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Beszámoló Puskely Gergő Pál 

 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2020. április 1. és 2020. április 30. 
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2020. április 6. – HK ülés részvétel 
2020. április 20. – HK ülés részvétel 
2020. április 27. – HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
Kari Tanulmányi Bizottság 

● Kérvények bírálását végeztem három turnusban 

● Utólagos tárgyleadásokkal foglalkoztam öt turnusban 

● Vizsgaidőszakkal kapcsolatos állásfoglalás elfogadásában vettem részt. 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

 

Egyéb felelősi munkák 
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Elnök 

● Oltvári Sándorral egyeztettünk a távoktatást felmérő kérdőívvel kapcsolatban. 

● A Dékáni Tanács tagjaival, valamint a Képviselet tagjaival volt egy közös meetingünk, 
ahol az aktualitásokat vitattuk meg a távoktatással és a kari programokkal kapcsolatban. 

● Hallgatói egyeztetéseim voltak a távoktatással kapcsolatos észrevételekről. 

● Bizottsági egyeztetést tartottam az április 6-án tartandó ülés előterjesztéseinek 
előkészítéséről. 

● Elnökségi egyeztetésen vettem részt egy alkalommal. 

● A Képviselet márciusi értékelésével foglalkoztam. 

● Személyes egyeztetésekről küldtem fel doodle-t a levelezőlistára. 

● A képviselet üléseit készítettem elő. 

● Személyes teljesítményértékelésekkel foglalkoztam a képviselet tagjaival. 

● Személyi változásokról kapcsolatban küldtem el értesítéseket az illetékes személyeknek. 

● Belső levelezőlistákat szerkesztettem, valamint a képviselet új tagjainak címét 
készítettem el. 

● A kollégiumi kiköltöztetések felvezetését hajtottam végre az EHK számára. 

● Csete Balázzsal értekeztem több alkalommal PR okán. 

● A KHK elnökökkel közös listánkra fogalmaztam meg kérdéseket az EHK elnökségét 
címezve a jelenlegi bizonytalanságokról. 

● Dr. Lovas Tamással és Oltvári Sándorral tartottuk meg fogadóóránkat április 7-én. 

● Pályázati leadásokkal és dokumentáció elkészítéssel kapcsolatban érdeklődtem a 
felelősöknél. 

● Érettségi felkészítők értékelésére tettem javaslatot ösztöndíj formájában. 

● Bátori Boglárkával egyeztettünk az Egyetemi Hallgatói Képviseletet érintő 
aktualitásokról. 

● Kónya Évával egyeztettem a Kari Tanács fejleményeiről, valamint az ehhez szükséges 
adatszolgáltatásokkal kapcsolatban jártam el. 

● Bátori Boglárkával és Zsótér Emesével egyeztettünk az érettségi felkészítőkkel 
kapcsolatban. 

● Dr. Lovas Tamással, valamint Oltvári Sándorral egyeztettünk tanulmányi ügyekben. 

● Április 14-én közös fogadóórát tartottunk Microsoft Teamsen. 

● Bátori Boglárkával egyeztettünk aktualitásokról. 
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● Pollák Zsomborral, valamint a Jogi Igazgatósággal egyeztettem HÖK SZMSZ 
módosítással kapcsolatban. 

● Az április 20-án tartandó ülés előterjesztéseit készítettem elő a normatívaosztás 
átformálása, valamint az Érettségi felkészítő munkacsoport pályázati felhívásának 
elkészítése során. 

● Kökény Ilonával egyeztettem a HÖK SZMSZ módosítással kapcsolatban, majd 
instrukciói szerint folytattam az eljárást. 

● Pollák Zsomborral egyeztettem elnöki feladatokról, illetve az EHK működéséről. 

● Varga Ferenccel, Pollák Zsomborral, Garbai Ádámmal és Horváth Lucával egyeztettem 
ösztöndíj elfogadással kapcsolatban, melyről a HSZI nemtetszését fejezte ki. 

● Fogadóórát tartottunk Dr. Lovas Tamással és Oltvári Sándorral. 

● Az EHK számára továbbítottam az elkészített normatívafelosztás módosítását, illetve 
az Átlátszó Oktatás mélyen tisztelt munkatársai felkérésére szükséges adatszolgáltatást. 

● Dr. Lovas Tamással és Oltvári Sándorral egyeztettünk tanulmányi kérdésekről. 

● Az ÉMK HK jövőképalkotására készítettem kérdőívet, majd több alkalommal 
ellenőriztem és értékeltem ki. 

● Érettségi felkészítő munkacsoporttal kapcsolatban egyeztettem az illetékesekkel. 

● Levelezőlista frissítéssel foglalkoztam. 

● Kindling Attilával egyeztettem több alkalommal az ösztöndíjak aktualitásával 
kapcsolatban. 

● Fogadóórát tartottam, valamint nyári kollégiumi elhelyezésekről egyeztettem a felemrült 
hallgatói igények okán. 

● Az ÉMK HK jövőkép kiértékelését végeztem el. 

● Szociális bizottsági tisztújítás, valamint HÖK SZMSZ hallgatói szavazás ütemezését 
végeztem el. 

● A Rendezvényszervező Bizottság programjaival kapcsolatban foglaltam állást. 

● Elnöki értekezleten vettem részt. 
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Egyéb feladatok 

 
 
 

● Emlékeztetők korrektúrázásával foglalkoztam. 

● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 

● Rendszeresen követtem és válaszoltam a levelezőlistákra érkező e-maileket. 

● Csete Balázzsal egyeztettünk PR területéről. 

● KKB-n vettem részt. 

● Az ÉMK HK stratégia alkotó napját vezettem le. 

● Csapatépítésen vettem részt. 

● Kari BME ösztöndíjról egyeztettem az illetékesekkel. 

● Csete Balázzsal egyeztettünk aktualitásokról. 

● Szűcs Angelikával egyeztettem a Képviselet munkájának értékelésével kapcsolatban 
 
 

 

Értékelés 

 

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

 

● Jelenlét pont: 5,25 pont 

● Munka pont: 71,49 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 12,17 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 59,32 pont 

● Összesített pont: 76,74 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 65.229 Ft 


