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Beszámoló Puskely Gergő Pál 

 

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

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2020. június 6. – HK ülés részvétel 
2020. július 20. – HK ülés részvétel 
 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
Kari Tanulmányi Bizottság 

● Kérvényeket bíráltam három alkalommal. 

● Átvétellel és elbocsájtással kapcsolatos kérvényeket bíráltam. 

● Záróvizsga fellebbezéssel foglalkoztam. 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

 

Felelősi munkák 
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Elnök 

● A Képviselet tagjaival folytattam le több körben személyes teljesítményértékeléseket a 
hónapban. 

● Elsőéves hallgatók megkereséseivel és tájékoztatásával foglalkoztam. 

● Távoktatási stratégia véleményezésével foglalkoztam. 

● Pályázati kiírások véleményezését végeztem el. 

● Hadarics Rékával és Molnár Zsanettel egyeztettem több alkalommal kollégiumi 
aktualitásokról. 

● Zsótér Emesével egyeztettem HK ZH és elnöki aktualitásokról. 

● Tóth Ádámmal elkészítettük a képviselet júniusi értékelését. 

● Szűcs Angelikával egyeztettem több alkalommal a juttatási területről, illetve felmerülő 
aktualitásokról. 

● Dr. Lovas Tamással és Oltvári Sándorral közös egyeztetésen vettem részt oktatási 
stratégiával kapcsolatban. 

● Dr. Dunai Lászlóval egyeztettünk a kari rendezvények lebonyolításával kapcsolatban. 

● Garbai Ádámmal és Varga Ferenccel beszéltem az augusztusi kifizetéssel 
kapcsolatosan. 

● Csete Balázzsal készítettük el a HK hétvége költségvetését és programtervét, valamint 
egyeztettünk PR aktualitásokról is. 

● Az EHK tábor jelentkezését, valamint alumni meghívását intéztem el. 

● Gólyatábor szervezése közben felmerülő aktualitásokról egyeztettem a főszervezőkkel. 

● NFÖD igazolásokat adományoztam ki. 

● Petrik Krisztiánnal beszéltünk a Vásárhelyi Napok szervezésével kapcsolatban. 

● Levelezőlisták frissítésével foglalkoztam. 

● A HÖKellenőr leveleivel és az EHK elnökválasztásával kapcsolatban informálódtam 
folyamatosan. 

● Lestyan Bencével egyeztettem az elnöki pályázatával kapcsolatban. 

● Gsuite frissítésekről érdeklődtem Suhajda Richárdtól, valamint tájékoztattam az érintett 
képviselőket. 

● TJSZ módosítások átnézését végeztem el. 

● A képviselet területi tudásellenőrzéseit készítettem el, majd a felmérés után felvezettem 
az eredményeket egy összesítő táblázatba. 
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● A nyári HK ZH előkészítésével foglalkoztam. 

● A Gólyatábor szponzorációjának felhasználásáról fejtettem ki véleményemet a 
képviselet számára. 

● Schwendtner Rékával egyeztettem több alkalommal. 

● Dr. Lovas Tamással egyeztettünk a gólyák tájákoztatásával és a felvételi számokkal 
kapcsolatban. 

● Az Építőmérnöki Kar SZMSZ-ének módosítását véleményeztem. 

● Emlékeztető felülbírálás projektet ellenőriztem és véleményeztem. 

● HK tabló véleményezésével foglalkoztam. 

● Gólyahajóval kapcsolatban egyeztettem a többi elnökkel. 

● Neptun üzenetet írtam meg az elsőéves hallgatóknak. 

● Rendezvényterv véglegesítésével foglalkoztam. 
 

 

 

Egyéb feladatok 

 
 
 

● A 2020-as Csatlakozó kiadvány kari kiadványát készítettem el. 

● KKB-n vettem részt a hónapban. 

● GT’19 kvíz és vetítés előkészítésében vettem részt Miski Gergővel, Zoller Zitával és 
Nagy Ynnával. 

● Részt vettem az EHK táborban. 

● Kövér Fanni szabadon választható tárgyakkal kapcsolatos projektjében segítettem be. 

● EHK tábor szekciók variálásával kapcsolatban egyeztettem az érintettekkel. 

● Duna Group Szabadegyetemmel kapcsolatosan intézkedtem a szervezőséggel és a PR 
munkacsoport tagjaival. 

● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 

● Emlékeztetők korrektúrázásával foglalkoztam. 
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Értékelés 

 

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

 

● Jelenlét pont: 4,25 pont 

● Munka pont: 54,71 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 0,00 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 54,71 pont 

● Összesített pont: 58,96 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 50.100 Ft 


