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Beszámoló Csete Balázs 
 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2021. március 1. és 2021. március 31. közötti 

időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel

 
● 2021. március 1. - HK ülés részvétel 

● 2021. március 8. - HK ülés részvétel 

● 2021. március 15. - HK ülés részvétel 

● 2021. március 22. - HK ülés részvétel 

● 2021. március 29. - HK ülés részvétel 

 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

 
Kari Tanács tag 

● 2021. március 10. - Kari Tanács ülés részvétel 

 

Bizottságban végzett tevékenység

 

Oktatási Bizottság 

● Két Bizottsági ülésen vettem részt 

● Kari oktatókkal egyeztettem zárthelyi dolgozat ütközés miatt 

● Felkészültem a területi tudásfelmérőkre 

Kollégiumi Bizottság 

● Részt vettem két bizottsági ülésen 

● Kibővített Kollégiumi Bizottsági ülésen vettem részt 2 alkalommal 
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Felelősi munkák

 
alelnök 

● Az elnökséggel elkészítettük a február havi értékelést 

● Projektlista összeállításában segédkeztem 

● Napirendek megírásával és elküldésével foglalkoztam 

● Ellenőriztem a beszámolók folyamatos töltését 

● Elkészítettem a HK érdeklődők számára a havi beszámoló sablonokat 

● Vezetőségi megbeszélésen vettem részt több alkalommal a hónapban 

PR felelős 

● Gólyatábor honlap fejlesztésével foglalkoztam 

● Photoshop felkészítőt tartottam az érdeklődők számára 

● Frissítettem a határozattárat 

● Instagram oldal megjelenésben segítettem Szűcs Angelikának 

● Instagram story-k posztolásával foglalkoztam 

● PR munkacsoport ülést tartottam 

● PR felelősi feladatleírást készítettem 

● Nőnapi köszöntő képet készíttetem 

● Híreket posztoltam a Hallgatói Képviselet facebook oldalán 

● A honlapot aktualizáltam 

● Posztoltam a hírcsatornára érkező anyagokat 

● Több alkalommal egyeztettem a PR munkacsoport tagjaival 

 

Egyéb feladatok

 
● Rendezvényekről szóló Stratégiai Bizottsági ülésen vettem részt 

● Schwendtner Rékával egyeztettem repohár rendelésről 

● Schwendtner Rékával pályázati felhívást készítettünk repohár grafikához 

● Személyes teljesítményértékelésen vettem részt Puskely Gergővel 
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● Tudtad-e posztokhoz hírek gyűjtése 

● TATU ülésen vetten részt 2 alkalommal 

● Egri Gabriellával leellenőriztük a 2020-as MŰHAL beszerzés során beszerzésre került 

köri eszközöket 

● Összegyűjtöttem excel fájlba a MŰHAL beszerzés során beszerzésre került köri 

eszközöket 

● Elolvastam és véleményzetem a felküldött előterjesztéseket 

● Képviseleti tudásfelmérőre készültem fel 

● Posztomhoz nem kapcsolódó hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

 

Értékelés

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

● Összesített pont: 60,49 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 51.400 Ft 


