
 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 

Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet www.emkhk.bme.hu 

 

 

Beszámoló Puskely Gergő Pál 

 

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

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. november 1. - Elektronikus szavazás részvétel 
2019. november 4. - HK ülés részvétel 
2019. november 11. - HK ülés részvétel 
2019. november 18. – HK ülés részvétel 
2019. november 25. – HK ülés részvétel 
2019. november 25. – Elektronikus szavazás részvétel 
  

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2019. november 4. – Kari Tanács részvétel 
 
2019. november 27. – Dékáni Tanács részvétel 
 
Kari Tanulmányi Bizottság: 

● Hallgatói kérvények bírálásával foglalkoztam öt turnusban. 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 
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Egyéb felelősi munkák 

 
 

Elnök 

● A Képviselet októberi munkájának értékelését végeztük el az elnökséggel. 

● Személyes teljesítményértékeléseket tartottam a Képviselet több tagjának is. 

● Kövér Fannival egyeztettünk a VVS helyzetével kapcsolatban. 

● Laczi Dániellel egyeztettünk a VVS közösségi adatlapjaival kapcsolatban. 

● A novemberi KKB-n vettem részt. 

● A Szavazási Bizottság és Lipcsei Attila Külső Közösségi ösztöndíj pályázatának 
bírálását végeztem. 

● Pályaorientációs bizottsági ülésen vettem részt a hónapban. 

● Az aktuális egyetemi szabályzatmódosítások véleményezésével és átnézésével 
foglalkoztam. 

● Lőrincz Lászlóval egyeztettem a MISZISZ által nyújtott lehetőségek igénybevételével. 

● Pályaorientációs napok részvételi lehetőségével foglalkoztam. 

● Rendezvénybejelentésekkel foglalkoztam több alkalommal. 

● A HÖOK Vezetőképzőhöz szükséges adminisztratív ügyekkel foglalkoztam, valamint 
továbbítottam az érintetteknek. 

● A 2019/20/1-es Normatívafelosztás részletes szétosztásával foglalatoskodtam. 

● Beszámolók véglegesítését végeztem el, majd továbbítottam Csete Balázsnak. 

● Németh Ákossal egyeztettem több alkalommal a Hangadó ösztöndíjhoz szükséges 
adatok kapcsán. 

● Az ÉMK-GPK-ÉPK Gólyabál meghívóinak kiküldésével és a meghívottak listájának 
szerkesztésével foglalkoztam. 

● Álláshirdetéssel kapcsolatban egyeztettem a megkeresőkkel. 

● Molnár Zsanettel s Tóth Ádámmal egyeztettünk több alkalommal az alelnöki 
feladatokról. 

● A gondnoksággal egyeztettem leltári ügyekről 

● Kulcsfelvételi, teremigénylési és egyéb adminisztratív kollégiumi ügyekkel foglalkoztam. 

● A 2020-as Gólyatábor helyszínéről egyeztettünk a TTK HK-val. 
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● Az EHK által megküldött plusz normatíva felhasználásáról egyeztettünk a Képviselettel 
és Barabás Zoltánnal. 

● A Szűcs Ákos által felküldött OHV értékelésről szóló Dékáni Utasítás 
véleményezésével foglalkoztam. 

● Az RB frissen megválasztott tagjainak e-mail címeivel foglalkoztam. 

● Dr. Lovas Tamással egyeztettem a Vásárhelyi Napok időpontjával kapcsolatban. 

● Az Egyetemi Nyílt Nappal kapcsolatban egyeztettünk a Képviselettel és készítettük el 
a beosztást. 

● Szilveszteri rendezvény szervezésével kapcsolatban készítettem igényfelmérést. 

● Az ülések emlékeztetőit, illetve napirendjeit szerkesztettem és véglegesítettem. 

● Csete Balázs számára továbbítottam a Gólyatanács eredményeket, valamint 
egyeztettünk a folyamatban lévő igénylésekről. 

● A Képviselet számonkéréseinek értékelésével foglalkoztam. 

● Rémai Zsolttal egyeztettem a kollégium jelenlegi helyzetéról. 

● Fogadóórát tartottam. 

● Varga Ferenccel egyeztettem ösztöndíjakat érintő kérdésekről. 

● Elnöki értekezleten vettem részt november 28-án. 

● Az EHK munkájának megítéléséről szóló dokumentum szerkesztését hajtottam végre 
a képviselet tagjainak és véleményének segítségével. 

● Az ÉMK MSc képzésének stratégiai keretrendszerére vonatkozó javaslatcsomagot 
készítettem el, majd korrektúrázás után egyeztettem róla Dr. Lovas Tamással. 

● A képviselet beszámolóinak átvizsgálását végeztem el. 
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Egyéb feladatok 

 
 
 

● Hangadó ösztöndíjat bíráltunk el Tóth Ádámmal és Bátori Boglárkával. 

● Közösségi ösztöndíj bírálásban vettem részt. 

● Külső Közösségi ösztöndíj bírálásával foglalkoztam. 

● Kari szóróanyag véleményezésével foglalkoztam. 

● Diplomaosztó ünnepségen vettem részt. 

● Dr. Lovas Tamás oktatási dékánhelyettesi előadásának leszervezésével és helyszíni 
előkészítésével foglalkoztam. 

● Zeller Bálinttal és Varga Ferenccel egyeztettem a VBK HK-val közös vacsoráról. 

● Részt vettem a Gólyabálon. 

● Részt vettem a HÖOK Vezetőképző hétvégén. 

● Ösztöndíj dokumentációkhoz szükséges hiánypótlással foglalkoztam. 

● A dokumentációval kapcsolatban egyeztettem a HSZI-vel, illetve az érintett 
személyekkel személyesen és elektronikusan is. 

● A karácsonyi vacsoránk költségvetésének ellenőrzésével foglalkoztam. 

● Az Egyetemi Nyílt Napon népszerűsítettem karunkat. 
 

 Értékelés 

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

 

● Jelenlét pont: 19,75 pont 

● Munka pont: 97,90 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 7,5 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 90,4 pont 

● Összesített pont: 117,65 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 94.120 Ft 


