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EGYED GÁBOR 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018. március 1. és 2018. március 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 3 HK ülésen a(z) 3-ból. 

 Kari Tanács szavazáson 

 Oktatási Bizottság ülésen 

 Villamosmérnök képzés szakbizottságának ülésén 

 HR terület workshopon 

 Két alelnök rendszer workshopon 

 1 db PR Munkacsoport ülésen (1-ből) 

 2 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (2-ből) 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre tíz alkalommal. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Megszerveztem az újoncképzés utolsó két alkalmát 

 Tíz újonc küldte el a motivációs levelét, közülük öttel lefolytattam az utánpótlás felelősi 

beszélgetést. Ezek fejenként egy-másfél órás beszélgetések 

 Egy újonc sajnos nem tudott részt venni a képzésen, így neki rövidített verzióban átadtam a 

képzés során előadott prezentációkat 

 Egyeztettem Fehér Jánossal az újonc wiki kapcsán 

 Kialakítottam az új Coach rendszer idei forgatókönyvét, és egyesével felmértem az újoncok 

igényeit. 

 Mivel másik hónapra csúszott minden válasz beérkezése, így a coach rendszer még nem 

indult el 

 Posztátadás miatt tovább bővítettem az Utánpótlás Munkacsoport tudástárát 

 Egyéb, kötelező jellegű utánpótlással kapcsolatos feladatokat láttam el 

 Mivel még nem indult el a coach rendszer, így rendszeresen egyeztettem minden újonccal, 

tőlem kérdeztek, hívtam őket ülésekre, táborba, segítettem a beilleszkedésben 
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TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Egyeztettem Szabó Dorottyával az újonc projektek kapcsán 

 Véleményeztem az üléseken felmerülő témákat 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Tisztújítás PR-ral foglalkoztam sokat 

 Egyeztetések, ötletelés, stratégiai tanácsadás, operatív megvalósítás terén egyaránt 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

 Újonc wiki: 

 Minden készen áll, az újoncoknak wiki felhasználót kell már csak létre hozni és a 

dokumentumokat elhelyezni a főoldalon 

 Új vik.hk: 

 A projekt előrehaladása, hogy kész van a specifikáció, a HK véleményezte, most más kari 

HK-kkal egyeztetünk, hogy a lehető legjobb legyen a megvalósítás 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Fotózáson voltam 

 KHK továbbképző táborban vettem részt, melyről hosszan beszámoltam 

 SZMSZ módosító javaslattal foglalkoztam, mely során munkacsoporttá emeltük az utánpótlást 

 Részt vettem Hallgatói Fórumon 

 Photoshop képzésen voltam 

 Vass Bencével foglalkoztunk egy négy alkalmas belső képzéssel 

 Megfogalmaztam egy javaslatot a következő HK működésével kapcsolatban 
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RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Szerintem mind utánpótlás, mind PR területen sikerült nagyon jó hónapot zárnunk, melyből 
igyekeztem kivenni a részem. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


