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Beszámoló Csete Balázs 
 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2020. október 1. és 2020. október 31. közötti 

időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel

 
● 2020. október 3. - Elektronikus szavazás részvétel 

● 2020. október 5. - Alakuló ülés részvétel 

● 2020. október 5. - HK ülés részvétel 

● 2020. október 12. - HK ülés részvétel 

● 2020. október 19. - HK ülés részvétel 

● 2020. október 26. - HK ülés részvétel 

● 2020. október 29. - Elektronikus szavazás részvétel 

● 2020. október 30. - Elektronikus szavazás részvétel 

 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

 
● 2020. október 7. - Kari Tanács ülés részvétel 

 

Bizottságban végzett tevékenység

 

Oktatási Bizottság tag 

● Részt vettem a bizottsági üléseken 

● Frissítettem az aktuális oktatók listáját 

● Oltvári Sándorral egyeztettem a bizottság feladatairól 

● Hallgatói megkeresésekkel foglalkoztam 

Kollégiumi Bizottság tag 



 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 

Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet www.emkhk.bme.hu 

 

● Részt vettem a bizottsági üléseken  

Felelősi munkák

 
alelnök 

● A Képviselet szeptemberi értékelését készítettük el Zsótér Emesével és Puskely Gergővel 

● Segítettem Zsótér Emesének az elnökválasztást követő hivatalos levelek megírásában 

● Zsótér Emesével egyeztettem a jövőbeli tervekről 

● Csapatépítés szervezésevel foglalkoztam 

● Ügyelettel kapcsolatos ügyeket intéztem 

● Zsótér Emesével elvittük az alakuló ülés emlékeztetőjét az illetékeseknek 

● Folyamatosan egyeztettem Puskely Gergővel és Zsótér Emesével 

● Ellenőriztem a hónap folyamán a beszámolók határidőre való töltését 

PR felelős 

● Híreket posztoltam a Hallgatói Képviselet facebook oldalán 

● A honlapot aktualizáltam 

● Posztoltam a hírcsatornára érkező anyagokat 

● Frissítettem a honlapon a Tisztújítást követően a képviselőket 

● Beszámolókat tettem közzé a honlapon 

● Szűcs Angelikával elkészítettük az ösztöndíj fület a honlapon 

● PR stratégia alkotásról egyeztettem a munkacsoporttal 

● A körvezetőkkel egyeztettem a köri facebook oldal és a gólyacsoportok 

összekapcsolásával kapcsolatban 

● Plakátot készítettem az RB utánpótlás pályázathoz 

● Projektlista készítésével foglalkoztam 

● Szűcs Angelikával egyeztettem több alkalommal a PR területet illetően 

 

 

Egyéb feladatok
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● Gólyatanácsról egyeztettem Farkas-Karay Gyöngyivel 

● Szűcs Angelikával összeállítottuk a Gólyatanács nyereményeket 

● Gólyatanács eseménysorozaton a Közeli helyeken című előadást tartottam meg az 

elsőéves hallgatók számára Szűcs Angelikával 

● HK karácsonyi vacsora helyszíneket kerestem 

● Elkészítettem a Regisztrációs hét és a HK alakuló hétvége elszámolását 

● Posztomhoz nem kapcsolodó hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

● Puskely Gergővel elszámoltuk a Regisztrációs hetet és a HK alakuló hétvégét 

● Stratégiai Bizottsági ülésen vettem részt 

● Emlékeztetőt korrektúráztam több alkalommal 

● Schwendtner Rékával egyeztettem rendezvényekről 

● Molnár Zsanettel egyeztettem a kollégiumi témájú Gólyatanácsról 

● Kérdéssort állítottam össze a Gólyatanácshoz 

● Levezettem a Gólyatanácsot 

● A Gólyatanács részvételének kiértékelésével foglalkoztam 

● Elvittem a pályázati törzslapokat Dr. Frank Ágnesnek 

● Schwendtner Rékával és Szabó Krisztinával egyeztettem a Kari Állófogadás szervezéséről 

● Elkészült nyomtatványokért mentem el a HSZI nyomdába 

● Bátori Boglárkával kitakarítottuk az irodát 

● Móczik Réka számára tartottam ismertetőt a Hallgatói Képviseletről Szűcs Angelikával 

 

Értékelés

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

● Összesített pont: 67,91 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 57.700 Ft 


