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Beszámoló Puskely Gergő Pál 

 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2019. szeptember 1. és 2019. szeptember 30. 
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. szeptember 2. – HK ülés részvétel 
2019. szeptember 5. – Elektronikus szavazás részvétel 
2019. szeptember 9. – HK ülés részvétel 
2019. szeptember 15. – HK ülés részvétel 
2019. szeptember 23. – HK ülés részvétel 
2019. szeptember 25. – Elektronikus szavazás részvétel 
2019. szeptember 27. – Elektronikus szavazás részvétel 
2019. szeptember 30. – HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2019. szeptember 4. – Kari Tanács részvétel 
 
Kari Oktatási Bizottság: 

 Az Integráló tervezés BIM szemlélettel MSc tárgy tantárgyleírásának módosítását 
véleményeztem. 

 
Kari Tanulmányi Bizottság: 

 Hallgatói kérvények bírálásával foglalkoztam nyolc turnusban. 
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 Teljesítményértékelési ütemterv átnézésével foglalkoztam. 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 

Elnök 

 A Tisztújító Szavazással kapcsolatban egyeztettem több alkalommal Lipcsei Attilával és 
a Szavazási Bizottság több tagjával. 

 Kovács Klementinával egyeztettünk az EHK elnökválasztásról, valamint a Képviselet 
jelenlegi helyzetéről és a felmerülő problémák megoldásairól. 

 Kari Hallgatói Fórum előkészítésével és megvalósításával foglalkoztam. 

 Elnöki értekezleten vettem részt az EHK elnökválasztással kapcsolatban. 

 A HSZI-ben megrendezett megbeszélésen vettem részt a pályaválasztással, nyílt nappal 
kapcsolatban. 

 R. Nagy Tiborral, Kovács Klementinával és Molnár Zsanettel egyeztettünk az EHK 
delegáltság kérdésében. 

 A Gólyatanács első alkalmának előkészítésében és lebonyolításában vettem részt. 

 Rémai Zsolttal volt megbeszélésem kollégiumi és öntevékeny köri igények kapcsán. 

 A szeptemberi KKB levezetésével foglalkoztam. 

 Rendezvénybejelentések bírálását intéztem. 

 Csete Balázzsal egyeztettem PR területével kapcsolatban. 

 A kollégiumi rendezvények bejelentésével és összegyűjtésével intézkedtem. 

 A HÖK adatok frissítését hajtottam végre. 

 A Gólyahajóval kapcsolatban egyeztettem több ízben, valamint a helyszíni 
szervezésben vettem részt. 

 A BME Tíztánc teremigénylésének szervezésével foglalkoztam. 
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 A Tisztújító Szavazással kapcsolatban értesítettem ki az érintetteket. 

 Szenes Patrik mandátumvesztésével okozott személyi változásokról küldtem 
tájékoztatást. 

 A HK alakuló hétvégéjének szállásfoglalásával foglalkoztam. 

 Sportterem igényléssel kapcsolatban konzultáltam az illetékesekkel. 

 A körök jelölttoborzásának segítésével foglalatoskodtam. 

 A Regisztrációs hét és alumni igénylésének nyomon követésével foglalkoztam. 

 A kollégiumi Kancellári Utasítás tervezetének tanulmányozásával és 
véleményformálással foglalkoztam. 

 Az Egyetemi Napok pakolási segítségének szervezését intéztem. 

 A KKV-val kapcsolatban egyeztettem az érintettekkel. 

 Modori Mártonnal egyeztettünk az RB helyzetéről és a jövőbeli tervekről. 

 Hadarics Rékával beszéltünk a körökről, illetve a tisztújításról. 

 Bátori Boglárkával és Kövér Fannival egyeztettünk a tisztújítással kapcsolatban. 

 A Kulturális és Szakmai héttel kapcsolatban egyeztettünk a Szakkollégium képviselőivel 
és a szervezőkkel. 

 A Képviselet augusztusi értékelésével foglalkoztam. 

 A Rendezvényszervező Bizottság tagjainak e-mail címeivel foglalkoztam. 

 Az öntevékeny körök taglistáinak frissítésén dolgoztam. 

 A Tisztújítás ütemezésével foglalkoztam. 

 Barabás Zoltánnal egyeztettem a 2018/19/2-es normatíva felhasználással kapcsolatban. 

 A Gólyatanács 3. és 4. alkalmának leszervezésével és lebonyolításával foglalkoztam. 

 A Whitefül tehetségkutatójával kapcsolatban egyeztettem az érintettekkel. 

 A Hallgatói Képviselet ösztöndíjának dokumentációját segítettem. 

 A VIK HK képviselőivel egyeztettem kollégiumi férőhelyek, valamint sörpad 
bérlésekkel kapcsolatban. 

 A Kulturális- és Szakmai hét szervezésével foglalkoztam. 

 A konditerem kapcsolattartójának megtalálásában adtam információkat az 
illetékeseknek. 

 Az őszi félév díjmentes éjszakáival foglalkoztam. 

 A Hallgatói Képviselet alakuló hétvégéjének szervezésével intézkedtem. 
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 Horváth Imréné Dr. Baráti Ilonával volt megbeszélésem pályaorientáció kapcsán. 

 Gerner Alexandrával egyeztettünk a jövőévi Gólyatáborral kapcsolatban. 

 A Karima szeptemberi számának véleményezésével foglalkoztam, valamint a HK hírek 
összegyűjtésében vettem részt. 

 Az őszi félév normatívaosztását végeztem el. 

 A kollégiumi várólista töltésével foglalkoztunk Molnár Zsanettel. 

 Botka Erikkel egyeztettünk a jövőbeli terveit illetően. 

 Hadarics Rékával egyeztettünk a Kulturális és Szakmai hét szervezésével kapcsolatban. 

 Az ÉMK HK véleményének megfogalmazásával és továbbításával foglalkoztam az 
EHK elnökválasztással kapcsolatban. 

 Az elsőévesek érdeklődési felmérésének szűrését végeztem el. 

 Jegyzőkönyv  véleményezéssel foglalkoztam. 

 A kollégiumi programok végleges rendezvénytábláját készítettem el és továbbítottam 
Dr. Rémai Zsoltnak. 

 A Gólyatábor értékelő kérdőívek összegzését végeztem el, majd továbbítottam az EHK 
felé. 

 Az ösztöndíj bizottság tagjaival, valamint Barabás Zoltánnal és Varga Ferenccel 
egyeztettem a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatban. 

 Dr. Dunai László dékán urat tájékoztattam az ÉMK HK aktualitásairól. 

 Az alakuló hétvége beszerzéseivel foglalkoztam. 

 A normatívafelosztás javítását végeztem el. 

 EHK ülésen vettem részt, az elnökválasztással kapcsolatban. 

 Rendezvénybejelentésekkel foglalkoztam. 

 Dr. Rémai Zsolttal egyeztettünk a kollégiumi aktualitásokról és a rendezvényekről. 

 Személyes teljesítényértékelést tartottam a Képviselet több tagjával. 

 Aktualitásokról szóló kérdőívet készítettem a Képviselet számára, mely a Tisztújítás 
utáni időszakra vonatkozik. 

 HÖK SZMSZ módosítási javaslattal foglalkoztam. 
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Egyéb feladatok 

 
 
 

 A HK Alumni előkészületeiben segítettem. 

 Emlékeztető véleményezéssel és korrektúrázással foglalkoztam. 

 Részt vettem az Alumni találkozón. 

 Irodatakarítást és rendszerezést végeztem el. 

 Az Oranzs adásában mutattam be a Képviseletet. 

 A Kulturális- és Szakmai hét lebonyolításában segítettem szervezőként. 
 

 Értékelés 

 

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

 

 Jelenlét pont: 17,5 pont 

 Munka pont: 130,41 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 12,55 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 117,86 pont 

 Összesített pont: 147,91 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 110.933 Ft 

 

 
 


