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EGYED GÁBOR 
HAVI BESZÁMOLÓ 

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

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 4 HK ülésen a(z) 4-ből. 

 Kari Tanácson 

 1 db PR Munkacsoport ülésen 

 2 db PR Munkacsoport workshopon 

 Új vik.hk weboldal workshopon 

 2 db Tanulmányi Munkacsoport üléses 

 1 db Kontaktóra-csökkentés workshopon 

 1 db tankörlátogatás workshopon 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon, facebookon, személyesen (~26 -ra). 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Többször egyeztettem a munkacsoport-vezetőkkel az újnc bevonó ülésekkel kapcsolatban. 

Végül két munkacsoportnak sikerült megszervezni. 

 Egyeztettem négy újonccal, és a felmerülő problémáikat megoldottam. 

 Egyeztettem Makara Árpáddal, és a coacholásával kapcsolatos akadályokat megvitattuk 

 Több alkalommal helyzetjelentést adtam az utánpótlás területről a benne tevékenykedő emberek 

számára 

 Összeállítottam egy terjedelmes kérdéssort a területi külkapcsolat javítása érdekében 

 Tájékoztattam Czárth Csanádot és Makara Árpádot az utánpótlással kapcsolatos változásokról, 

az időközben becsatlakozókról 

 Hosszasan elbeszélgettem Gulyás Kornéllal, illetve Teremi Zsuzsannával a HK-ról, és a HK-val 

kapcsolatos szándékaikról. Végeredményképp mindkettejüknek tanácsot adtam, hogy hol 

helyezkedjenek el, milyen feladatot vállaljanak. 

 Egyeztettem Molnár Tamarával, Makara Árpáddal és Berdó Dániellel a tavaszi újoncok további 

coacholásáról 

 A coach rendszer továbbfejlesztése kapcsán g-mail képzésről egyeztettem Boros Lászlóval és 

Makara Árpáddal 
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TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Nánási Dániellel és Szabó Dorottyával egyeztettem a levélosztási stratégiával kapcsolatban 

 Véleményeztem a vizsgarend tervezetet 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Facebook felelősi tevékenységemet igyekeztem minél gondosabban ellátni 

 A hónapban napi átlagban (30 napra lebontva) 2,3 órát foglalkoztam a facebook 

oldalunkkal 

 Tartottam négy kaláka estet, ahol mindig megterveztük a következő heti posztokat 

 Posztokat készítettem, vagy egyeztettem a készítőjükkel 

 Posztokat véleményeztem, javaslatokat tettem, engedélyeztem, és adott esetben 

élesítettem 

 Egyeztettem Lengyel Kingával és Kecskeméty Olivérrel a motivációs videóval 

kapcsolatban. (már leforgatták) 

 Szmulai Alexandrával rendszereztük az egész oldalunkat, azaz a nem aktuális posztokat 

elrejtettük, illetve a kint lévő képek mappáit teljesen átszerveztem, hogy logikus legyen 

 Tankörlátogatás workshopot tartottam, mely a kevés létszám miatt maratoni hosszúságú lett 

 Tankörlátogatáson vettem részt, melyre közösen felkészültünk előadó párommal 

 Szintén a tankörlátogatással kapcsolatban Scheigl Józseffel készítettünk szóróanyagot 

 A ZH renddel kapcsolatban többször egyeztettem a PR facebook részlegével, valamint Szabó 

Dorottyával 

 Egyeztettem Szmulai Alexandrával az Instagramunk megújításáról, illetve ennek részletéről 

véleményt kértem Makara Árpádtól 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Egyeztettem Oláh Líviával, hogy utánpótlás részről, vagy csak személyesen hogyan tudnék 

segíteni a JB-ben, hogy időben felkészültek legyünk a következő szoc időszakra. 
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SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

 Újonc wiki 

 Utánpótláshoz kapcsolódó projekt, ami onnan indult ki, hogy az újoncoknak igényük lenne 

a wiki felületünket használni, legalább egy minimális szinten. Mivel csak akkor láthatják, 

hogy egy munkacsoportban mi történik, ha ahhoz már csatlakoznak, így nincs lehetőségük 

felmérni előre, hogy mibe is vágnának bele Ennek a megoldása a projekt célja. 

 Az ötlet, hogy létrehozunk egy olyan névteret, amit be tudunk állítani az újoncoknak, és 

ebbe a névtérbe bele tennénk olyan publikus anyagokat, amik alapján már kellően 

felkészülten vállalhatnának feladatokat a frissen becsatlakozók 

 Ezzel kapcsolatban egyeztettem a munkacsoport vezetőkkel egy első körös munkacsoport 

bemutató leírás készítéséről 

 Továbbá több körben tárgyaltam Fehér Jánossal a tecnikai megvalósításról 

 Az első leírások november legelején érkeznek, melyeket véleményezzük, és remélhetőleg 

még a hónapban el is indítjuk az újonc felhasználókat 

 A projekt későbbi szakaszában ezeket a látható anyagokat bővítenénk 

 HK képzés 2017 ősz 

 A hónapban elvégeztem a projekt dokumentálását, illetve a visszacsatolással töltöttem el 

pár órát. 

 A projektet lezártnak tekintem. 

 Irodafejlesztés 

 Az irodafejlesztés projekt egy kis része már régóta húzódik, amely a rám eső része: 

projektorvászon felszerelése 

 A problémát a fal egyenetlensége okozza, melyhez vászontartó akasztó vásárlása adta a 

megoldást 

 Ezzel kapcsolatban több körben egyeztettem Makara Árpáddal, mivel az első 

megoldásjavaslatot nem tudtuk megvalósítani 

 Egyeztettem Manz Jánossal a rendeléssel és a pénzügyekkel kapcsolatban 

 Egyeztettem Szofridt Gergellyel a felszereléséről 

 A tartókat sikeresen átvettem, a felszerelése átcsúszik november hónapba, de 

remélhetőleg most már hamar lezárhatjuk a témát 

 Új vik.hk 

 A projekt célja a jelenlegi honlapunk lecserélése egy jobbra 

 A hónapban tartottam egy workshopot, hol összeszedtük a jelenlegi weblapunk 

lehetőségeit és hátrányait 
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 Ebből, illetve az itt kijött ötletekből készítettem egy első körös funkcionális specifikációt. 

 Ezt a specifikációt szakértőkkel véleményeztettem, illetve vázoltam az elképzeléseinket, 

hogy reális képet kapjak a megvalósíthatóságról. Visszajelzések alapján leghamarabb 

márciusban élesedhet az alapfunkciókat ellátó első fázisa az oldalnak. 

 Következő hónapban szükség van az extra igények összegyűjtésére, majd a konkrét 

árajánlat kérésére, hogy megindulhasson a fejlesztés. 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Feladatkövető rendszerrel kapcsolatos ötleteimet megosztottam Makara Árpáddal és 

Szmulai Alexandrával, majd egy későbbi megvalósítással kapcsolatban elkezdtem már 

nem HK-s emberekkel tárgyalni 

 Több alkalommal javasoltam a HK számára hasznos fejlesztéseket Makara Árpádnak 

 Egyeztetésekbe kezdtem az automata ticket rendszer megvalósításával kapcsolatban. 

Jelenlegi állapot, hogy projekt menedzser van, fejlesztő még nincs. 

 Hosszasan kifejtettem véleményem a beszámolók hibáiról, és megoldási, illetve fejlesztési 

javaslatokat tettem 

 Személyesen egyeztettem az újoncommal egy alkalommal, nagyjából egy órán keresztül. 

Emellett nagyjából két-három naponta beszélek vele Facebookon. Mondhatni napi 

kapcsolatban állunk 

 Összeszedtem és felügyeltem a november 1-i HK-s csapatépülést megszervező 

bizottságot, illetve a munkájukat megrendelői szempontból 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Motivált vagyok, szeretném minél jobban képviselni a hallgatókat, de az ehhez vezető út megterhelő 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


