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EGYED GÁBOR 
HAVI BESZÁMOLÓ 

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

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 2 db elektronikus Kari Tanács szavazáson 

 1 db KTB ülésen 

 ahol a halasztott vizsga kérelmeket bíráltuk el 

 1 db Tanácsadói ülésen 

 Válaszoltam 20 hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@), telefonon (1 kérdésre). 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Egyeztettem Beluzsár Ádámmal a tanulmányi levelekkel kapcsolatban és az EHK tábor oktatási 

szekcióján kapott feladattal kapcsolatban 

 Egyeztettem Molnár Tamarával az újoncokról 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Részt vettem az EHK táborban az oktatási szekción kidolgozott anyagok elkészítésében 

 Leveleket osztottam és válaszoltam 

 IMSc meghallgatással kapcsolatban egyeztettem Beluzsár Ádámmal, Kecskeméty Olivérrel és 

Palotás Boldizsárral 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

 Nyári HK tábor: 

 A nyári HK tábort főrendezésével foglalkoztam 

 Több alkalommal egyeztettem Scheigl Józseffel, Czárth Csanáddal, Nemes Marcellel és a 

tanácsadókkal 
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 A tényleges megvalósítás és a projekt vége augusztus elejére esik, a hónap végén néhány 

tennivaló és végleges egyeztetés még hiányzott, de már készen volt: 

 Tábor helyszín 

 Költségvetési tervezet megvolt, de még nem a végleges 

 Programterv és az ehhez szükséges telefonálások/e-mailezések 

 Ami hiányzott, az az aprólékos kidolgozás 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Iván napon vettem részt 

 Egyeztettem Czárth Csanáddal a nyári vállalásom aktuális helyzetéről 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Kicsit megterhelő volt számomra a hónap, sok dolgom volt és nem haladtak úgy, ahogy kellett volna. 
Ebbe persze bele szólt az is, hogy kevesebb időt tudtam ezekre a feladatokra fordítani, mint 
terveztem. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 30.000 FT 


