
 

 

 
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1117 Budapest, Irinyi József utca 42. 104 
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EGYED GÁBOR 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2017. február 1. és 2017. február 28. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 5 HK ülésen a(z) 6-ból. (2 rendkívüli) 

 Kari Tanácson 

 Villamosmérnök Szakbizottság elektronikus szavazáson 

 Ahol átnéznünk és véleményeznük kellett tantárgyi adatlapokat 

 2 db Utánpótlás workshopon 

 Tananyag és kontaktóra csökkentés workshopon 

 1 db PR Munkacsoport ülésen (2-ből) 

 1 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (3-ból) 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@, szoc@), telefonon (18 levélre, 

és 7 kérdésre). 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Két workshopot tartottam 

 Beszélgettem a coach rendszerről és a képzésekről, illetve azok hasznosságáról az alábbi 

emberekkel: Berdó Dániel, Szmulai Alexandra, Bíró Alexandra, Scheigl József, Nagy Máté, 

Makara Árpád László, Fehér János, Szabó Dorottya, Tarapcsák Bendegúz, Oláh Lívia, Manz 

János, Le Trung Vietanh, Tóth Anna, Maschek Zsolt, Zádori Ferenc, Boros László 

 Coach rendszer következő fázisának alapjait intéztem, ez projektként a következő hónapban fog 

beindulni 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Tantárgyi adatlapokat néztem át 

 Tanulmányi levelek válaszolását felügyeltem két héten keresztül 

PÁLYÁZATI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 
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Villamosmérnöki és Informatikai Kar http://vik-hk.bme.hu - hk@vik-hk.bme.hu 
Hallgatói Képviselet Tel.: 06-1-463-3657 

 
 

 Februárban nem tevékenykedtem a pályázati munkacsoprtban 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Ügyeleti rendet plakátoltam 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Szociális pályázatok bírálásában részt vettem 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

 HK képzés 2017: 

 A projekt célja, hogy a HK iránt érdeklődő hallgatók bele lássanak a képviselet 

működéséve, majd pedig a képzés után feladatokat tudjanak vállalni a kapott tudás alapján 

 A projektben projekt felelősként vagyok jelen 

 Első körben tartottam egy workshopot, ahol átbeszéltük a korábbi tapasztalatokat, 

kijelöltük a képzés ívét és a képzésalkalmak tematikáját 

 Ezt követően felvettem a kapcsolatot az Első- Másodéves tábor főrendezőivel és 

egyeztettem az onnan érdeklődőkről 

 Felkértem az alkalmak felelőseit 

 Képzésblokkokról több alkalommal egyeztettem személyesen és online Scheigl 

Józseffel, Berdó Dániellel, Makara Árpád Lászlóval, Szmulai Alexandrával, Oláh 

Líviával, Le Trung Vietanhal 

 További felelősöknek felkértem és egyeztettem az alábbi személyekkel: Nemes 

Marcell, Szabó Dorottya, Pammer Áron, Beluzsár Ádám, Molnár Tamara 

 Tanácsadókkal, elnökkel, alelnökkel, valamint az előadókkal egyeztetve 

próbadélutánt tartottunk 

 Bíró Alexandrával és Boros Lászlóval egyeztettem a képzés pr részével 

kapcsolatban 

 Bíró Alexandrával képzés plakátokat helyeztünk el a kollégiumi szinteken 
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 Meghívót küldtem ki az érdeklődő embereknek az első, majd a második 

alkalomra, illetve többükkel személyesen is felvettem a kapcsolatot 

 A képzés első alkalmának második részére Scheigl Józseffel egyeztetve 

meghívtam a mandátumos képviselőket, illetve mindenkit, aki részt vett az 

operatív szervezésben 

 Februárban egy képzésalkalom ment le, melyen tizenegyen vettek részt 

 A projekt hátra levő része a következő hónapban történik 

 További három képzés alkalom, 

 Egy próbadélután, 

 Sok egyeztetés van hátra 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Gólyakörtén vettem részt délelőtt az I épületben, majd este a Kollégiumban, ahol segítettem az 

iroda berendezésében 

 HK ZH-t írtam 

 Tanácsadói ülésen voltam, ahol a táborrendezésről volt szó 

 A tavaszi HK tábor keretével kapcsolatban egyeztettem Czárth Csanáddal 

 Tábor főrendezői poszt elvállalásával kapcsolatban válaszoltam Makara Árpád László és Nagy 

Máté kérdéseikre 

 Három EHK-HK-KHB megbeszélésen voltam 

 Három nevtanári megbeszélésen voltam 

 Véleményeztem az új SzMSz-t 

 Az SzMSz három mellékletének elkészítettem az ülésre előterjesztett formátumát a beérkező 

megjegyzések alapján 

 Kidolgoztam a KHK továbbképző hétvégére a kért anyagot az utánpótlásunkkal kapcsolatban 

 Egyeztettem Rynkiewicz Ádámmal a jövőbeni terveimről 

 Jegyzőkönyvet vezettem öt alkalommal 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Utánpótlás szempontjából ez a leghúzósabb hónap, ráadásul egyéb HK-s teendők kapcsán is az volt. 
Ennek ellenére haladtak a feladataim, az utánpótlás területén jól állunk, ha lecsendesül az időszak, 
akkor a tudásátadással kell még foglalkozni. 
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A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 55.000 FT 


