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Beszámoló Puskely Gergő Pál 

 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2020. február 1. és 2020. február 29. 
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2020. február 2. – Elektronikus szavazás részvétel 
2020. február 4. – HK ülés részvétel 
2020. február 9. – Elektronikus szavazás részvétel 
2020. február 10. – HK ülés részvétel 
2020. február 12. – Elektronikus szavazás részvétel 
2020. február 15. – Elektronikus szavazás részvétel 
2020. február 17. – HK ülés részvétel 
2020. február 20. – Elektronikus szavazás részvétel 
2020. február 23. – HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2020. február 5. – Kari Tanács részvétel 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Kari Tanulmányi Bizottság: 
- Kérvények bírálását végeztem hét turnusban. 
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- Elbocsájtás elleni fellebbezésekkel foglalkoztam hat alkalommal. 
- Bizottsági egyeztetésekben vettem részt. 
- Áthallgatói kérvények bírálásában vettem részt. 
- Bizottsági ülésen vettem részt egy alkalommal. 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 

Elnök 

● Szűcs Ákossal egyeztettünk, valamint mértem fel általános tudását. 

● Molnár Zsanettel egyeztettünk az aktuális ügyekről, valamint a szobaosztásról. 

● Pollák Zsomborral egyeztettünk az EHK munkájával kapcsolatban. 

● Kindling Attilával egyeztettünk ösztöndíjak aktualitásáról. 

● A Képviselet TJSZ és HÖK Alapszabály tudásfelmérőjét készítettem el. 

● A HK érdeklődők ismeretbővítésével foglalkoztam. 

● A Gólyatábor főszervezőség számár hoztam létre levelezőlistát. 

● A Képviselet tudásfelmérőinek javításával és értékelésével foglalkoztam. 

● Elnöki értekezleten, valamint az azt követő EHK ülésen vettem részt. 

● Martina Fannival egyeztettem a HÖOK tisztségviselői adatbázisa kapcsán. 

● Kindling Attilával egyeztettünk a Tanulmányi ösztöndíj osztásának elveiről. 

● A HK ZH tudásanyagainak összegyűjtésével és frissítésével foglalkoztam. 

● Kovács Klementinával egyeztettünk a Képviselet aktualitásairól. 

● A Gólyatábor főszervezőségével vettem részt egy közös egyeztetésen. 

● Petrik Krisztiánnal egyeztettem a Vásárhelyi Napok kapcsán, valamint a Klub nyitások 
kapcsán. 

● Szűcs Ákossal egyeztettünk a Képviseletben ellátott feladatairól és a jövőbeli tervekről. 

● Rendezvény bejelentésekkel foglalkoztam. 

● A Rendezvényszervező bizottság Külső Közösségi pályázataival foglalkoztam. 

● Pollák Zsombor EHK elnöki pályázatának véleményezésével foglalkoztam. 

● Lányi Györggyel, Lipcsei Attilával és Petrik Krisztiánnal egyeztettünk a MŰHASZ 
gazdálkodási rend őket érintő pontjairól. 
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● Dr. Dunai László dékán úrral egyeztettem a Vásárhelyi Napok, valamint a kari 
aktualitások kapcsán. 

● A Képviselet tudásfelmérőjére készültem fel, valamint irattatam meg és javítottam 
általános ismeretekből. 

● A Képviseletben megtörtént személyi változásokról értesítettem az érintett szerveket. 

● Rendezvénybejelentésekkel foglalkoztam. 

● A portán egyeztettem az aktuális kollégiumi problémákról. 

● Az érdeklődők projektlistájának töltését végeztem el. 

● Szűcs Angelikával egyeztettem több alkalommal az aktuális projektjeiről. 

● Személyes teljesítményértékelésekről töltöttem fel egy doodle-t. 

● Elektronikus szavazásokhoz készítettem elő az előterjesztéseket, valamint az 
emlékeztetőiket csináltam meg a szavazás után. 

● A HK ZH tudástárát frissítettem a rendelkezésemre álló anyagokból. 

● Az őszi féléves ösztöndíjkifizetések, valamint normatíva felosztás ellenőrzésével 
foglalkoztam. 

● Barabás Zoltánnal egyeztettünk több körben a kari normatíva felosztásunk kapcsán. 

● Török Lilivel, valamint Pollák Zsomborral egyeztettem a teljesítmény alapú levonásaink 
fellebbezéséről. 

● A márciusi dokumentáció hiánypótlásáról egyeztettem az érintettekkel.  

● A HK ZH csoportmunkájának felosztását, valamint ütemezését és felügyeletét láttam 
el. 

● A tavaszi féléves rendezvénynaptárt frissítettem az EHK számára. 

● Laczi Dániellel egyeztettem a VVS által szervezett programok kapcsán. 

● Petrik Krisztiánnal, Csete Balázzsal, Orbán Balázzsal és Csákvári Zsolttal egyeztettem 
a Vásárhelyi Napok költségvetése, leszervezése kapcsán. 

● Kovács Klementinával egyeztettünk normatívaosztás, EHK aktualitások kapcsán. 

● Molnár Zsanettel egyeztettünk kollégiumi és elnökségi ügyekről. 

● Pollák Zsomborral egyeztettem az EHK elnökségével kapcsolatban. 

● Magyar Boglárkával egyeztettünk a Gólyatábor szervezésében felmerülő gazdasági 
problémákról. 

● Személyes teljesítményértékeléseket tartottam a Képviselet tagjainak, valamint 
érdeklődőinek. 
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● Szántai Péterrel, valamint Lányi Csabával egyeztettem a Szakkollégiumot érintő 
ügyekről. 

● Általános felmérő összeállításával és értékelésével foglalkoztam. 

● A 2019/20/2-es Normatívaosztás frissítésével foglalkoztam. 

● A Tanulmányi ösztöndíj osztásának ellenőrzésével és szabályzatatinak átvizsgálásával 
foglalkoztam. 

● A HK ZH fellebbezésével és kérdéseinek átvizslatásával foglalkoztam. 

● A Gólyatábor szervezői kiválasztásával foglalkoztam. 

● Fogadóórát tartottam. 

● A Képviselet januári értékelését kezdtem el. 
 

 
 

 

Egyéb feladatok 

 
 
 

● Karunkat képviseltem a Széchenyi bálon. 

● Kollégiumi felvétellel és órarendi ütközésekkel kapcsolatos hallgatói megkeresésekre 
válaszoltam. 

● Kollégiumi szobaosztással foglalkoztam Molnár Zsanettel és Hadarics Rékával. 

● Bortanfolyam népszerűsítéséről voltam személyes egyeztetésen. 

● KHK Sportnapon vettem részt. 

● Magyar Boglárkával és Schwendtner Rékával voltunk Mezőkövesden, a Gólyatábor 
helyszínének bejárásán. 

● Emlékeztetők korrektúrázásával és véglegesítésével foglalkoztam. 

● HK ZH Afterpartyról egyeztettem az érintett szereplőkkel. 

● A BME termékeit népszerűsítő influencerek témával foglalkoztam. 

● A HÖK működéséről szóló értekezést írtuk meg Bátori Boglárkával. 

● A Képviselet hétvégi felkészítőjén vettem részt. 

● Az EHK értékeléséről szóló csoportmunkafeladatot készítettem el. 
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● A Csoportmunka ellenőrzését, véglegesítését végeztem el, majd továbbítottam a bírálók 
számára. 

● Részt vettem a HK ZH készülésre szolgáló egész hétvégés közös tanuláson. 

● Megírtam a Hallgatói Képviselők Tudásfelmérő Tesztjét. 

● A K370-es terem foglalásaival foglalkoztam. 
 
 

 

Értékelés 

 

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

 

● Jelenlét pont: 11,75 pont 

● Munka pont: 162,66 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 15,56 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 147,10 pont 

● Összesített pont: 174,41 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 148.249 Ft 

 

 
 


