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Beszámoló Csete Balázs 
 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2020. november 1. és 2020. november 30. közötti 

időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel

 
● 020. november 1. - Elektronikus szavazás részvétel 

● 2020. november 2. - HK ülés részvétel 

● 2020. november 3. - Elektronikus szavazás részvétel 

● 2020. november 7. - Elektronikus szavazás részvétel 

● 2020. november 10. - HK ülés részvétel 

● 2020. november 16. - HK ülés részvétel 

● 2020. november 23. - HK ülés részvétel 

● 2020. november 30. - HK ülés részvétel 

 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

 
● 2020. november 4. - Kari Tanács ülés részvétel 

 

Bizottságban végzett tevékenység

 

Oktatási Bizottság 

● Részt vettem a bizottsági ülésen 

● Oltvári Sándorral egyeztettem oktatási kérdésekben 

● Hidrológia I. tárggyal kapcsolatban egyeztettem Dr. Hajnal Gézával 

● Oktatással kapcsolatos hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

Kollégiumi Bizottság 
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● Részt vettem a bizottsági üléseken 

● Egyeztettem a Mentorgárda körvezetőjével az új köri felosztásról 

 

Felelősi munkák

 
alelnök 

● Az iktatáshoz szükséges papírokat szedtem és rendeztem össze 

● Elnökségi egyeztetésen vettem részt több alkalommal. 

● Egyeztettem Puskely Gergővel és Zsótér Emesével aktualitásokról 

● Csapatépítés szervezésével foglalkoztam 

● A HK érdeklődőkkel beszélgettem utánpótlás szempontjából 

● A képviselet októberi kiértékelését készítettük el az elnökséggel 

● Puskely Gergővel, S. Nagy Rolanddal és Zsótér Emesével egyeztettünk fegyelmi 

ügyekben 

● Puskely Gergővel és Szűcs Angelikával egyeztettem HK utánpótlásról 

● Napirendet írtam és küldtem fel a képviselet számára 

PR felelős 

● Híreket posztoltam a Hallgatói Képviselet facebook oldalán 

● A honlapot aktualizáltam 

● Posztoltam a hírcsatornára érkező anyagokat 

● Plakátot készítettem a Gólyatanácshoz 

● Kovács Szilviával egyeztettem az OTP hirdetésekkel kapcsolatban 

● Photoshop és honlapszerkesztésből tartottam felkészítőt a munkacsoport számára 

Mentorgárda felelős 

● Lengyel Szilárddal való folyamatos értekezés (aktuális információk, fejlemények, hírek 

átadása heti szinten) 

 

Egyéb feladatok
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● Bátori Boglárkával egyeztettem a képviselet helyzetéről 

● Szűcs Angelikával a Monday alkalmazás tesztelését végeztük 

● Stratégiai bizottsági ülésen vettem részt 

● Schwendtner Réka által tartott Google calendar oktatáson vettem részt 

● Emlékeztetőt korrektúráztam a hónapban több alkalommal 

● Szűcs Angelikával egyeztettem aktualitásokról 

● Neptun levél korrektúrázását végeztem az aktuális ösztöndíjakról 

● Posztomhoz nem kapcsolódó hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

● November 22-én, 25-én és 29-én tartott Gólyatanácsot vezettem le 

● Kahootot készítettem a 25-ei Gólyatanácsra 

● Prezentációt készítettem a Nyílt hét hallgatói előadására 

 

Értékelés

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

● Összesített pont: 71,72 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 61.000 Ft 


