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BESZÁMOLÓ EGYED GÁBOR 
2018. július 2. és 2018. augusztus 5. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2018. július 16 – EHK ülés 
 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

EHK tábor szervezés: 

 Egyeztettem R. Nagy Tibor Endrével az utánpótlás szekcióról, és a végleges 

simításokat elvégeztem 

 Egyeztettem a sporteszközökről Suhajda Richárddal és a szekciómról Barabás 

Zoltánnal 

 Keddi regisztrációt intéztük Katona Rebekával és Schaf Alexa Lilivel 

 Kedd esti kvíz tábori előkészületeiben segítettem 

 Szerda reggeli pakolásban segítettem 

 Szerda délelőtti Social Media tréning felügyeltem, és a délutáni blokkot én tartottam, 

melyre egy ppt-t állítottam össze 

 Szerda délután Beluzsár Ádámmal a VIK kari vetélkedőt vezényeltük le 
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 Csütörtök reggeli takarításban segítettem, illetve a raktár rendszerezésével 

foglalkoztam 

 Csütörtök délelőtt utánpótlás tréninget tartottam, 

 majd ebéd után a sportnapot koordnáltam 

 Esti kvíz előkészületeiben segítkeztem, többek között nagyon sok lufi felfújásával 

 Péntek reggel ismételten a rendrakásban tevékenykedtem 

 Egyeztettem Varga Ferenccel a szekciójának koncepciójával kapcsolatban, és 

feladatot vállaltam a csoportmunka lebonyolításában 

 Délután a KUBB állomást raktam össze és felügyeltem 

 A díjátadók során segítkeztem 

 A vasárnapi pakolásban vettem részt mind Balatonlellén, mind Budapesten 

Július 29 - augusztus 5-ig a balatonlellei tábor felügyeletét láttam el: 

 a táborozó hallgatói csoportokkal, azok vezetőivel való kapcsolatfelvétel 3 nappal a 

tábor előtt, és minden releváns információ és speciális igény begyűjtése, illetve ezek 

egyeztetése a táborvezetővel 

 kommunikció a táborvezetővel, a konyhai szolgáltatóval, a hallgatókkal, általános 

tábori rend és tisztaság szemmel tartása, házirend betartatása 

 a tábor elején lezajló tájékoztatók kiegészítése, a táborok végén történő átadás-

átvétel ellenőrzése 

 büfé nyitvatartás egyeztetése a táborozókkal és a büfét üzemeltető személyzettel 

 az étkezőben kiadott étel mennyiségének és minőségének ellenőrzése 

 a kapunyitó, klímakapcsoló, és a hangerőszabályozó kezelése a táborvezető távolléte, 

vagy pihenő időszaka esetén 

 karszalagok kiadása 

Egyéb: 

 Gál Bernadettel egyeztettem a PR projektemről, mely során kidolgozzuk az EHK 

Instagram stratégiáját 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 136 000 forint 
 


