Beszámoló Puskely Gergő Pál
Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2020. szeptember 1. és 2020. szeptember 30.
közötti időszakban végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel

2020. szeptember 7. – HK ülés részvétel
2020. szeptember 14. - HK ülés részvétel
2020. szeptember 19. - Elektronikus szavazás részvétel
2020. szeptember 21. - HK ülés részvétel
2020. szeptember 27. - Elektronikus szavazás részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

2020. szeptember 2. - Dékáni Tanács részvétel
2020. szeptember 30. - Dékáni Tanács részvétel
2020. szeptember 9. - Kari Tanács részvétel
Kari Tanulmányi Bizottság
● Kérvényeket bíráltam négy alkalommal.
● Vendéghallgatói kérvények bírálásán vettem részt egy alkalommal.
● Ismételt tárgyfelvételi kérvényt bíráltam két alkalommal.
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Bizottságban végzett tevékenység

Felelősi munkák

Elnök
● A kari elnökök, illetve az EHK részére fogalmaztam meg egy komplex kérdés- illetve
javaslatcsomagot az aktualitásokra tekintettel.
● Dr. Dunai Lászlónál voltunk bemutatkozáson és egyeztetésen Zsótér Emesével.
● Dr. Lovas Tamással volt személyes egyeztetésünk az online kurzusokkal kapcsolatban.
● Göllei Mátéval egyeztettünk több alkalommal a kollégiumi előírások betartásával
kapcsolatban.
● KKB-t tartottam a körvezetők számára szeptember 6-án.
● Kindling Attilával néztük át a pályázati kiírások módosítását.
● Lőrincz Lászlótól érdeklődtem a kari MISZISZ keretünkkel kapcsolatban.
● A vírushelyzettel kapcsolatban fogalmaztam meg hírt a hallgatóság számára.
● Dr. Lovas Tamással egyeztettünk több alkalommal oktatási aktualitásokról.
● Tisztújítás ütemezésével és hirdetésével kapcsolatban egyeztettem a Szavazási Bizottság
tagjaival, illetve a PR felelősökkel.
● Kari Hallgatói Szavazásról értesítettem ki az illetékes személyeket.
● Garbai Ádámmal és Bátori Boglárkával egyeztettem az októberi kifizetési időpontokról.
● A képviselet tagjainak személyes teljesítményértékelésével foglalkoztam.
● Oltvári Sándorral vizsgáltuk ki az OHV kitöltéseinek arányát.
● Vásárhelyi Napokkal kapcsolatban egyeztettünk Modori Mártonnal, Petrik Krisztiánnal és
Csete Balázzsal.
● Levelezőlistákat frissítettem.
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Covid érintett kollégistákkal kapcsolatban értekeztem az illetékesekkel.
Schwendtner Rékának segítettem a Gólyatábor szervezők pontozásával kapcsolatban.
Orbán Balázzsal egyeztettem a jövőbeli költésekkel kapcsolatban.
Lukács Bálinttal konzultáltunk közbeszerzési partnerekkel kapcsolatban.
Lázmérésről értekeztem Szabó Krisztinával és a kari elnökökkel.
A vírushelyzet fejleményeiről tájékoztattam a képviselet tagjait rendszeres leveleimmel.
Informatikai beszerzési igényt készítettem el a következő időszakra vonatkozóan.
Zsótér Emesével elnöki tudásátadást készítettünk elő.
Elnöki how-to dokumentumot készítettem el.
Dr. Dunai Lászlóval cseréltünk információkat telefonon több alkalommal.
Haász Alidával és Tóth Józseffel értekeztem a lázméréssel kapcsolatosan.
Petrik Krisztiánnal egyeztettünk a VN megvalósíthatóságáról.
Papp Bendegúzzal és Zsótér Emesével egyeztettünk a Tisztújítással kapcsolatban.
Schwendtner Rékával egyeztettünk aktualitásokról, valamint segítettem elkészíteni a
Gólyatábor szervezők értékelését.
Modori Mártonnak szűrtem le a Külső Közösségi pályázók adatlapjait.
Hadarics Rékával és Kovács Klementinával egyeztettem a képviselet jövőjéről, illetve
gazdasági aktualitásokról.
Dr. Juhász Attilával egyeztettem a gödi hétvége foglalásunkkal kapcsolatban.
Szabó Zoltánnal egyeztettem a képviseleti érdeklődése kapcsán, valamint Papp Bendegúz
számára nyújtottam tudásátadást.
Sajti Jánossal beszélgettem a HK iránti érdeklődése kapcsán.
Lengyel Szilárddal egyeztettünk Dr. Dunai Lászlónál a Mentorgárdát illetően.
Dr. Dunai Lászlóval a kari gazdasági kérdéseket és a vírushelyzet okozta aktualitásokat
vitattuk meg.
Szántai Péterrel egyeztettünk a Zielinski alapítvánnyal kapcsolatosan, valamint a Szakmai
hetet érintve.
Szolnoki Roxána tájékoztatott a Karima aktualitásairól, valamint beszéltük át a következő
éves szerződést.
Normatíva osztással foglalatoskodtam.
Szili Ákossal egyeztettem hibás Normatíva adatokkal kapcsolatban.
Suhajda Richárdtól kértem segítséget a MŰHAL-on keresztüli pólórendelésekre.
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Részt vettem a Tisztújító Szavazást megelőző Kari Hallgatói Fórumon.
Kovács Klementinával egyeztettem több alkalommal a Szavazás kapcsán.
Dokumentáció hiánypótlással foglalkoztam.
A HÖOK elnökválasztó közgyűléséről egyeztettem az érintett felekkel.
Az idei évre tervezett beszerzésekkel foglalatoskodtam.
Dr. Lovas Tamással egyeztettem az önköltség csökkentésről, valamint a hallgatói
létszámokkal kapcsolatban.
Elnöki értekezleten vettünk részt Zsótér Emesével.
A Képviselet tagjait tájékoztattam az aktuális ügyekről.
Szántai Péterrel és Marosvölgyi Martinnal egyeztettünk gazdasági kérdésekben, valamint a
Szakmai héttel kapcsolatosan.
Zsótér Emesével és Csete Balázzsal egyeztettünk elnökségi projektekről.
Dr. Kökény Ilonával egyeztettem a HÖK Alapszabály értelmezéssel kapcsolatban.
Kovács Klementinával egyeztettünk a Tisztújító Szavazással kapcsolatban több
alkalommal.

Egyéb feladatok
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Szűcs Angelika Tudtad-e projektjéhez szedtem össze aktualitásokat.
Kollégiumi ingóságok visszaszolgáltatásában segítettem.
A Camp Leaders promotálásával kapcsolatban tevékenykedtem.
Hallgatói megkeresésekre válaszoltam.
Kari maszkok átadásában segédkeztem.
Távolléti oktatást felmérő form véleményezésével foglalkoztam.
Tisztújító adatlapok aktualizálásával foglalkoztam.
Irodai leltárban vettem részt.
A kari felépítésről, illetve a gazdasági helyzetről készítettem előadást a HK számára.
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● Megtartottam a szeptember 20-ai Gólyatanács alkalmat, melyre frissítettem előadásomat
előtte.
● Irodaszer rendelésben segítettem Csete Balázsnak.
● Az irodai rendszer frissítésében és pakolásában tevékenykedtem.
● Jászberényi Lilivel egyeztettem a Camp leaders hirdetésével kapcsolatban.
● Az ÉMK HK továbbképzéséről egyeztettem több alkalommal Barabás Zoltánnal.
● Emlékeztetők korrektúrázásával foglalkoztam.
● A HK egységes kinézetét felmérő formját készítettem el.
● Egyeztetés a képviselettel.
● A HK számára beérkező promóciós megkeresésekkel foglalkoztam.
● Az iroda hátsó részének rendbe rakását végeztem el.
● Szűcs Angelikával egyeztettem aktuális feladatokról.
● Sörpad és projektor kiadásokkal foglalkoztam több alkalommal.

Értékelés
A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:
● Jelenlét pont: 14,25 pont
● Munka pont: 109,83 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 13,50 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 96,33 pont
● Összesített pont: 124,08 pont
A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 105.468 Ft
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