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EGYED GÁBOR 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2017. november 1. és 2017. november 15. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 3 HK ülésen a(z) 4-ből 

 1 db Utánpótlás ülésen 

 1 db PR Munkacsoport ülésen 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon, telefonon, Facebookon, személyesen (12 

alkalommal). 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 
 Tartottam egy ülést, ahol átbeszéltük az újonc képzés tapasztalatait, illetve már elkezdtük 

kidolgozni a tavaszit. Emellett szó volt még a Coach rendszer továbbfejlesztéséről 

 Zártkörű próbadélutánt szerveztem a G-mail képzéssel kapcsolatban. Erről több körben 

egyeztettem Makara Árpáddal és Boros Lászlóval 

 Egyeztettem Molnár Tamarával az utánpótlás jelenlegi helyzetéről, illetve a továbbfejlesztéséről 

 Beszélgettem Oláh Líviával, hogy lemondásának milyen hatása van az újoncozásban vállalt 

szerepére 

 Beszélgettem hét újonccal a HK-s jövőjükről. Ennek eredményeként mindannyiuknak 

megtaláltuk a megfelelő motivációt, többükkel célt alakítottunk ki, valamint mindenkivel úgy 

váltunk el, hogy megtaláltuk azt a feladatot, amivel már egy héten belül elkezdtek foglalkozni 

 Emellett jelenleg is chaten egyeztetek az összes többi újonccal, hogy velük is hasonlóan 

tartalmasat tudjunk beszélgetni 

 Coach rendszerrel kapcsolatban sokat gondolkodtam, ötleteimet egyeztettem pár emberrel, 

kiforrott eredmény még nincs publikálva. Röviden: A coachok támogató szerepe megnőne, és a 

feladat kiosztás a részükről minden formában megszűnne. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Egyeztettem Szabó Dorottyával a Tmcs-s gondolataim nagy részét 
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 Elindítottam egy folyamatot, mely során egy 3-4 fős csapat a következő újonc időszakig 

tudásátadással foglalkozna a munkacsoport tagjai számára. Ezzel kapcsoaltban egyeztettem 

Beluzsár Ádámmal, Szabó Dorottyával és Bíró Alexandrával 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Szmulai Alexandrával a tankörlátogatásos visszacsatolások alapján újra írtuk a handoutot 

 Szintén Szmulai Alexandrával az újraírt handout alapján felkészültünk, és interaktív előadást 

tartottunk a tankörlátogatás során elmaradt tankör számára 

 Egyeztettem Nánási Dániellel, Joós Nikolettel, Szmulai Alexandrával és Teremi Zsuzsannával a 

HK Instagrammal kapcsolatban 

 Facebook posztokat menedzseltem, de ez alatt a két hét alatt főként többi HK-s teendőim, illetve 

tanulmányaim miatt nem jutott időm gyűlés tartására és posztok készítésére. Így a napi átlagos 

befektetett idő jelentősen lecsökkent, nagyjából fél órára. A későbbiekben igyekszem ezt vissza 

helyezni az előtérbe. 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Sokat ötleteltem azon, hogy utánpótlás részről hogyan lehetne besegíteni a következő szoc 

időszakba. 

 Egyeztettem Zádori Ferenccel és Szmulai Alexandrával, a szoc időszak kommunikációs 

stratégiájáról 

 Zádori Ferenc ideiglenes időhiánya miatt, a szükséges anyagok elkészítését menedzseltem 

(GYIK, HowTok, Plakátok, FB posztok) 

 Egyeztettem Oláh Líviával a lehetőségekről (emberi erőforrás, időigény, betanítási anyagok, 

stb...) 

 Egyeztettem 8 emberrel, hogy számíthatunk-e rájuk a téli szoc időszakban. Senkitől nem kaptam 

negatív választ, de többségüknek függ a vizsgaidőszaktól. További 17 ember megkeresése van 

tervben. 

 Érdeklődtem Beluzsár Ádámnál és Makara Árpádnál egy esetleges hallgatói szavazás 

kiírásának lehetőségéről, amennyiben szükséges lesz. 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 
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 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. 

 A hónap ezen felében csupán annyi előrehaladás történt, hogy egyeztettem Fehér Jánossal 

jogosultságokkal kapcsolatban, valamint 

 Egyeztettem Szmulai Alexandrával munkacsoportjának új tagjairól 

 Tervezett előrelépés november második felében, hogy egyeztetek a TMCS új tagjairól, és 

élesítjük a rendszert 

 Irodafejlsztés 

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

projektorvászon felszerelése 

 Többször egyeztettem Szodfridt Gergellyel a vászontartó felszereléséről 

 A vászont felszerelték, a projekt rám eső részét lezártnak tekintem. Esetleg a későbbiekben 

vállalok feladatot ezen területen belül. 

 új vik.hk 

 A projekt célja a jelenlegi honlapunk lecserélése egy jobbra 

 Sajnos ezzel nem sikerült érdemi előrelépést tennem a hónap első felében, de a hónap 

végéig szeretném letisztázni a specifikációt 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Újoncomat coacholtam egy alkalommal személyesen, továbbra is tartjuk a napi szintű 

kapcsolatot online 

 Egyeztettem Scheigl Józseffel és Makara Árpáddal a HK-val kapcsolatos észrevételeimet, 

esetleges problémákat, megoldási javaslatokat 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Továbbra is úgy érzem, hogy a kelleténél több dologban vállalok szerepet, de ötleteim és tettvágyam 
nem férnek bele a rendelkezésemre álló idő keretbe. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


