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Beszámoló Puskely Gergő Pál 

 

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

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. december 8. - Ülés részvétel 
2019. december 9. – Elektronikus szavazás részvétel 
2019. december 10. – Elektronikus szavazás részvétel 
2019. december 10. – Elektronikus szavazás részvétel 
2019. december 16. – Ülés részvétel 
2019. december 18. – Elektronikus szavazás részvétel 
 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

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

- Kari Tanács előterjesztéseket véleményeztem a Bizottság elektronikus egyeztetése során. 
 
Kari Tanulmányi Bizottság: 

- Elolvastam és véleményeztem méltányossági kérelmeket, kérvényeket 3 turnusban az 
időszak alatt 
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Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 

Elnök 

● Mentori és vezetőmentori számadatok és felvételi szempontrendszer megállapításában 
vettem részt. 

● Orbán Balázzsal és Csete Balázzsal egyeztettünk az alumni rendezvényünk 
lebonyolítását illetően. 

● A kar oktatási keretrendszerének leállásakor egyeztettem az érintett oktatókkal. 

● Gazdasági kérdésekben egyeztettem Kovács Klementinával és Csete Balázzsal több 
alkalommal. 

● Előadáslátogatással kapcsolatos problémákról egyeztettem az érintett oktatókkal. 

● A képviselet ráéréséről készítettem doodle felmérést két alkalommal. 

● Vásárhelyi Napok előzetes programtervének véleményezésével foglalkoztam. 

● A képviselet számára készítettem egy összefoglalót az aktualitásokról, valamint kértem 
ki véleményüket Kari Tábor időpont kapcsán. 

● Rendezvénybejelentésekkel foglalkoztam. 

● Tóth Ádámmal és Molnár Zsanettel egyeztettünk aktualitásokról. 

● Gerner Alexandrával egyeztettünk a Gólyatábor főszervezői pályázati felhívások 
kiírásáról. 

● Hadarics Rékával egyeztettünk az öntevékeny körökkel kapcsolatban. 

● KKB-n vettem részt a hónapban. 

● Az ÉMK HK utánpótlásával foglalkoztam, illetve ehhez kapcsolódó felmérést 
készítettem el. 

● Modori Mártonnal és Petrik Krisztiánnal egyeztettem a Vásárhelyi Napokkal 
kapcsolatban. 
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● Horváth Imréné Dr. Baráti Ilonával és Kovács Klementinával egyeztettünk az Educatio 
kapcsán. 

● Varga Ferenccel és Garbai Ádámmal egyeztettem ösztöndíj pályázati kiírás 
módosításokról. 

● Naptár, illetve füzetrendelésekkel foglalkoztam. 

● Bene Balázzsal és Varga Ferenccel egyeztettem a VBK HK-val közös vacsora kapcsán. 

● Mentori szempontrendszer véleményezésével foglalkoztam. 

● A Drönk tagjaival volt személyes egyeztetésünk Orbán Balázzsal és Balassa Péterrel a 
kör jövőjéről kapcsolatban. 

● HSZI igénylésekkel foglalkoztam. 

● A Zielinski Szilárd Szakkollégium SZMSZ-ének véleményezését segítettem. 

● A Képviselet tagjainak éves értékelését tettem meg a hónap végén személyesen. 

● A HK ZH beosztását készítettem el és egyeztettem róla a Képviselet tagjaival. 

● Az öntevékeny körök vezetőivel egyeztettem a Lelle igénylés időpontjáról. 

● Az elkészült Göd- illetve Lelle igénylések időpontját küldtem el az EHK elnökségének. 

● Reklám ajándékok igénylésében vettem részt. 

● Elnöki értekezlet emlékeztetőjének korrektúrázásával foglalkoztam. 
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Egyéb feladatok 

 
 
 

● Emlékeztetőket véleményeztem több alkalommal is. 

● A Képviselet karácsonyi vacsorájának beszerzéseivel, illetve előkészítésével 
foglalkoztam. 

● Csete Balázzsal az EHK cipősdoboz akciójához készített felajánlásunkat vittük el a K 
épületbe. 

● A VPK Szilveszter szervezésével és helyszíni munkálataival foglalkoztam. 

● A Mentorkarácsonyhoz szerzett boritalok, illetve karácsonyfa beszerzésében 
segítettem. 

● A havi irodatakarításomat végeztem el. 

● Karácsonyi üdvözlőlapok véleményezésével foglalkoztam. 

● Fogyasztási táblázat készítését végeztem el. 

● Levelezőlistára érkezett anyagok véleményezésével és továbbításával foglalkoztam. 

● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 

 

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

 

● Jelenlét pont: 5,5 pont 

● Munka pont: 50,92 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 4,75 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 46,17 pont 

● Összesített pont: 56,42 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 45.136 Ft 
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