
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ EGYED GÁBOR 
2019. január 1. és 2019. január 31. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. január 03. – Rendkívüli EHK ülés 
2019. január 08. – Rendkívüli EHK ülés 
2019. január 10. – EHK ülés 
2019. január 24. – EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. január 08. – Stratégia Bizottság 
2019. január 15. – Stratégia Bizottság 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Szociális Bizottság: 

 Szociális időszakot hirdető plakát elkészítése: 

o Első körös plakátra érkező észrevételek alapján a koncepció újra tervezése 

o Második változat elkészítése, véleményeztetése Török Lilivel 

o Egy harmadik változat elkészítése, véleményeztetése Török Lilivel 

o Egyeztetés Török Lilivel a plakátok felhasználásáról 

 Bírálói vizsgáztatás: 

o Felkészülés a referensi vizsgára és annak megírása 

o Egyeztetés Török Lilivel a vizsgáztatás mikéntjéről 

o Vizsgateljesítési nyilvántartás vezetése 

o Vizsgáztatás koordinációban Török Lili helyettesítése 

o 12 szóbeli vizsgáztatás és 6 írásbeli teszt javítása 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Utánpótláshoz kapcsolódó feladatok 



 
 

 

 

 Többszöri egyeztetés Barabás Zoltánnal az utánpótlás fejlesztéshez készített 

koncepcióról 

 Ütemterv elkészítése, véglegesítése Barabás Zoltánnal 

 Utánpótlás aktuális helyzetéhez kapcsolódó kérdőív elkészítése, egyeztetése 

Barabás Zoltánnal 

 Kapcsolatfelvétel és egyeztetés a kari utánpótlás felelősökkel 

 A feladatokhoz és az ütemtervhez, valamint annak céljához és az utánpótlással 

kapcsolatos EHK-s szerepvállaláshoz érkező kérdések megválaszolása 

 Ráérések begyűjtése és ezek alapján ülés összehívása 

 Utánpótlás ülésre felkészülés és annak megtartása 

 Jegyzőkönyvvezető keresése az ülésre 

 Kérdőívre adott válaszokból kiértékelés elkészítése 

 Kari utánpótláshoz kapcsolódó írásos tudásanyagok begyűjtése 

Egyéb 

 Többszöri egyeztetés Barabás Zoltánnal a soft-skill felméréssel kapcsolatban 

 Soft-skill felmérés kiértékelésének elkészítése 

 Egyeztetés Barabás Zoltánnal a KHK továbbképzővel kapcsolatos ötleteimről 

 EHK Instagram létrehozása Barabás Zoltánnal 

 EHK Instagram beállításainak elkészítése 

 Instagram posztolásához ütemterv készítése 

 Egyeztetés Kántor Tamással az EHK Instagramról 

 Munkaköri leírások elkészítésének koordinálása 

o Kapcsolatfelvétel a referensekkel és felelősökkel 

o Kérdőív elkészítése 

o Szóbeli egyeztetés Lőrincz Lászlóval, Varga Ferenccel, Gődér Nikolettával, 

Szili Ákossal, Kántor Tamással, Beluzsár Ádámmal 

o Írásbeli egyeztetés Török Lilivel 

o Kérdőív és feladatok kiküldése 

 Tudástár projekttel haladás 

o Korábbi, Suhajda Richárddal való szóbeli egyeztetés alapján a tudástár 

vázának elkészítése 

o G-site létrehozása a korábbi sablon alapján 

o Kategóriák egy részének felvezetése 

 Személyes egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével az EHK-s feladataimról és futó 

projektekről 

 Részvétel újévi állófogadáson 

 Részvétel a HÖOK-BME sportvetélkedőn 

 Segítés Oroszki Norbertnek a polcrendszer végének elkészítésében 

 Jeges Est plakátok elvitele a VIK HK-nak 



 
 

 

 

 Egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével az utánpótlás előadásával kapcsolatban  

 Ügyelet tartása 

 Hallgatói kérdések megválaszolása telefonon és személyesen (nem ügyeleti 

napon/időben) 8 alkalommal 

 2019. január 17. – jegyzőkönyv vezetése az Elnöki értekezleten 

 
Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 46 000 forint. 


