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Beszámoló Csete Balázs 

 

Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2020. április 1. és 2020. április 30.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2020. április 6. – HK ülés részvétel 
2020. április 20. – HK ülés részvétel 
2020. április 27. – HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
Kari Tanács tag 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
Gazdasági referens 

● Hadarics Rékával egyeztettem az eszközbeszerzésről 

● Kovács Szilviával egyeztettem a MŰHASZ analitikáról 

● Kimutatást készítettem a tavalyi év költéseiről 
 

Oktatási Bizottság tag 

● Zárthelyi dolgozat ütközés miatt egyeztettem a hozzám tartozó tanszékkel 

● Oktatással kapcsolatos hallgatói megkeresésekre válaszoltam 
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● Kiértékeltem a 2018-as évfolyam oktatási kérdőívét 

● Részt vettem a bizottsági üléseken 

● Szűcs Angelikával egyeztettem a tárgygráf megvalósításáról 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
PR felelős 

● Híreket posztoltam a Hallgatói Képviselet facebook oldalán 

● Frissítettem a határozattárat 

● A honlapot aktualizáltam 

● A Munkalehetőség építőmérnök hallgatóknak csoportban posztoltam az aktuális MISZISZ 
munkákat 

● Posztoltam a hírcsatornára érkező anyagokat 

● Beszámolókat tettem közzé a honlapon 

● Húsvéti üdvözlőt készítettem a HK és az RB számára 

● Szűcs Angelikával statisztikai bővítményt adtunk hozzá a honlaphoz 

● Plakátot készítettem a fogadóórához 

● Miski Gergőnek és Szűcs Angelikának segítettem honlapszerkesztésben 

● Hadarics Rékával egyeztettem a közéleti fülről 

● A HK képviselők listáját frissítettem a honlapon 

● Az oktatási GYIK-et aktualizáltam 

● Molnár Zsanettel egyeztettem a kollégiumi fülről 

● Photoshop felkészítőt tartottam Kövér Fanninak, Szabó Dánielnek és Szűcs Angelikának 

● Bátori Boglárkával egyeztettem az érettségi felkészítő hírről 

● Oldalt készítettem a Rendezvényszervező Bizottságság számára a honlapon 

● Frissítettem a Közéleti fül tartalmát 

● A PR munkacsoport tagjaival egyeztettem 

● Kindling Attilával egyeztettem az ösztöndíj fülről 

● Oltvári Sándorral egyeztettem az oktatási fül fejlesztéséről 
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Mentorgárda felelős 

● Károlyi Rolanddal és Lengyel Szilárddal való folyamatos értekezés (aktuális információk, 
fejlemények, hírek átadása heti szinten) 

 

Egyéb feladatok 

 
 

● Részt vettem a HÖK SZMSZ korrektúrázásban 

● Emlékeztetőt korrektúráztam több alkalommal 

● Posztomhoz nem kapcsolódó hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

● Személyes teljesítmény értékelésen vettem részt 2 alkalommal  

● Az ÉMK HK stratégia alkotó napján vettem részt 

● Csapatépítésen vettem részt 

● Részt vettem a KKB-n 

● Molnár Zsanettel egyeztettem a projektekről 
 
 

Értékelés 

 

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

 

● Jelenlét pont: 5,25 pont 

● Munka pont: 70,21 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 12,96 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 57,25 pont 

● Összesített pont: 75,46 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 64.141 Ft 


