
 

 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 

 

EGYED GÁBOR 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018. február 1. és 2018. február 28. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 6 HK ülésen a 6-ból, melyből kettő rendkívüli. 

 Kari Tanácson 

 Nyári vállalás workshopon 

 Gólyakörte visszacsatoláson 

 Tisztújítás workshopon 

 1 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen 

 1 db Kollégiumi Hallgatói Bizottság ülésen 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre 8 alkalommal. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Gólyakörte HK-s megjelenés főszervezője voltam, mivel megegyezés alapján ez utánpótlás 

területhez tartozik 

 Gólyakörte PR anyagaival kapcsolatban több alkalommal, hosszan egyeztettem Zádori 

Ferenccel, illetve a KBPR-ral, akiktől nagyon sok segítséget kaptunk, nélkülük nem 

készülhettünk volna el 

 Gólyakörtén a HK tárgyaló szabaddá tételéről egyeztettem Makara Árpáddal és Ottó 

Tivadarral 

 A rendezvényre a kiviteli igényünket, és az eszközök elszállítását intéztem (whiteboardot a 

tranzithoz vittem, a többit kézben szállítottuk) 

 Kitakarítottuk és berendeztük a HK irodát (kétszer) 

 Egyeztettem Manz Jánossal az anyagi ügyekről 

 Külön egyeztettem Szmulai Alexandrával, az akkori kommunikációs referenssel a 

megjelenésünket érintő kérdésekről 

 Operatív és szervezői munkával intéztem a HK PR-t az eseménnyel kapcsolatban mind 

Instagramon, mind Facebookon 

 Személyesen megkerestem és felkértem embereket a gólyakörtés csapatunkba amellett, 

hogy a megfelelő levelezőlistákon vártam a jelentkezőket. 

 A jelentkezések és igények figyelembevételével HR táblázatot, beosztást készítettem 
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 A rendezvény ideje alatt elejétől a végéig jelen voltam, beszélgettem az érdeklődőkkel és 

menedzseltem az embereket, felmerülő feladatokat 

 Zárás után, este digitalizáltam a 58 jelentkező adatait (18-an eleve online formot töltöttek 

ki), majd röviden értékeltem és megköszöntem mindenkinek a példamutató magatartását 

 Tartottam egy visszacsatoló ülést 

 Javaslatot tettem, hogy az újoncaink közül kik, milyen elvek mentén kapjanak irodapakkot 

(utánpótlásterület vezetőjeként) 

 EMT-s megjelenésünk utánpótlás területhez tartozó részével foglalkoztam 

 Beluzsár Ádámmal és Kiss Viktorral részt vettünk Hallgatói Képviselőkként az Első- 

Másodéves táborban, ahol egy rövid, szombati blokk keretén belül segítettük a hozzánk 

érkező csoportokat a projektjük kidolgozásában 

 Kiss Viktorral előadást tartottunk a HK-ról 

 Korábbi évekkel ellentétben megkaptuk visszacsatolásként, hogy nem tükrözte az 

előadás színvonala azt a minőséget, amit a HK-tól elvártak volna. Ezt személyes 

kudarcként éltem meg és vállalom a felelősséget. 

 Visszacsatolásként kihoztuk, hogy mivel a korábbi évek anyaga adta a 

mostaninak az alapját, ugyanakkor ez a jelentkezők számában nem mutatkozott 

negatívan, így jövőre átdolgozzuk a teljes előadást. Személyes terveim szerint ezt 

már a nyáron megkezdjük. 

 Hk képzés szervezésével foglalkoztam 

 Előző hónapban felkérésre kerültek az előadók, ugyanakkor többször történt változtatás 

mind az előadók személyében, mind az előadások tematikájában a hónap elején. 

 Többször egyeztettem Beluzsár Ádámmal, Kiss Viktorral és Vass Bencével. Kiss Viktorral 

történő beszélgetéseink jelentős részén jelen volt Scheigl József is tanácsadóként, akitől 

sok segítséget kaptunk. 

 Egyeztettem Czárth Csanáddal a saját blokkjával kapcsolatban. Kijelöltük az irányt, a 

mérföldköveket és a határidőket. A hónapban minimális eltéréssel ezeket tartotta, és 

példamutatóan haladt. 

 Külön egyeztettem Szabó Dorottyával a képzés időpontjával kapcsolatban, illetve felkértem 

a képzés negyedik alkalmának társszervezőjének 

 Többször egyeztettem Halász Viktóriával, akivel közösen elkészítettük a képzés plakátjait. 

 Elkészítettem a képzés PR tervét, de sajnos technikai gondok miatt a plakátok 

kinyomtatására korlátozott lehetőségeink voltak, így a PR terv csak részben tudott 

megvalósulni. 

 Több körben egyeztettem teremigényünkkel kapcsolatban. 
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 A képzésre meghívtam az érdeklődőket, és több emberrel egyénileg leveleztem. Sajnos 

nem sikerült mindenkinek megoldani a problémáját, de a képzés így is elindult 12 fővel. 

 A képzés első alkalmát Beluzsár Ádámmal közösen tartottuk meg és Joós Nikolett is 

segített 

 A második alkalommal segítettem Kiss Viktornak 

 R. Nagy Tiborral hosszan egyeztettem a karunkon történő utánpótlás helyzetéről, melyet 

beleépített a KHK továbbképző anyagába 

 Tóth Klaudiával és Csábi Eszterrel egyeztettem a HK-s feladataikkal kapcsolatban. 

Megterveztük, hogy hogyan fognak aktívabban bekapcsolódni a munkába. Első lépésként 

mindketten írtak egy-egy motivációs levelet 

 DISC tesztet töltettem ki Joós Nikolettel 

 Egyéb apróbb ügyekben segítettem újoncoknak (nagyjából szumma egy órát vett igénybe négy 

főnél) 

 Rendszereztem HK driveon az utánpótlás felületet, nagyon sok korábbi dolgot dokumentáltam 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 MSc kérdőív kiértékelésének a rám eső részét véleményeztem 

 Segítettem lelkes újoncunk, Juhász Diána feladatának elvégzésében, melyet első tanulmányi 

munkacsoport ülésén vállalt el 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Tóth Klaudiával egyeztettem több alkalommal a Heti hírekkel kapcsolatban 

 Készítettem egy egyperces Szoc PR videót. 

 Ezzel kapcsolatban telefonon egyeztettem Makara Árpád Lászlóval, aki segített nekem 

kérdéseket lejegyezni és továbbítani azokat Molnár Tamarának 

 Később egyeztettem Molnár Tamarával, és információt gyűjtöttem, hogy mik kerülhetnének 

bele a videóba 

 A videó elkészítése nettó öt órát vett igénybe 

 Az elkészült videóval kapcsolatban segítséget kértem Boros Lászlótól 

 Mivel az eredmény tükrözte a befektetett időmennyiséget, és a szakértelem hiányát, így 

végül ez a videó nem lett publikálva 
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 Kolibejárást szerveztem, és ezzel kapcsolatban egyeztettem több (5 db) emberrel a szoc PR-

ralról, mely végül a túl kevés elérhető segítő ember miatt elmaradt 

 PR tanácsokat adtam hírcsatornára érkező Facebook posztokkal kapcsolatban 

 Több körben egyeztettem Boros Lászlóval és Knoll Judittal a van.vik.hk-val kapcsolatban. 

 Nyelvtani szempontból tökéletesítettük 

 Kiegészítettük új részekkel 

 Véleményezést kértünk a megfelelő munkalistákon 

 MSc kérdőív kiértékelésének a PRjáról egyeztettem Nánási Dániellel 

 Beszélgettem Szmulai Alexandrával a PRMCS jövőjével, utánpótlásával kapcsolatban 

 Beszélgettem Joós Nikolettel a Komunikációs Referens posztról, valamint a területtel 

kapcsolatos terveiről, esetleges segítségemről 

 Segítettem, és egyeztettem a Tisztújítás PR-ral kapcsolatban Joós Nikolettel 

 Photoshop képzés két alkalmán részt vettem, és hívtam rá embereket több-kevesebb sikerrel. 

 Véleményeztem az új bélyegző koncepciókat 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Többnyire a PR-ban segítettem és több alkalommal egyeztettem Zádori Ferenccel 

 Pályázatok elbírálásával egy órát töltöttem el 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

 Új vik.hk 

 Sajnos februárban egyéb feladataim mellett nem tudtam ezzel a projekttel foglalkozni, így 

érdemi előrelépés nem történt a hónapban, csupán egy pár perces beszélgetésre került sor 

 Következő hónap végére szeretném, ha készen lenne a HK által véleményezett, végleges 

specifikációnk 

 Újonc wiki 

 Egyeztettem az új kommunikációs referenssel a PR terület leírásáról 

 Kértem előrelépéseket a többi munkacsoport vezetőtől, sajnos túlterheltségük miatt nem 

tudtak haladni 

 Várható előrelépés a következő hónapban, hogy nem várok tovább másokra, megcsinálom 

magam és véleményeztetem velük 

 2018 tavasz Coach rendszer 
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 Meghirdettem a lehetőséget, hogy idén is szeretnénk coachokat az újoncoknak 

 Várható előrehaladás következő hónapban, hogy minden HK pakkal rendelkező emberrel 

leülök egyesével beszélgetni, hogy ő hogyan képzelné el ezt a coach rendszert és mit 

vállalna el belőle 

 Március végére remélhetőleg már futni fog a coach rendszer 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Vezetőségi táborban voltam 

 Wrike képzést kaptam Vass Bencétől 

 Kidolgoztunk egy feladatkövető rendszerre koncentrálódó képzés tervezetet Vass Bencével, 

melyet véleményeztettünk az elnökkel és az alelnökkel. Következő lépésként jövő hónapban 

véleményeztetjük a HK teljes egészével, és igény szerint megtesszük a szükséges lépéseket a 

lebonyolításhoz. 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Sok nehézség ellenére összességében sikeresnek mondom az időszakot, csapatként megoldottuk a 
feladatokat. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


