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EGYED GÁBOR 
HAVI BESZÁMOLÓ 

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

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 
 Részt vettem: 

 1 HK ülésen a(z) 1-ből. 
 Kari Tanácson 
 JB-PR workshopon 
 Honlap spec workshopon 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@) 19 levélre, telefonon, 
személyesen, Facebookon ~11 alkalommal. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 
 Egyeztettem három újonccal a HK-s terveikkel kapcsolatban. Ez még az a folyamat, amit két 

hónappal korábban elkezdtem, csak december első napjaira esett az utolsó három ember 
 Coach képzés keretein belül lezajlott G-mail képzés dokumentációját intéztem, és egyeztettem 

erről Boros Lászlóval 
 Szabó Tímeával egyeztettem több alkalommal a lovagrendi kapcsolattartásról. Ezzel kapcsolatban 

született egy hosszabb leírás, amit végül Makara Árpádnak továbbítottunk 
 Egyeztettem Tóth Klaudiával sokszor a Heti Hírek átvételével kapcsolatban, majd pedig miután 

átvette, a posztolásban segítettem neki. 
 Megkértem az újoncokat, hogy az adataikat vigyék fel a wiki oldalunkra, hármójuknak 

személyesen segítettem 
 Egyeztettem Kovács Péterrel, hogy a lovagrend képzése és a HK képzése ne üssék egymást 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 
 TVSZ teszttel kapcsolatban egyeztettem Rácz Dáviddal, Szurduk Lászlóval, Beluzsár Ádámmal, 

Szabó Dorottyával. Elkészült egy teszt, véleményeztük, vár az éles bevetésre. 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 
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 Motivációs videóval kapcsolatban többször egyeztettem Kecskeméty Olivérrel és Lengyel 
Kingával 

 FB és Instagram PR újraindításával kapcsolatban egyeztettem a munkacsoport vezetőkkel és 
Teremi Zsuzsannával 

 Segítettem az Instagramban ~200 VIK-es hallgató bekövetésével 
 Szoc news feliratkozással rossz volt a honlapon, segítséget kértem a technikai csoporttól 
 JB plakátot véleményeztem 
 FB posztokat készítettem és véleményeztettem. Öt komolyabb nap volt, amikor ezzel 

foglalkoztam, a többiben csak menedzseltem. Ezen az öt napon napi átlagban 4 órát vett igénybe. 
 A hónap többi részében menedzseltem a FB-ra kikerülő híreket, valamint tartottam egy nagy 

tisztogatást, a kevésbé sikeres posztokat leszedtem három hónapig visszamenőleg. 
 Létre hoztam egy Rajz csoportot. Ezzel kapcsolatban hat újonccal és Zádori Ferenccel 

egyeztettem sokat. 
 Ennek a csoportnak Zádori Ferenc tartott egy alakuló ülést, ahol átbeszélték az alapokat 
 Majd ezt követően tartottam a csoport vezetőjének egy órás képzést a projektmenedzselésről 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 
 Tavaszi szociális pályázati időszakkal kapcsolatban többször egyeztettem Berdó Dániellel. 
 Összeszedtem 23 embert, akik szeretnének pályázatot bírálni. 
 Mivel a pályázatot bírálók között voltak, akiknek szükségük van betanításra, így ezzel 

kapcsolatban egyeztettem Oláh Líviával, és Berdó Dániellel. 
 A jelentkezők között öt embernek hallgatói szavazást kellett volna kiírni, és erre pro-kontra 

érveket szedtem össze a szociális referenssel, majd ebből egy táblázat lett és be lettek vonva 
mások is a véleményezésbe. Sajnos az eredmény az lett, hogy nincs rá pénzünk. 

 Hargitai Tamásnak segítettem a Szoc GYIK projektjében, majd az elkészültekor véleményeztem 
azt 

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. 
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 Korábbi hónap végén elméletileg elkészült minden újoncnak a hozzáférése, de ezzel 
még volt egy kis gond, de december 2-án sikerült végleg megoldani 

 Sajnos továbbra is csak két munkacsoport leírása van meg, így nem sikerült lezárni a 
projektet. Azt a két leírást viszont a hónapban véleményeztem, véglegesítettük. 

 Ellenben kibővült azzal, hogy az újoncok számára hozzáférést kértem a HK 
naptárhoz 

 Új vik.hk 
 Eddigi igények alapján elkészítettem egy előzetes specifikációt, véleményeztettem 
 Tartottam egy workshopot 
 A workshop eredményeit feljegyeztem, jelenleg a végleges specifikáció igény készül 

(januárban egyeztetek fejlesztőkkel) 

EGYÉB FELADATOK 

 
 
 HK-s csapatépülést szerveztem 
 Nem mandátumosok Közösségi pont pályázatait néztem át, majd részt vettem az értékelésben 
 Mikulás kupán voltam 
 HK és KB Karácsonyokon vettem részt 
 Területi értékelést írtam HK Karácsonyra 
 EMT-be ajánlottam újoncokat 
 Ötleteket gyűjtöttem projektor tartóhoz 
 A levélosztó ötletemmel foglalkoztam 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
A hónap első felében nagyon aktív voltam, igyekeztem előre elvégezni a feladataimat, hogy a 
Karácsony utáni időszakban a tanulásra tudjak koncentrálni. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 54.000 FT 


