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EGYED GÁBOR 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2017. augusztus 28. és 2017. szeptember 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 6 HK ülésen a(z) 7-ből (ebből 2 rendkívüli). 

 1 Kari Tanács szavazáson 

 HK-KB deal workshopon 

 Képzés játék workshopon 

 3 képzés próbán 

 3 HK képzés alkalmon 

 1 db Coach ülésen 

 1 db Tanácsadói ülésen 

 1 db Juttatási Bizottság ülésen (1-ből) 

 1 db PR Munkacsoport ülésen (1-ből) 

 2 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (2-ből) 

 Válaszoltam 10 hallgatói kérdésekre levelezőlistákon és személyesen. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Tartottam egy workshopot, ahol összegyűjtöttük az új képzésalkalomra a lehetséges témákat. 

Ezek kidolgozásában pedig a munkacsoportvezetők vállaltak nagy szerepet. 

 Tartottam egy Coach ülést, ahol megbeszéltük az első teendőket, és megbeszéltük a coach-

újonc párokat. 

 Egyeztettem 15 emberrel (újonccal) a HK képzésről, és válaszoltam az ezzel kapcsolatos 

kérdéseikre. Ide értve a képzés ideje alatti minden kommunikációt (pl.: meghívók, távolmaradás, 

segítségkérés, késés, stb...). 

 Külön segítettem a képzés előadás felkészülésben Stermeczki Boglárnak. Meséltem neki 

témába vágó történeteket, illetve elmagyaráztam, hogy hogyan történik a gyakorlatban az 

egyetem működése. 

 Beszélgettem Szabó Dorottyával és Szmulai Alexandrával az újoncbevonó munkacsoport 

ülésekkel, és az előadásokkal kapcsolatban. 

 Egyeztettem Maraka Árpáddal azzal kapcsolatban, hogy kiket kérjünk fel coachnak, azok az 

emberek, akik még csak most léptek elő az újonc státuszból, felnőttek-e a feladathoz. 
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 Egyeztettem Fehér Jánossal arról, hogy bár ő jelentkezett coachnak, mégsem kap első körben 

újoncot. 

 Tájékoztattam tanácsadókat arról, hogy lett elegendő coach, így rájuk is csak segítőként 

számítok az őszi időszakban. 

 Megkértem Kiss Viktort és Scheigl Józsefet, hogy véleményezzék és segítsenek a HÖK 

rendszer című előadásban. 

 Felkértem Boross Lászlót egy g-mail előadás megtartására, ami sajnos a betegsége miatt 

elmaradt. Ennek időpontjáról viszont többször egyeztettem, általában Makara Árpáddal. 

 Többször egyeztettem a képzésfolttal kapcsolatban Fehér Jánossal és Szabó Dorottyával. 

 Megkerestem a BSS-t az utolsó képzésalkalomra felszerelt kamerák miatt, és segítettem a 

tárgyló bekamerázásában. 

 Egyeztettem Fehér Jánossal az utánpótlás wiki felületével kapcsolatban, illetve arról a 

lehetőségről, hogy legyen újoncok számára létrehozott wiki jogosultság. 

 Makara Árpáddal és Fehér Jánossal megoldottuk azt a problémát, hogy az utánpótlás levelező 

lista admin felületét nem tudtuk elérni. 

 Elláttam coach feladataim, több alkalommal is beszéltem Hargitai Tamással. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Válaszoltam tanulmányi levelekre, illetve pár levelet kiosztottam. 

PÁLYÁZATI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Egyeztettem Berdó Dániellel a pályázati munkacsoport utánpótlásához köthető dolgokról. 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Beszélgettem Scheigl Józseffel és Bíró Alexandrával, valamint később Makara Árpáddal az 

időszak legelején a PR munkacsoportról, és annak lehetséges jövőjéről. 

 Több alkalommal egyeztettem kommunikációs referensünkkel, Szmulai Alexandrával, akinek 

segítettem amiben csak tudtam. 

 Szmulai Alexandra egy hetes távollétében helyettesítettem, a hirtelen megoldandó feladatokat 

elvégeztem. 
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 Zádori Ferenccel és Bíró Alexandrával dolgoztunk a plakátoló felületeink megújításán, ami 

sajnos rajtunk kívülálló okok miatt nem sikerült jól. Jelenleg is folyamatban van az újabb 

próbálkozás. 

 Elvállaltam a facebook felületünk megújítása projektet. 

 Egyeztettem Impulzus cikkekkel kapcsolatban Stermeczki Boglárral 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Mérsékelten, időmhöz mérten vettem részt a szociális pályázatok bírálásában, remélem, hogy a 

jövőben aktívabb tudok lenni. 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

 HK képzés 2017 ősz 

 A projekt célja az volt, hogy új emberekkel gazdagodjon a Hallgató Képviselet 

csapata, és ezeknek az embereknek átadjunk olyan tudást, ami elengedhetetlen a 

munkánk végzéséhez 

 A projektben menedzserként vettem részt, valamint két ponton operatív 

szervezőként. 

 Korábbi visszacsatolások alapján új koncepciót alkottam a képzésnek, amit az 

előző hónapban egy utánpótlás ülés keretén belül át is beszéltünk. 

 A képzés három alkalomból állt, melyeknek helyszínt foglaltam, és ezzel 

kapcsolatban több levelet váltottam. Végül háromból két alkalomra megkaptuk a 

Schönherz első emeleti nagytermét, a harmadikra pedig a HK tárgyalót kértem el 

a Kollégiumi Hallgatói Bizottságtól. 

 A képzők jelentkezése és felkérése is az előzőhöz hasonlóan már ebben a 

hónapban történt. 

 Az eseménysorozat meghirdetésében Joós Nikolettel egyeztettem többször, ő 

készítette el nekünk a plakátot, majd ragasztottuk ki Bíró Alexandrával, akinek a 

nyomtatás is köszönhető. 

 Az első alkalommal Bíró Alexandra tartott előadást, ezt több alkalommal 

véleményeztem, továbbá rendszeresen egyeztettem Nánási Dániellel, aki az 

előadás utáni blokkot szervezte. Itt nagy segítségünkre volt Makara Áprád is, aki a 

pénzügyi egyeztetéseket folytatta. 
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 A második alkalommal Stermeczki Boglár és Szabó Dorottya tartottak színvonalas 

előadásokat. Boglárnak két alkalommal, Dorottyának pedig egyszer tartottunk 

próbát. 

 Ezen az estén a az előadások utáni ismerkedős részt jómagam szerveztem meg, 

majd vezényeltem le egészen a terem bezárásáig. 

 Az utolsó alkalmon a munkacsoportok játékaira került sor, ahol a képződőknek 

csapatként kellett dolgozniuk. Az előzetes visszacsatolás alapján ez az interaktív, 

gyakorlatias rész sikeres volt, de természetesen van még mit csiszolni. A 

játékokkal kapcsolatban többször egyeztettem Oláh Líviával, Berdó Dániellel, 

Szmulai Alexandrával, Szabó Dorottyával, valamint a lezárásról Illényi 

Barnabással. 

 A játékokat Szmulai Alexandrával közösen vezettük. 

 További apróbb feladatokat a poszttal kapcsolatos teendőimnél részleteztem. 

 A projekt lezajlott, a visszacsatolás és a dokumentálás maradt a következő 

hónapra. 

 Facebook felületünk megújítása: 

 A projekt célja, hogy új irányt véve a közösségi médiában, közelebb kerüljön a hallgatóság 

és a Hallgatói Képviselet 

 Előzetesen kutató munkát végeztem, és több sikeres facebook oldal üzemeltetőjével 

beszélgettem, akik elláttak hasznos tanácsokkal 

 Szeptember második harmadától el is indítottuk az új irányt kísérleti jelleggel. 

 Különféle posztjainkkal felmértük az igényeket, de már ebben az időszakban nem várt 

eredményeket értünk el. 

 Posztjainkkal kapcsolatban nagyon sokat egyeztettem, illetve rengeteg operatív 

megvalósítást is magamra vállaltam. 

 Az időszakban nyolc nap alatt, több, mint 32 órát dolgoztam ezzel, melynek eredménye, 

hogy 10%-al nőtt a követőink száma, és kétoldalúvá vált a kommunikáció. 

 Következő időszakban szeretném, ha már állandó jelleggel működne. Most még vannak 

kezdeti nehézségek, de az alapokat lefektetve fenntartható, több ember által működtetett 

rendszert tudunk kiépíteni, ami elsősorban a hallgatók érdekeit szolgálná. 

 új vik.hk 

 A projekt célja, hogy a már elavult honlapunk helyett egy korszerűbb legyen 

 A projektnek a felelőse vagyok 

 A hónapban előzetesen egyeztettem két céggel, hogy nagyjából mekkora lenne ennek az 

anyagi vonzata 
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 Elindítottam a funkcionális specifikáció összegyűjtését, amivel kapcsolatban külön 

megkerestem embereket. Jelenleg is a funkciók elvárások és jelenlegi problémák 

összegyűjtése zajlik 

 Következő időszakban várható előrehaladás, hogy kézen leszünk a specifikációval és 

konkrét árajánlatokat kérünk 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Egyeztettem Makara Árpáddal a nyári vállalásaimról. 

 Megoldottam a sportközpontnak egy hallgatókat érintő problémáját a bérletrendelésekkel 

kapcsolatban. 

 TDK felelősi dolgokkal kapcsolatban egyeztettem a TDK bizottság elnökével, illetve leveleket 

továbbítottam Manz Jánosnak, aki az utódom ezen a téren. 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Személy szerint megterhelő volt ez az időszak. Utánpótlás téren az egyik legsűrűbb, emellett sok új 
dologba szálltam be. Úgy érzem, hogy feladataimat a tőlem telhető legjobban elláttam, de persze 
igyekszem fejlődni. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


