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CZÁRTH CSANÁD 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2016. augusztus 1. és 2016. augusztus 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 1 rendkívüli HK ülésen 

 Munkacsoportvezető ülésen 

 PR workshopon 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@-on 5 kérdésre). 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Levelezőlistákat kezeltem 

 Rendszeresen egyeztettem Scheigl Jószeffel a HK mindennapjairól 

 Beérkezett különleges tartalmú hallgatói leveleket megválaszolásában segítettem több 

alkalommal 

 Nyári projekteket felügyeltem 

 Értékelést készítettem Scheigl Józseffel 

 Munkacsoportvezető ülést tartottam, ahol egyeztettünk a múlt félév projektjeiről és 

előretekintettünk a következő félévre teendőire is 

 Dolgozói listákat készítettem el és adtam le 

 Kondibelépőket intéztem 

 Egyezetettem a konzisite fejlesztése kapcsán 

 Fejlesztőket keresünk 

 Az iroda archívumában lévő dokumentumok frissültek, a Dömők Gergely által végzett 

projekt sikeresen befejeződött 

 Féléves beszámolókat szerkesztettem 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam 



 

 
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

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 

PÁLYÁZATI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 A HSZI és Jogi Osztálytól visszaküldött pályázatok javításában segédkeztem 

 AIT pályázatokat bíráltam 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

 HK táborban programot tartottam 

 Tudástár frissítés 

 Átnéztem a Tudástár how-to oldalát 

 Frissítettem kb 10 how-tot 

 A munkacsoport vezetőkkel frissítés alatt áll a többi how-to 

 Következő hónapban folytatom a fennmaradókkal illetve a többi résszel 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Válaszoltam a leendő elsőéveseknek levelezőlistán és fórumon 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Az augusztus hónap elején még távol voltam, így e-mailben intéztem feladataim. A hónap utolsó 2 
hetében már személyesen is részt vettem a HK éltében. Lassan beindul az élet, mindenki visszaért a 
nyaralásából. A szociális pályázatokat bírálók folyamatosan és keményen dolgoznak, az újoncok 
kiválóan végzik a  dolgukat, mindenki sikeresen teljesítette a vizsgát. A PR területen is sok a teendő, de 
szépen haldunk az új GYIK is kész lett! A tanulmányi munkacsoport egyelőre még nem dolgozik 
csapatban, de a félév kezdésével ez is be fog indulni. Az EHK-sok megfelelően látták el a tájékoztatást. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 40.000 FT 


