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Beszámoló Puskely Gergő Pál 

 

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

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. október 14. – HK ülés részvétel 
2019. október 21. – HK ülés részvétel 
2019. október 28. – HK ülés részvétel 
2019. október 31. – Elektronikus szavazás részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 
Kari Tanulmányi Bizottság: 

 Hallgatói kérvények bírálásával foglalkoztam két turnusban. 

 A KTB ügyrendjének módosítását tekintettem át. 
 
Dékáni Tanács: 

 Október 30-án részt vettem a Dékáni Tanácson 
 

Bizottságban végzett tevékenység 
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Egyéb felelősi munkák 

 
 

Elnök 

 A Tisztújító Szavazással és a Szociális Bizottság tisztújításával kapcsolatban egyeztettem 
több alkalommal Lipcsei Attilával.  

 A Mint-a-parlament rendezvény és lehetőség kapcsán egyeztettem az EHK 
elnökségével. 

 Az ÉMK HÖK SZMSZ módosítási javaslataival foglalkoztam. 

 Kónya Évával egyeztettünk a Kari Tanács, illetve a Diplomaosztó kapcsán. 

 Dr. Dunai László dékán úrral egyeztettünk aktuális kérdésekről és lehetőségekről. 

 Balassa Péternek küldtem el a féléves nyitási tervezetet tájékoztatásul. 

 A Kollégiumi Tagsági Jogviszonyról és Működési Rendjére vonatkozó kancellári 
utasítás átvizslatásával és véleményezésével foglalkoztam. 

 Rendezvénybejelentésekkel foglalkoztam. 

 Továbbítottam az Állásbörze állásajánlatainak hirdetési lehetőségét. 

 Egyeztettem R. Nagy Tiborral és Kovács Klementinával az EHK elnökválasztásának 
kapcsán. 

 Horváth Bálinttal volt megbeszélésünk az elképzelései, illetve tervei ismertetésének 
okán. 

 A tanulmányi ösztöndíj osztási elveinél felmerült probléma megoldásával foglalkoztam. 

 Az októberi KKB és annak tartalmi részének összegyűjtésével foglalkoztam. 

 Levezetőként részt vettem az október 13-án megrendezett KKB-n. 

 Fegyelmi felelősként szobaellenőrzésen vettem részt. 

 Garbai Ádámmal egyeztettünk az ösztöndíj kiírások kapcsán. 

 Lipcsei Attilával voltunk a HSZI-ben az elektronikus szavazás eredményének 
átvételéért. 

 Emlékeztető korrektúrázással foglalkoztam. 

 A határidők, illetve feladatok táblázatát, valamint a HK adatok tábláz frissítettem a 
Képviselet számára. 

 A Képviselet szeptemberi értékelését végeztük el Tóth Ádámmal. 
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 Irodafelelősi irányelvekkel és egyéb ehhez kapcsolódó operatív dolgokkal tájékoztattam 
Molnár Zsanettet. 

 A HÖOK vezetőképzőjének kari részvételével kapcsolatban jártam el. 

 A gondnoksággal egyeztettem az általuk felhozott és megoldandó problémákkal 
kapcsolatban. 

 A hallgatók számára igénybe vehető borismereti tanfolyamokról egyeztettem. 

 A Képviselet belső levelező listájának, valamint e-mail fiókjainak frissítésével 
foglalkoztam. 

 A K370-es teremért cserébe kapott ellenszolgáltatás tárgyalását kezdtem újra az EHK-
val. 

 A Gólyabál fellépőinek, valamint költségvetési hátterének ellenőrzésével foglalkoztam. 

 A Nemzeti Ifjúsági Tanács által tartott vezetőképző lehetőségét tolmácsoltam a 
Képviselet, valamint az EHK felé, valamint egyeztettem több alkalommal a NIT 
képviselőivel. 

 A kari promóciós termékek rendelésének javaslataival foglalkoztam. 

 Nagyterem foglalások pontosításával foglalkoztam a portán. 

 Dr. Fenyvesi Olivérrel egyeztettünk a kar külföldi hallgatóinak érdekképviseletével 
kapcsolatban. 

 A Gólyatábor képeinek, valamint videóinek továbbításával foglalkoztam. 

 Dr. Rémai Zsolttal egyeztettünk a hallgatói célú helyiségek változtatásával kapcsolatban, 
majd az indokolt pakolást vezényeltem le. 

 A külső közösségi ösztöndíj osztásában segítettem be a hónapban. 

 A gólyatábor videóinak véleményezésével foglalkoztam. 

 Az ÉMK HK alakulását követő hivatalos értesítéseket végeztem el. 

 Tóth Ádámmal látogattunk el a HSZI-be a szociális bizottság tisztújításának határiőre 
történő ütemezése okán. 

 Önköltség csökkentésére beadott kérvények véleményezésével foglalkoztam. 

 Dokumentációhoz szükséges elnöki feladataimat láttam el. 

 Gólyatanács pontozással foglalkoztam. 

 A Képviselet több tagjával egyeztettem aktuális feladataik kapcsán. 

 Petrik Krisztiánnal egyeztettünk a Rendezvényszervező Bizottsággal kapcsolatban. 
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 Fogadóórát tartottam. 

 Pályaorientációs pályázati kiírással foglalkoztam. 

 Személyes teljesítményértékeléseket végeztem a Képviselet több tagjával. 

 Az Önkéntes Nap során elnyert sörpadszettek ügyében jártam el és tájékoztattam az 
érintetteket.  

 Gólyatábor helyszínek keresésével foglalkoztam. 

 Szántai Péterrel egyeztettünk a Szakkollégium és a HK közös projektjeivel 
kapcsolatban. 

 Beérkezett konferencia lehetőségről tájékoztattam az érintett hallgatókat. 

 Sportösztöndíj bírálással foglalkoztunk Kindling Attilával és Bátori Boglárkával. 

 A Gólyatábor szervezői ösztöndíj újraosztásával foglalkoztam. 

 A Képviselet havi tudásfelmérőjét készítettem el. 

 Kollektív Jogok Szabályzatának módosításának átnézésével foglalkoztam. 

 A Gólyatanács utolsó alkalmán vettem részt, valamint az eredmények számolását 
végeztem el. 

 Közösségi ösztöndíjak fogadásával foglalkoztam. 

 Fogadóórát tartottam. 

 Dr. Lovas Tamással egyeztettem tanulmányi előadás szervezésével kapcsolatban. 

 A HK elnök listára érkező levelekkel foglalkoztam. 

 A Szociális Bizottság tisztújító fórumán vettem részt. 

 A Képviselet projektlistájának ellenőrzésével és szerkesztésével foglalkoztam. 

 Gólyabállal kapcsolatos megbeszélésen vettem részt Bátori Boglárkával. 
 
 

 

Egyéb feladatok 

 
 
 

 A Hallgatói Képviselet alakuló hétvégéjén vettem részt. 
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 A Képviselet tagjainak ráérését mértem fel több alkalommal. 

 A Képviselet számára készítettem tudásfelmérést, valamint az ülés utáni felmérőket 
javítottam ki. 

 Fotózáson vettem részt. 

 Molnár Zsanettel takarítottunk hallgatói célú helyiségekben. 

 HÖK Szkéné programon vettem részt. 

 A Csabai Kolbászfesztiválon képviseltem karunkat. 

 

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

 

 Jelenlét pont: 7,5 pont 

 Munka pont: 136,73 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 7,65 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 129,08 pont 

 Összesített pont: 144,23 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 108.175 Ft 

 

 
 


