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CZÁRTH CSANÁD 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2017. november 1. és 2017. november 15. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 4 HK ülésen a(z) 4-ből. 

 1 db PR Munkacsoport ülésen 

 1 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen 

 2 db tanszékvezetői ülésen 

 Válaszoltam hallgatói megkeresésekre telefonon és személyesen (kb. 8 kérdésre). 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Szerveztem a többi KHK elnökkel egy beszélgetést kapcsolatépítés szempontjából 

 BProf megbeszélést szerveztem és tartottam meg 

 Elkezdtünk felkészülni az érkező populációra a Senior Gárdával és a Kollégiumi Hallgatói 

Bizottsággal 

 HK Képzés kapcsán segítettem a trénereknek az előkészületekben 

 Egyeztettem a KHB-val jegyzőkönyvek kapcsán személyesen és e-mailben is 

 Beszámolókat értékeltem Makara Árpáddal 

 Átnéztem a beszámolókat publikálás előtt 

 Egyeztettem tankörlátogatással kapcsolatban tankörvezetőkkel illetve a HK-ból több emberrel 

 Minden tankört meglátogattunk a HK-s tankörlátogatás folyamán 

 Egyeztettem Oláh Líviával a Juttatási Bizottság munkájáról 

 Rendszeresen egyeztettem Makara Árpáddal a HK folyamatairól 

 A HOÖK őszi vezetőképző tábora kapcsán egyeztettem az EHK-val illetve adtam le a 

jelentkezők listáját 

 Gólyabál jegyárusítással kapcsolatban egyeztettem a Seniorokkal, az EHK-val, a HSZI-vel, a 

Karral és a VIBI-vel 

 Play It show kapcsán egyeztettem a Kari Vezetéssel valamint a rendezőkkel 

 Nem veszünk részt rajta a Karral ebben a félévben, mivel nem egyetemek számára 

megalkotott rendezvény 

 KTV és TDK keretátadások kapcsán egyeztettem Manz Jánossal, az EHK-val és kari 

képviselőkkel 



 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1117 Budapest, Irinyi József utca 42. 104 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar http://vik-hk.bme.hu - hk@vik-hk.bme.hu 

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

 

 Egyeztettem a HK nevelőtanárával 2 alkalommal hosszabban illetve eseti ügyekben többször 

 Mikulás Kupa jelentkezést gyűjtötte össze és adtam le 

 A GTK HK részére összeállítottam a tanácsadók segítségével egy dokumentumot a tanácsadó 

rendszerünkről 

 Egyeztettem Tevesz Gáborral, a Senior Gárdával, a Simonyi Károly Szakkollégiummal és a HK 

több tagjával a BME Nyílt nap kapcsán többször e-mailben és egy alkalommal személyesen 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Szathmáry Gábor ügye lezárásaként Oláh Lívia segítségével elküldtem a hiányzó adatokat 

 Ferenczi Bernadettel (HSZI) egyeztettem több alkalommal e-mailben és telefonon is elmaradt 

hallgatói kifizetések (Szociális ösztöndíj, tanulmányi ösztöndíj, KBME, VIKÖ) kapcsán 

 December 1-jén kerülnek kifizetésre az ösztöndíjak= 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 
Projektek a HK-ban: 

 Cél, hogy végezzünk hallgatókat segítő és a HK belső működését fejlesztő projekteket 

 Ezek által elindulnak olyan folyamatok a HK-ban amik eddig nem voltak jellemzőek. 

Fejlődik a HK szervezete illetve fejlesztünk a hallgatók számára hasznos területeket 

 A HK elé tártam gondolataim és a céllapokat 

 A visszajelzések alapján átformáltam a lapokat 

 Elkezdődtek a problémák felmérései 

 A héten várható eredmény a HK belső működését fejlesztő problémák kapcsán 

 A hallgatókat segítő problémák kapcsán következő héten várható eredmény a kérdőív 

hosszabb futása miatt 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Mozizást szerveztem 

 Coacholtam az újoncommal 

 A HK működését beszéltük át 
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 Tantermek állapotának felmérését készítettem el az újoncommal együtt - Rácz Dávid 

példamutató munkát végzett 

 Részt vettem a HK képzésen - Vezetői tréning volt 

 Kávéfőző vásárlást intéztem 

 Közös lejutás szerveztem Gólyabálokra illetve részt vettem 4 Kar Gólyabálján. Ez jó 

csapatépülés a HK részére illetve jó kapcsolatteremtési lehetőség más Kari HK-kkal 

 Részt vettem a TMCs csapatépülésén 

 Összegyűjtöttem a HK Iroda következő technikai fejlesztéseit Kiss Viktor segítségével 

 Elkezdtem a HK-Belső lista frissítését 

 Kigyűjtöttem a lista tagjait és értesítettem azokat, akiket búcsúztatnánk 

 Elkezdtük Makara Árpáddal a HK karácsony szervezését 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
A hónap eleji személyes lassúság és egyetemi terhelés leküzdése után beindultak a folyamatok. 
Hamarosan várható az új szociális referens választása. Sikerrel elindult a készülés a BProf szakra 
illetve a "Projektek a HK-ban" elképzelés is fut. 
A munkacsoportok megfelelően ellátják feladataikat. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.800 FT 


