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EGYED GÁBOR 
HAVI BESZÁMOLÓ 

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

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 
 4 HK ülésen a 4-ből. 
  2 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen. 

 Ügyeletet tartottam 1 alkalommal 
 Válaszoltam hallgatói kérdésekre 6 alkalommal.. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK

 
 
 Többször egyeztettem Beluzsár Ádámmal az EHK-s folyamatokról 
 Részt vettem az Egyetemi Hallgatói Képviselet és bizottságainak ülésein. 
 Tájékoztattam a Kollégiumi Hallgatói Bizottságot és a Hallgatói Képviseletet az Egyetemi 

Hallgatói Képviseletben történtekről. 
 Elláttam az EHK-ban vállalt feladataim 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Véleményeimmel, javaslataimmal hozzájárultam az ülések hatékonyságához 

PÁLYÁZATI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 KKO honlap élesítését intéztük Fehér Jánossal és a KSZK közreműködésével 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 PR munkalistára küldött anyagokat véleményeztem több alkalommal 
 A PRMCS ülésen sajnos egyéb elfoglaltságaim miatt nem tudtam ott lenni, de a napirendi 

pontokkal kapcsolatban utólag véleményt alkottam 
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JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Egyeztettem Zádori Ferenccel az ösztöndíj osztás elveivel kapcsolatban 
 Egy lelkes újonc felvételi elbeszélgetésén voltam bizottsági tag 
 Elindítottam a szocbírálói vizsgával kapcsolatos igények, észrevételek felmérését 
 Egyeztettem Schaf Alexa Lilivel a bírálói választás Szavazási Bizottságáról 

SAJÁT PROJEKTEK ESETI FELADATOK 

 
 

 új vik.hk: 
 A honlapunk megújításával kapcsolatban több emberrel és a HK egészével is 

egyeztettem 
 Árajánlatokat kértem a fejlesztésre 
 A legjobb ajánlatot adóval személyesen tárgyaltam, melynek eredményéről HK ülésen 

beszámoltam 
 új ügyeleti rend 

 Miután kidolgoztuk és a HK elfogadta az új ügyeleti rend koncepcióját, magamra 
vállaltam ennek a menedzselését 

 A hónapban sikeresen elindítottuk, az időszak alatt eltelt két ügyeleti hét alatt a korábbi 
hónapokban nem tapasztalt aktivitás jellemezte a HK-t 

 Erről visszacsatoló formot, táblázatot, összegző táblázatot és értékelést készítettem 
 Várható előrehaladás a nyáron ezt a rendszert finomítani, megszilárdítani és kidolgozni 

az őszi önműködő koncepciót 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Frissítettem a HK-s kulcslistát, melyet ülésen előterjesztettem 
 Takarítottam többször, mikor nagy volt a gány [np] 
 Borítékokkal foglalkoztam [np] 
 Elkészítettem egy munkacsoport ülés és tagság nyilvántartó rendszert [np] 
 Részt vettem a HK-s gyónások rendszerének kidolgozásában, és ehhez készítettem 

táblázatot [np] 
 Többször egyeztettem Makara Árpáddal, Juhász Diánával, Joós Nikolettel, Beluzsár 

Ádámmal, Scheigl Józseffel és Kiss Viktorral. 
 Többször egyeztettem Juhász Diánával az utánpótlással kapcsolatos dolgokról, az 

Utánpótlás Munkacsoport jövőjéről 
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RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

 
Jó úton haladunk egy erős és stabil Képviselet felé, még ha ez a konfliktusok felvállalásával is együtt 
jár. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


