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CZÁRTH CSANÁD 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2017. augusztus 1. és 2017. augusztus 27. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 Tanszékvezetői ülésen 

 Utánpótlás workshopon 

 PR ezsközök workshopon 

 Khan Academy workshopon a pályázat kiírásáról 

 „Pályázatok kihasználtsága” workshopon 

 Új portál workshopon 

 Utánpótlás workshopon 

 Jutalmazás workhopon 

 A normatíva változások kapcsán egyeztettünk 

 Munkacsoport vezetői ülésen 

 Tankörvezetői ülésen 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Üléseket, worksopokat tartottam 

 Gólyatábor megjelenés: 

 A tábor 2. napján bemutatkoztam a HK-val illetve standoltam a 4. napon a HK-t mutattuk be 

az elsőéveseknek 

 Egyeztettem Beluzsár Ádámmal a tankörbesorolóról 

 Egyeztettem Czárth Csanáddal és Makara Árpád Lászlóval a nyári vállalásokról. 

 Egyeztettem Kiss Viktorral az SZMSZ képzésről 

 Egyeztettem Oláh Líviával Juttatási Bizottság feladataival kapcsolatban 

 Egyeztettem a nyári vállalásokról Czárth Csanáddal és 

 Vass Bencével 

 Fehér Jánossal 

 Szabó Dorottyával 

 Berdó Dániellel 

 Maschek zsolttal 

 Egyeztettem a DIY kör vezetőivel valamint a KHB-val illetve véleményeztem a DIY SZMSZ-ét 
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 Egyeztettem az EHK elnökével a VIK HK-EHK közös ügyekről 

 Kollégiummal kapcsolatos teendőket kezeltem - a felszólalók ügyeit simítottam el 

 Több embert sikeresen fel tudtunk venni második körben, a KI-val és a KFB-vel való 

egyeztetések sikeresek voltak 

 Dékán úrral egyeztettem BSS, kollégiumi felvételi és egyéb ügyek kapcsán 

 Egyeztettem az GTB-be delegált EHK képviselővel 

 Részt vettem a beköltözésen, ahol a szülők segítségére voltam 

 Rendszeresen egyeztettem Makara Árpáddal 

 Gólyacsomagok és gólyaheti esetei ügyek kapcsán egyeztettem a seniorgárdával és az egyetem 

képviselőivel 

 Gólyatábor rendezői pályázat kapcsán egyeztettem az EHK-val és a KHB-val 

PÁLYÁZATI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Az Impulzus kapcsán Nánási Dániellel készítettem egy "Az egyetemen elérhető pályázati 

lehetőségek" cikket 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Megjelenéseken vettme részt 

 A beküldött dokumentumokat véleményeztem 

 MCSPR-osok feladatai 

 Beköltözés 

 Elmentem a pólókért, PR eszközökért, bögrékért 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

 A HK tárhelyeinek áttoldozása 

 A technikai csoport készíti a leírást a külső elérésről 

 Ha ez elkészül létrehozok egy új drive-ot, illetve elkészítem a drive-wiki-tudástár működés 

leírást 

 szept 3-ra kész 
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EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Összeállítottam a HK új belső költségvetését 

 Egyéb gazdasági ügyeket intéztem 

 pénzfelvételek 

 tábor elszámolás 

 Nyári kollégiumi támogatás 

 PR eszközök 

 Egyeztettem az EHK gazdaságissal 

 Intéztem új telefont, hogy a hallgatók kereshessenek több csatornán 

 Részt vettem raktárpakoláson 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
A hónapban érződött, hogy indul a félév, a végén óriási pörgés volt. A HK haladt a nyári 
projektjeivel, örülök, hogy nagyobb aktivitás volt látható. Készülünk a félévkezdésre. Kiemelném a 
Juttatási Bizottságunk munkáját, akik éjt nappallá téve dolgoztak és dolgoznak azon, hogy mielőbb és 
minél megfelelőbben legyenek a szociális pályázatok elbírálva. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 62.700 FT 


