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Beszámoló Csete Balázs 
 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2021. január 1. és 2021. január 31. közötti időszakban 

végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel

 
● 2020. január 4. - HK ülés részvétel 

● 2020. január 11. - HK ülés részvétel 

● 2020. január 18. - HK ülés részvétel 

● 2020. január 25. - HK ülés részvétel 

 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

 

 

Bizottságban végzett tevékenység

 

Oktatási Bizottság 

● Aktuális bizottsági problémákkal kapcsolatban egyeztettem Oltvári Sándorral 

● Projekttel kapcsolatban egyeztettem Oltvári Sándorral és továbbítottam a bizottság felé 

● Ellenőriztem a kari órarendben és a Neptunban kiírt kurzusok időpontjainak egyezését 

● Oktatással kapcsolatos hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

Kollégiumi Bizottság 

● Kollégiumi Bizottsági ülésen vettem részt 

 

Felelősi munkák

 

Alelnök: 
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● Zsótér Emesével egyeztettem a jövőképpel kapcsolatban 

● Az elnökséggel elkészítettük a képviselet decemberi értékelését 

● Puskely Gergővel előadást tartottunk a TATU-knak általános témákkal kapcsolatban 

● Zsótér Emesével és Gerner Alexandrával átbeszéltük a 2021-es Gólyatábor szervezését 

● Tavaszi félév eseményeiről szóló stratégiai bizottsági ülést tartottam 

● Bátori Boglárkával, Puskely Gergővel és Zsótér Emesével egyeztettünk az elnökségi 

ügyekről 

● Előadást tartottunk Puskely Gergővel a TATU-k számára és átbeszéltük az Educatio 

Kiállítást 

● Online csapatépítéssel foglalkoztam 

● Felkészültem a TATU-s előadásokra 

● Előadást tartottam a TATU-k számára SZMSZ témában 

● Iktatással foglalkoztam 

● Napirenddel kapcsolatos teendőket láttam el 

PR felelős: 

● Híreket posztoltam a Hallgatói Képviselet facebook oldalán 

● A honlapot aktualizáltam 

● Posztoltam a hírcsatornára érkező anyagokat 

● Több alkalommal egyeztettem a PR munkacsoport tagjaival 

● A honlap átnézésével foglalkoztam 

● Ülést tartottam a PR munkacsoport számára, ahol átbeszéltük a honlap aktualiázását 

● Hallgatói tájékoztatóhoz készítettem illusztrációt 

Mentorgárda felelős 

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

átadása heti szinten) 

 

Egyéb feladatok

 
● Oltvári Sándorral elmentünk a HSZI raktárba az irodaszerekért és a HSZI-be a 

kávéfőzőgépért 
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● Irodát takarítottam, elpakoltam az irodaszereket 

● Irodarendet készítettem 

● Educatio Kiállítással kapcsolatos egyeztetésen vettem részt 

● Dr. Farkas-Karay Gyöngyivel egyeztettem az Educatio Kiállítással kapcsolatban 

● Részt vettem az Educatio Kiállításon és promotáltam karunkat kari adminként 

● Személyes teljesítményértékelésen vettem részt 

● Emlékeztetőt korrektúráztam 3 alkalommal 

● Posztomhoz nem kapcsolódó hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

● Szűcs Angelikával egyeztettem több alkalommal 

 

Értékelés

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

● Összesített pont: 56,05 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 47.600 Ft 


