Beszámoló Puskely Gergő Pál
Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2020. augusztus 1. és 2020. augusztus 31.
közötti időszakban végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel
2020. augusztus 3. – HK ülés részvétel
2020. augusztus 10. – HK ülés részvétel
2020. augusztus 17. – HK ülés részvétel
2020. augusztus 29. – HK ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
Kari Tanulmányi Bizottság
● Kérvényeket bíráltam öt alkalommal.
● Részismereti képzésre jelentkezett hallgatók kérvényével foglalkoztam.

Bizottságban végzett tevékenység

Felelősi munkák
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Elnök
● A képviselet által elküldött csoportmunkákat véleményeztem leadás előtt.
● Molnár Zsanettel és Haász Alidával egyeztettem kollégiumi dolgokról.
● A kollégiumi mentor jelentkezőkkel egyeztettem a pályázatukról és a fejleményekről
több alkalommal.
● Elsőéves hallgatók és hozzátartozóik megkereséseire reagáltam a közösségi médiában,
e-mailben
mailben és telefonon is.
● Szili Ákossal egyeztettem a HÖK rendszer jövőjével kapcsolatban.
● Kerényi Dáviddal és Magyar Boglárkával egyeztettem tömegközlekedés szervezéséről
több alkalommal.
● A Gólyatábor főszervezésével egyeztettem aktuális kérdésekben.
● Csiki Tiborral egyeztettem pótfelvételiző hallgatók kollégiumi elhelyezésével
kapcsolatban.
● Kovács Klementinával egyeztettem több alkalommal.
● Csete Balázzsal egyeztettem beszerzésekkel és gazdasági ügyekkel kapcsolatosan.
● A képviselet júliusi értékelését készítettük el az elnökséggel.
● Szántai Péterrel és Marosvölgyi Martinnal egyeztettem szakkollégiumi kérdésekkel
kapcsolatosan.
● Dr. Lovas Tamással értekeztünk aktualitásokról több alkalommal.
● Kollégiumi rendezvények
ezvények és nyitások szervezésének kivitelezéséről egyeztettem az
érintettekkel.
● Dr. Dunai Lászlóval egyeztettem gólyatábori meghívás kapcsán.
● Vezető mentori kérdéskörben egyeztettem a képviselet tagjaival.
● Lőrincz Lászlóval egyeztettem a MISZISZ gólyatábori és regisztrációs heti
megjelenésével kapcsolatban.
● Paulik Dániellel és a HK elnökökkel értekeztem a VPK hiányik netszolgáltatásával
kapcsolatban.
● Kónya Évával egyeztettem a Kari Tanács előterjesztésekkel és ütemezésekkel
kapcsolatosan.
● HK hétvége programtervvel és vendég meghívással foglalatoskodtam.
● A képviselet és külső bizottságainak kollégiumi közösségi pontjainak normálását
végeztem el.
● Területi tudásfelmérés
lmérés elkészítését, lebonyolítását és értékelését végeztem el.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Hallgatói Képviselet

1111 Budapest, Kruspér utca 2.
Telefon: 463-1508
www.emkhk.bme.hu

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Miski Gergőt láttam el instrukciókkal PR területén.
Kulturális és Szakmai Hét főszervezői pályázatának elkészítését végeztem el.
HK ZH Csoportmunkák értékelését végeztem el.
Tóth József gondnok úrral egyeztettem a kollégiumot érintő aktualitásokról.
Gődér Nikolettával és Miklós
Miklós-Kovács
Kovács Jankával egyeztettem a szeptemberi kifizetési
időponttal kapcsolatban.
Pollák Zsombortól érdeklődtem a MŰHASZ általi beszerzések témájában.
Hadarics Rékával és Lányi Györggyel egyeztettem a kollégiumi fejleményekről.
Lengyel Szilárddal egyeztettem a Regisztrációs héttel kapcsolatban.
Petrik Krisztiánnal egyeztettünk a Vásárhe
Vásárhelyi
lyi Napok leszervezéséről.
A képviseletet tájékoztattam az aktuális fejleményekről kollégiumi és
rendezvényszervezési téren.
Kulturális- és Szakmai Hét főszervezői pályázatával kapcsolatban tárgyaltam
személyekkel.
Szili Ákossal és Orbán Balázzsal egyeztettünk az aktuális rendezvényekkel
kapcsolatban.
A képviselet nyári tudásfelmérését állítottam össze minden témakörben és javítottam
ki.
Kovács Szilviával egyeztettem szponzorációs kérdésekben.
A HSZI alkalmazottjaival igyekeztem egyeztetni a Kari Hallgatói Szavazás résztvevői
kapcsán.
Csiki Tiborral egyeztettem kollégiumi aktualitásokról.
A Gólyatábor főszervezőségével egyeztettünk rendszeresen a rendezvény előtt,
valamint azz utómunkálatokat illetően.
Dr. Lovas Tamással egyeztettünk több alkalommal félévkezdési és elsőévesekkel
kapcsolatos témákban.
PR területéről egyeztettem több alkalommal az illetékesekkel.
Orbán Balázzsal, Lukács Bálinttal és Lengyel Szilárddal értekeztem a regisztrációs hét
kapcsán.
Szűcs Angelikával egyeztettem futó projektekkel kapcsolatban.
Kónya Évával egyeztettem tanévnyitó rendezvénnyel kapcsolatban.
Dr. Dunai Lászlóval volt meg
megbeszélésem
beszélésem a járványhelyzet okozta problémákról.
Személyes teljesítményértékeléseket futtattam le a képviselet több tagjával
tagjával.
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● A képviselet számára felméréseket küldtem fel a levelezőlistára, valamint
aktualitásokról számoltam be tö
több alkalommal.
● Pollák Zsomborral egyeztettem Göd, illetve Szkéné kapcsán.
● Molnár Zsanettel, illetve Hadarics Rékával egyeztettem többször a kollégiumi
aktualitásokról
● Regisztrációs hét költségvetéssel foglalkoztam, valamint elkészítettem a részletes
leírást a MŰHASZ és az EHK felé.
● Tanulmányi ösztöndíj osztás elvekkel egyeztettem Kindling Attilával, Lovas Tamással
és Kovács Klemetinával.
● Dokumentáció hitelesítéssel foglalkoztam.
● Rendezvénybejelentésekkel foglalkoztam.
● Köszöntő Neptun üzenetet fogalmaztam meg az elsőéves hallgatóknak.
● Az őszi tisztújítás ütemezését végeztem el.
● Folyamatos egyeztetésben álltam a fejleményekről a többi kari elnökkel.
● Szűcs Angelikával beszélgettünk a jövőjével és a képviselet jövőképével kapcsolatban.
● Csete Balázzsal konzultáltunk gazdasági aktualitásokról.
● Oltvári Sándorral volt oktatási témában egyeztetésünk több alkalommal.
● Zsótér Emesével egyeztettünk képviseleti aktualitásokról.
● A képviselet őszi felállásáról szóló egyeztetésen vettem részt.

Egyéb feladatok
●
●
●
●
●

Emlékeztetők korrektúrázását végeztem több alkalommal is.
A GT’19 kvíz szervezésével foglalkoztam.
Repohár rendelésekkel foglalkoztam.
Részt vettem a karantén utáni első irodatakarításon.
Kari maszkrendelés lebonyolításában segédkeztem.
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● Király Nándornak segítettem a szponzorációs hátizsákok beszerzésében és
utaztatásában.
● Csete Balázzsal szereztük be a HK hétvégéhez szükséges anyagokat.
● A gólyatábori HK prezentáció véglegesítésével foglalkoztam.
● A kollégiumi közösségi pontok számítását végeztem el.
● Elsőéves kollégiumi szobajelentkezéseket továbbítottam Molnár Zsanettnek.
● Tóth Józseffel egyeztettünk beköltözésekről és kollégiumi aktualitásokról több
alkalommal.
● Irodatakarításban segédkeztem.
● Beköltöztetésben segítettem az elsőéves hallgatóknak.
● Kari SZMSZ módosításában segítettem véleményezési tevékenységgel.
● Folyamatosan követtem, valamint reagáltam a levelezőlistára érkező anyagokra.
● Elsőéves hallgatók érdeklődését mértem fel, majd értékeltem ki.
● Textilmaszk igénylésekkel foglalkoztam.
● Gólyacsomagok összeállítását és koordinálását intéztem.
● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam minden terület kapcsán.

Értékelés
A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:
● Jelenlét pont: 10,50 pont
● Munka pont: 139,36 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 0 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 139,36 pont
● Összesített pont: 149,86 pont
A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 127.400 Ft
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