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Beszámoló Puskely Gergő Pál 

 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2019. augusztus 1. és 2019. augusztus 31.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. augusztus 1. - HK ülés részvétel 
2019. augusztus 4. – Elektronikus szavazás részvétel 
2019. augusztus 14. – HK ülés részvétel 
2019. augusztus 30. – HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 

Elnök 

 A Hallgatói Képviselet belső tudásfelmérőjének értékelésével foglalkoztam. 

 Lőrincz Lászlóval egyeztettünk a MISZISZ és a KHK közötti együttműködésről. 
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 Kónya Évával egyeztettünk a szeptemberi Kari Tanács és az évnyitó eskütételével 
kapcsolatban. 

 Az elsőévesek Neptunon keresztül történő tájékoztatásával foglalkoztam és 
konzultáltam az érintettekkel. 

 Az EHK által megküldött HNOR módosítás átvizsgálásával foglalkoztam. 

 A Kollégiumok Igazgatóságán voltam egyeztetni a kollégistákat érintő ügyekről. 

 Nyári ülés időpontjáról küldtem fel doodle-t a Képviselet számára. 

 A nyár további ütemezéséről készítettem táblázatot a HK számára. 

 Az őszi Gödosztással foglalkoztam. 

 A kari és képviseleti programütemezést készítettem el és küldtem az EHK számára. 

 Kollégiumi fellebbezésekkel foglalkoztam. 

 A Vásárhelyi Pál Kollégium karok közötti férőhelyosztását készítettem el a kollégiumi 
referensek számára. 

 A Karima gólyaszámának átnézésével foglalkoztam. 

 A gólyák érdeklődési felmérőjének feldolgozásával, köri szintű lebontásával, valamint a 
Gólyatáboros megjelentetésével foglalkoztam. 

 A Képviselet júliusi beszámolóinak értékelését csináltuk Tóth Ádámmal. 

 Pásztor Nikolett lemondásával kapcsolatban tájékoztattam az illetékes személyeket. 

 A Gólyatáborral kapcsolatban egyeztettünk több alkalommal Szabó Krisztinával, 
Gerner Alexandrával és Pázmán Előddel. 

 Elsőévesek tájékoztatására tettem össze egy kisebb információcsomagot. 

 Rendezvénybejelentések elbírálásával foglalkoztam. 

 A Gólyatanács tematikájának véglegesítésével és az alkalmak szerinti bontással 
foglalkoztam. 

 A kari vezetéssel egyeztettem a nyári táborok megjelenésével kapcsolatban. 

 A szeptemberi Kari Hallgatói Fórum leszervezésével és az érintettek tájékoztatásával 
foglalkoztam. 

 Az alumni találkozó igényléseinek leadásával foglalkoztam. 

 Gerner Alexandrával jeleztük észrevételeinket az idei EFOTT kitelepüléssel 
kapcsolatban a BME standnál. 
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 A Rendezvényszervező Bizottság tagjainak e-mail címének szerkesztésével, valamint a 
levéllista frissítésével foglalkoztam. 

 Dr. Lovas Tamás oktatási dékánhelyettessel egyeztettünk aktualitásokról a hónap során 
Szűcs Ákossal. 

 A jövőévi Gólyatábor esetleges helyszíneinek keresésével foglalkoztam. 

 Az ösztöndíj pályázati kiírások átnézésével és véleményezésével foglalkoztam. 

 A Kollégiumok Igazgatóságán voltam több alkalommal a kollégiumi aktualitásokról, 
öntevékeny körökről, regisztrációs hétről egyeztetni. 

 R. Nagy Tibor Endrével egyeztettünk az EHK elnökválasztásáról és a jövendőbeli 
teendőkről. 

 

Egyéb feladatok 

 
 
 

 A 2019/20-as tanév őszi félévének felsőéves kollégiumi férőhelyosztását végeztük el a 
kollégiumi bizottság tagjaival. 

 A kollégiumi felvételhez szükséges közösségi pontok bírálásával foglalkoztam. 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam több területen, illetve szükség esetén 
továbbítottam az illetékeseknek. 

 A kollégiumi felvétellel kapcsolatban válaszoltam hallgatói megkeresésekre. 

 A Kari Táborhoz szükséges infrastruktúra megteremtésével foglalkoztam. 

 A kollégiumi szobaosztással foglalkoztunk a kollégiumi bizottság tagjaival. 

 A VIK Gólyatábor szervezőségével egyeztettünk, valamint segítettünk sörpadszettek 
kölcsönadásában. 

 A kollégiumi mentorok őszi féléves szobabeosztásával foglalkoztam. 

 Az elsőéves beköltözéssel kapcsolatban szerkesztettem össze információkat a költöző 
kollégistáknak. 

 A 2019/20-as tanév őszi félévének elsőéves kollégiumi férőhelyosztását végeztük el a 
Molnár Zsanettel. 

 Az elsőéves hallgatók formális és informális hallgatói megkereséseivel foglalkoztam. 
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 A beköltözés során felmerült esetlegesen hamarabb beköltözőkről egyeztettem a 
Gondnoksággal. 
 

Értékelés 

 

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

 

 Jelenlét pont: 7 pont 

 Munka pont: 101,91 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 0 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 101,91 pont 

 Összesített pont: 108,91 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 81.683 Ft 

 

 
 


