
 

 

 
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

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

a 2017. augusztus 1. és 2017. augusztus 27. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 Utánpótlás ülésen 

 Kan-academy workshopon 

 Honlapfejlesztés workshopon 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon 45, telefonon 5. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Egyeztettem Berdó Dániell, Le Trung Vietanhhal, Szabó Dorottyával és Oláh Líviával a 

munkacsoportok őszi utánpótlásával kapcsolatban. (A Juttatási Bizottság kivételével a másik 

három munkacsoportnak a véglegesített kidolgozását is elvégeztük). 

 Kidolgoztuk a munkacsoport vezetőkkel egyenként a TMCS és PRMCS őszi menetrendjét, 

lexikális képzéseit. 

 Egyeztettem Makara Árpád Lászlóval az utánpótlás területről több alkalommal. 

 Kidolgoztuk a kétszintű coach rendszer elvárásait. 

 Több körben egyeztettem az őszi képzéssorozatról az utánpótlás területen dolgozó emberekkel 

(nagyjából 8 fővel) 

 Újoncokkal egyeztettem, fejenként átlagosan egy órát a terveikről. Összesen négy emberrel. 

 Emberekkel beszélgettem és felkértem őket a képzéssel kapcsolatban feladatokra. 

 Ülést tartottam. 

 Újonc adatokat frissíttettem 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Leveleket osztottam 

 Levelekre válaszoltam 

 Levelezés hatékonyságán dolgoztam 

 Gondolkodtam az őszi menetrenden, illetve a TMCS-s képzéseken 

 Leveleztem dr. Tevesz Gáborral az elsőéves órarendekkel kapcsolatban 
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PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Munkacsoport vezetővel többször egyeztettem, kidolgoztuk a PRMCS ideális működési tervét 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Szociális pályázatok bírálásával foglalkoztam 

 Részt vettem a betanításon 

 Felkészültem a bírálói vizsgára, és teljesítettem 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Gólyatáborban voltam bemutatkozáson 

 Egyeztettem Vass Bencével a projekjéről, és az ehhez kapcsolódó lehetetőségekről 

 Ötleteltem Makara Árpád Lászlóval több témával kapcsolatban (HK-s jutalmazás, vik.hk 

hatékony újraírása) 

 Segítettem gólyahéten a beköltözős állomáson, illetve az azt megelőző előkészületekben, 

feladatok kidolgozásában 

 Apróbb módosításokról egyeztettem és párat elvégeztem az utánpótlás wikin 

 Tarapcsák Bendegúzzal egyeztettem a nyári tábor visszacsatolás kapcsán 

 Kollégiumi nyílt napon csoportvezető voltam, az egész napi programon részt vettem, illetve az 

azt megelőző ülésen, illetve a visszacsatoláson a vágán 

 Költségvetést véleményeztem 

 Irodafelelős voltam egy hétig 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Sokat haladtak előre a feladataim és a területem, kifejezetten jól éreztem magam. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 37.000 FT 


