros Dáviddal a KHK továbbképző hétvégére, a 

pályázatis szekcióra 

 Egyeztettem Görbe Richárddal, Ónodi Áronnal, Scheigl Józseffel és Rynkiewicz Ádámmal az 

EHK-s poszt kapcsán 

PROJEKTEK, ESETI DOLGOK 

 

 Szakmai KBME: 

 Felelőse: (Czárth Csanád) 

 Elbíráltam Cseppentő Bencével a Szakmai KBME pályázatokat 

 Egyeztettem az oktatókkal és javaslatot kértem az eredményekkel kapcsolatban 

 Ellenőriztem az adatlapokat és elkészítettem az egyéb adminisztrációs feladatokat 

 Egyeztettem az EHK-val, a HSZI-vel és Jogi Osztállyal 

 Felügyeltem a kbme.vik.hk/szakmai weboldalt illetve a mögötte lévő adatbázist 

 Előterjesztettem a VIK HK elé az eredményeket 

 Publikáltam az eredményeket 

 Villanykari Közéleti Ösztöndíj: 

 Felelőse: (Czárth Csanád) 

 Bírálókat (Ónodi Áron, Bíró Alexandra és Kecskeméty Olivér) jelöltem a bírálásra 

 Egyeztettem a KHB-val és a VIK HK-val az eredményeket 

 Ellenőriztem az adatlapokat és elkészítettem az egyéb adminisztrációs feladatokat 

 Egyeztettem az EHK-val, a HSZI-vel és Jogi Osztállyal 

 Felügyeltem a kbme.vik.hk weboldalt illetve a mögötte lévő adatbázist 

 Telefonos ügyeletet tartottam 

 Előterjesztettem a VIK HK elé az eredményeket 

 Publikáltam az eredményeket 
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 Képviseleti Ösztöndíj és Közéleti Vezetői Ösztöndíj: 

 Felelőse: Czárth Csanád 

 Egyeztettem a KHB-val és a VIK HK-val az eredményeket 

 Ellenőriztem az adatlapokat és elkészítettem az egyéb adminisztrációs feladatokat 

 Egyeztettem az EHK-val, a HSZI-vel és Jogi Osztállyal 

 Előterjesztettem a VIK HK elé az eredményeket 

EGYÉB 

 

 Részt vettem a KHK továbbképző hétvégén 

 Részt vettem a hallgatói fórumon a TJSZ változásokról 

 Részt vettem a HK ZH-n 

 Boros Dáviddal felmértük az irodában, a raktárban és a tárgyalóban tárolt eszközöket 

 Részt vettem a tanszéki referenseknek szóló megbeszélésen 

 Normatív költségvetés elkészítésében segítettem 

 Javítottam az Impulzusban lévő HK cikken és új képeket készítettem bele 

 HK PR-t készítettem Scheigl Józseffel 

 Egyeztettem Nemes Marcellel a vik.hk weboldal kezeléséről és publikáltam híreket 

 A szociális pályázatok bírálása kapcsán segítettem a lezáratás és a terem berendezésével 

kapcsolatban 

 Egyeztettem Beluzsár Ádámmal, Scheigl Józseffel, Egyed Gáborral és Mező Nikolettel a HK 

aktualitásairól illetve a tisztújításról 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 

Ez a hónap is mozgalmas volt. Megkaptuk a kommentekkel teletűzdelt pályázatokat a HSZI-től 

illetve a Jogi Osztálytól. Ezekkel illetve a normatíva felosztással sok idő elment, de végül egy hóközi 

kifizetést el tudtunk érni. Az alelnöki segítséggel és a pályázati referens poszttal járó feladatokat 

egyaránt próbáltam teljesíteni. Úgy érzem a VIK HK ebben a hónapban minden feladatát ellátta: 

lezajlott a szociális pályázatok bemutatásának időszaka, a tanulmányi megkeresésekre is válaszoltunk 

illetve a Szakmai KBME és a Villanykari Közéleti Ösztöndíj is lezajlott. 

 A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


