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EGYED GÁBOR 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2017. március 1. és 2017. március 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 4 HK ülésen a(z) 4-ből. 

 Kari Tanácson 

 Villamosmérnök Szakbizottsági ülésen 

 ahol kontaktóraszám csökkentésről és tantárgyi adatlapok ellenőrzéséről volt szó 

 Oktatási Bizottsági ülésen 

 ahol a kontaktóraszám csökkentésről, szakmai gyakorlat változásokról és a záróvizsgáról 

volt szó 

 Irodafejlesztés workshopon 

 1 db Juttatási Bizottság ülésen 

 3 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen 

 1 db Utánpótlás ülésen 

 Válaszoltam 10 hallgatói kérdésre levelezőlistákon és telefonon. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Felkértem a coachokat az előzetes szándéknyilatkozatok alapján 

 Előzetes Coach-újonc beosztást csináltam, amit később ülésen átbeszéltünk és 

véglegesítettünk 

 Több alkalommal egyeztettem a saját újoncommal 

 utanpotlas@ levelezőlistával kapcsolatban egyeztettem Berkes Mátéval, majd frissítettem a 

listán szereplő embereket 

 Több alkalommal emlékeztettem a coachokat, hogy az újoncokat hívják ülésekre 

 Megkértem a munkacsoportvezetőket, hogy tartsanak újonc bevonó üléseket 

 Coach ülést tartottam 

 Egyeztettem a táborral kapcsolatban Makara Árpád Lászlóval és Nagy Mátéval 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 
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 Tantárgyi adatlapokat néztem át két alkalommal 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Véleményeztem a bankszámlák bekéréséről szóló javaslatot 

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 

 Márciusban három képzésalkalom volt, tizenegy lelkes újonc képződött le 

 A harmadik képzésalkalommal kapcsolatban próbadélutánt tartottam 

 Rendszeresen egyeztettem a harmadik és negyedik alkalmak előadóival és felelőseivel, 

akik az alábbi személyek voltak: Le Trung Vietanh, Oláh Lívia, Nemes Marcell, Pammer 

Áron, Beluzsár Ádám, Szabó Dorottya 

 Az újoncoknak meghívókat írtam és személyesen egyeztettem egyéni megjelenési 

problémáikat, illetve a kérdéseikre válaszoltam 

 A képzés utolsó alkalmával átrendeztük a tárgyalót Nemes Marcellel és Beluzsár ádámmal, 

majd másnap egyedül kitakarítottam és vissza rendeztem 

 A képződőkkel a képzés után visszatolást készítettem, melyet áprilisban tanácsadói ülésen 

is megbeszélünk majd 

 A képzés részleteit és a tapasztalatokat a HK wiki oldalára felvezettem 

 A blokkok anyagait többszöri egyeztetés után sikerült egy helyre összegyűjtenem, ezt is 

publikussá tettem 

 A projekt értékelése: Elégedett vagyok a képződött személyek mennyiségével és 

minőségével. A képzést tizenkilencen bonyolítottuk le, igazi csapatmunka volt, melynek a 

végén elmondható, hogy a résztvevők jól érezték magukat. 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Jegyzőkönyvet vezettem egy alkalommal 
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 Részt vettem a Hallgatói Fórumon 

 Részt vettem 
 4 EHKB megbeszélésen 
 3 Nevelőtanári megbeszélésen 

 Egyeztettem Fehér Jánossal a jegyzőkönyvvezetői poszt átadásáról 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Utánpótlás terén ez volt a másik olyan hónap, ahol folyamatosan pörögnek az események, emellett 

nem tudtam sok más feladatot vállalni. Ennek ellenére úgy érzem, hogy sikeres hónapot zártam. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 53.000 FT 


