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Beszámoló Csete Balázs 

 

Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2019. április 1. és 2019. április 30.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. április 1. – HK ülés részvétel 
2019. április 7. – HK ülés részvétel 
2019. április 8. – Alakuló ülés részvétel 
2019. április 8. – HK ülés részvétel 
2019. április 15. – HK ülés részvétel 
2019. április 23. – HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság 

 Részt vettem egy ülésen 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Oktatási Bizottság tag 

● Részt vettem egy ülésen 
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● Elmentem a hozzám tartozó két tanszékre és tájékoztattam a tanszékvezetőket, hogy én 
vagyok az új tanszéki összekötő illetve erről plakátot tettem ki 

Ösztöndíj Bizottság tag 

● Részt vettem egy bizottsági ülésen 
 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
PR felelős 

 Frissítettem a honlapon a képviselőket 

 Aktuális híreket tettem közzé a facebook oldalon 

 Frissítettem a határozattárat 

 Plakátot készítettem az aktuális HK képviselőkről 

 Többször tettem közzé híreket a „Több lett? Maradhat!” eseményről 

 A honlapon közzétettem az emlékeztetőket 

 Plakátot készítettem az 57. Vásárhelyi Napok támogatóiról és közétettem a honlapon 

 A WCPress-t készítettem el 

 Feltöltöttem az új Szervezeti és Működési Szabályzatot a honlapra 

 

Egyéb feladatok 

 
 
 

● Részt vettem az alakuló hétvégén 
● Segítettem a Hallgatói Fórum előtti és utáni pakolásban  
● Részt vettem az EHK delegált kiválasztásáról való megbeszélésen  
● Részt vettem egy gólyatáboros megbeszélésen  
● Emlékeztetőket korrektúráztam   
● A „Több lett? Maradhat” gyűjtéssel kapcsolatban egyeztettem Boros Gergővel 
● Segítettem a Köri Vacsora főzésében és utána a takarításban  
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Értékelés 

 

A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja: 

 

 Jelenlét pont: 16,5 pont 

 Munka pont: 23,85 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 4 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 19,85 pont 

 Összesített pont: 40,35 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 36.315 Ft 


