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EGYED GÁBOR 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2016. szeptember 1. és 2016. szeptember 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 
 

 
� Részt vettem: 

� 4 HK ülésen a(z) 4-ből, valamint 2 rendkívüli ülésen 
� Kari Tanácson 
� Oktatási Bizottság ülésen 
� Villamosmérnök Szakbizottság Ülésen 
� 1 db Tanácsadói ülésen 
� 1 db Juttatási Bizottság ülésen (1-ből) 
� 2 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (2-ből) 

� Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (6 - tanulmanyi@). 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 
 

 
� Tanulmányi leveleket osztottam és válaszoltam rájuk 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 
 

 
� Sch Times plakátok javításában segítettem 
� Egyetemi sportnap plakátok elhelyezésében segítettem a Schönhezben és az I épületben 

egyaránt 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 
 

 
� Szociális pályázatok bírálásában vettem részt 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 
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� Coach rendszer 
� A projekt célja az újoncok segítése, beilleszkedésük megkönnyítése és megfelelő 

ismeretanyag átadása a hatékony feladatvégzés érdekében 
� Remélhetőleg ez egy hosszútávú kezdeményezés, aminek a menedzselése ez után 

szerves részét fogja képezni az utánpótlás felelős poszttal kapcsolatos tevékenységének 
� Az eddigi feladatok, melyeket elláttam: 

� A Coachok felkérése után eligazítást tartottam a számukra az elvárásokkal és 
teendőkkel kapcsolatban 

� Ez után számos e-mailt váltottam a coachokkal és az újoncokkal, melynek 
végeredményeként elindult a projekt 

� Jómagam két újoncért felelek, velük felvettem már a kapcsolatot és több 
alkalommal beszélgettem velük, valamint elláttam a coacholással kapcsolatos 
feladataimat 

� Emellett napi szinten beszélgetek Coachokkal és újoncokkal rendszeres és 
esetileg felmerülő problémákról, feladatokról, egyeztetni valókról 

� Előre haladási terv, hogy a közeljövőben ismét össze ülünk az összes Coachcsal és 
átbeszéljük az eddigi tapasztalatainkat 

� HK képzés ősz 
� Egyeztettem Scheigl Józseffel és Czárth Csanáddal, hogy szükség van egy a tavaszihoz 

hasonló HK-s képzésre 
� A képzés célközönsége a most bekapcsolódó újoncok, illetve a tavalyi képzésből 

kimaradóak 
� Ennek első lépéseit intéztem és egyeztettem számos mandátumos és HK közeli emberrel. 

Elsősorban az előadásblokkok voltak a témák 
� Véglegesítésre került a három képzés alkalom időbesztása, a tartandó blokkok és azok 

felelősei, előadói, valamint a Coachokkal együttműködve folyamatban van a 
képzésalkalmak időpontjainak meghatározása 

� A projekt várható befejezése a kilencedik oktatási hét vége 

EGYÉB FELADATOK 
 

 
� HK ülés jegyzőkönyvet vezettem öt alkalommal a hónapban 
� A jegyzőkönyvekkel kapcsolatban egyeztettem a munkacsoportok vezetőivel, így a 

munkacsoportok aktuális üléseinek beszámolói is fel lettek töltve az aktuális jegyzőkönyvekbe 
� Újoncok adatait össze gyűjtöttem és wiki oldalunkra feltöltöttem őket egységesen 
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