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Beszámoló Puskely Gergő Pál 

 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2020. május 1. és 2020. május 31. 
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2020. május 4. – HK ülés részvétel 
2020. május 11. – HK ülés részvétel 
2020. május 16. – Rendkívüli ülés részvétel 
2020. május 19. – Elektronikus szavazás részvétel 
2020. május 21. – Elektronikus szavazás részvétel 
2020. május 25. – HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2020. május 20. – Dékáni Tanács részvétel 
 
2020. május 27. – Kari Tanács részvétel 
 
Kari Tanulmányi Bizottság 

 OHV-díj Dékáni Utasítás átnézését végeztem el. 

 Kérvényeket bíráltam négy alkalommal. 
 

Bizottságban végzett tevékenység 
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Egyéb felelősi munkák 

 
 

Elnök 

 Kari Normatívaosztás újra osztásával és az EHK felé továbbításával foglalkoztam. 

 Hadarics Rékával egyeztettünk a Képviselet belső ügyeivel kapcsolatban. 

 A Képviselet tagjaival egyeztettem egyenként a személyes teljesítményükről, valamint a 
Képviselet jövőbeli összetételével kapcsolatban. 

 HÖK SZMSZ felülvizsgálatának korrekcióját végeztem el, majd egyeztettem a Jogi 
Igazgatóság képviselőivel. 

 Dr. Lovas Tamással egyeztettem a vizsgaidőszakról, valamint tanulmányi 
aktualitásokról. 

 Fogadóórán vettem részt, mely során az ETB-n felmerülő aktuális fejlemények, 
valamint a vizsgarend került terítékre. 

 A Külső Közösségi pályázatok bírálásának ellenőrzését végeztem el. 

 Hallgatói Szavazással és Fórummal kapcsolatban értesítettem ki hivatalos úton az 
érintett személyeket. 

 Tóth Ádámmal egyeztettünk a Szociális Bizottsággal kapcsolatban. 

 A HÖK SZMSZ jogi megfelelősségével foglalkoztam, majd szerkesztettem át végleges 
formátumába. 

 Kökény Ilonával és Kónya Évával egyeztettem a HÖK SZMSZ módosítással 
kapcsolatban. 

 Elnöki értekezleten vettem részt május 17-én. 

 Dr. Dunai Lászlóval egyeztettünk kari aktualitásokról. 

 A Képviselet számára készítettem összefoglalót a dékáni egyeztetésekről. 

 Pollák Zsomborral egyeztettünk költségvetési kérdésekről, valamint nyári 
táboroztatásról. 

 A Képviselet tagjaival egyeztettem a dokumentáció elkészítéséről. 
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 A Gólyatábor főszervezőségével egyeztettem több alkalommal az aktuális 
fejleményekről. 

 Részt vettem a hallgatói tájékoztatón május 19-én. 

 Csete Balázzsal egyeztettünk az aktuális PR feladatokról. 

 Bátori Boglárkával egyeztettem a HDÖK költségvetéssel, valamint az EHK 
aktualitásaival kapcsolatban. 

 Zsótér Emesének prezentáltam a HDÖK és KHÖK költségvetések alapját, valamint 
aktualitásokról beszéltünk. 

 Pollák Zsomborral konzultáltam a k370 terem kapcsán, valamint kollégiumi és 
gólyatábori fejleményekről érdeklődtem. 

 Kimutatást készítettem az elmúlt két félév ösztöndíjosztásai és a felhasznált keretek 
kapcsán, melyeket a Kari Hallgatói Fórumra készítettem elő. 

 Gólyatábor költségvetésről egyeztettem több körben. 

 Kónya Évával és Kökény Ilonával egyeztettem a Kari Tanács alternatív változtatásaival 
kapcsolatban. 

 Dékáni utasítás véleményezésével foglalkoztam az önköltséges hallgatók ügyében. 

 Hadarics Rékával egyeztettem a balatonlellei tábor igénylések felmérésével 
kapcsolatban. 

 A balatonlellei tábor igényeire vonatkozó doodle-t küldtem el a képviselet számára. 

 A Gólyatábor szervezési útmutatójáról egyeztettem több körben. 

 Pollák Zsomborral egyeztettünk az aktuális képviseleti dolgokról. 

 A HSZI-vel, illetve a közreműködő képviselőkkel egyeztettem a júniusi dokumentáció 
problémáival kapcsolatban. 

 Az EHK delegáltakkal, illetve Csete Balázzsal egyeztettünk a KHK támogatási 
kereteiről, valamint a szükségszerű elvonások logikusabb elveiről kapcsolatban. 

 Kari Hallgatói Fórumra készítettem el az előadásomat, valamint összegeztem az 
ösztöndíjakra kiosztott kereteinket. 

 Bátori Boglárkával egyeztettünk az EHK-ban történő váratlan eseményekről. 
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Egyéb feladatok 

 
 
 

 Emlékeztetők korrektúrázásával foglalkoztam. 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 

 A Kart népszerűsítő videóforgatáson vettem részt, valamint azzal kapcsolatban 
egyeztettem a dékánhelyettesekkel. 

 A levelezőlistára érkező e-mailek átnézésével, valamint továbbításával foglalkoztam. 

 Vasbetonszerkezetek tárgy javítási és pótlási lehetőségeiről egyeztettünk Oltvári 
Sándorral és a tárgyelőadókkal közösen. 

 Dr. Lovas Tamással egyeztettem több körben a Földalatti műtárgyak oktatói 
mulasztásával kapcsolatban. 

 Elektronikus szavazásokról készítettem el a szükséges emlékeztetőket, valamint 
továbbítottam az illetékeseknek. 

 
 

 

Értékelés 

 

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

 

 Jelenlét pont: 9,25 pont 

 Munka pont: 85,81 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 7,67 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 78,14 pont 

 Összesített pont: 95,06 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 80.801 Ft 


