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Beszámoló Puskely Gergő Pál 
 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2020. október 1. és 2020. október 31. közötti 

időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel

 
● 2020. október 3. - Elektronikus szavazás részvétel 

● 2020. október 5. - Alakuló ülés részvétel 

● 2020. október 5. - HK ülés részvétel 

● 2020. október 12. - HK ülés részvétel 

● 2020. október 19. - HK ülés részvétel 

● 2020. október 26. - HK ülés részvétel 

● 2020. október 29. - Elektronikus szavazás részvétel 

● 2020. október 30. - Elektronikus szavazás részvétel 

 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

 
● Kari Tanács részvétel - 2020. október 7. 

● Kari Oktatási Bizottság által javasolt állásfoglalás kidolgozásában vettem részt. 

● Kari Tanulmányi Bizottság kérvényeket bíráltam öt alkalommal 

● Kari Gazdasági Bizottság állásfoglalás véleményezésében és megfogalmazásában vettem 

részt. 

 

Bizottságban végzett tevékenység

 

Szociális Bizottság 

● Bizottsági ülésen vettem részt október 9-én. 
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● Tudásátadáson vettem részt a bizottság többi tagjával együtt. 

● Bizottsági ülésen vettem részt október 26-án. 

 

Felelősi munkák

 
Elnök: 

● Kónya Évával, Dr. Dunai Lászlóval és Dr. Lovas Tamással egyeztettem Kari Tanács 

előterjesztésekkel kapcsolatban. 

● Kovács Klementinával egyeztettem a Szavazás lezárultáról. 

● Az EHK elnökét hívtam meg az alakuló ülésünkre. 

● Pályázati kiírásokkal és adatkezelési adatlapokkal foglalkoztam. 

● A Képviselet előző havi értékelésében munkálkodtam. 

 

Alelnök: 

● Az ÉMK HK alakulása utáni operatív változtatásokban tevékenykedtem és segítettem 

Zsótér Emesének. 

● E-mail cím aláírás beállításra készítettem how to-t a HK tagjainak. 

● Trello tesztelést végeztem el a projektlista összeállítása okán. 

● A Rendezvényszevező Bizottság utánpótlás pályázatát véleményeztem. 

● Beszámolók átnézésében segítettem. 

● Elektronikus szavazás emlékeztetőit készítettem el és továbbítottam az illetékeseknek. 

● Zsótér Emesével egyeztettünk aktualitásokról és véleményeztük az EHK elnökség 

szeptemberi munkáját, projektjeit. 

● Borsi Leventével és Somodi Áronnal egyeztettem köralapítások kapcsán. 

● Kifizetések összegzését és ellenőrzését végeztem el a kari normatíva alapján. 

● Kiugró értékelését csináltam meg. 

● A Képviselet tudásfelmérését állítottam össze és javítottam ki a kollektív jogok 

témaköréből. 

● Projektlista elkészítésével, valamint tartalmi töltésével foglalkoztam. 

● HÖK adatok frissítését csináltam meg. 
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● Közösségi ösztöndíjjal és körvezetői tájékoztatással kapcsolatos észrevételeimet 

fogalmaztam meg az illetékes képviselők számára. 

● Csete Balázzsal egyeztettünk ügyeleti rendről és egyéb aktualitásokról. 

● Zsótér Emesével egyeztettünk KHK vacsorával kapcsolatban. 

● Zsótér Emesével egyeztettünk aktualitásokkal kapcsolatban. 

● A körvezetőket értesítettem ki gödi szállásfoglalás lehetőségéről, valamint egyeztettünk a 

lehetőségekről. 

● Bútorbeszerzéssel kapcsolatban értekeztem az elnökség tagjaival, valamint Miski 

Gergővel. 

● Zsótér Emesével tartottunk megbeszélést a Dékáni Tanács és az Elnöki értekezlet 

kapcsán. 

 

Gazdasági referens: 

● MŰHAL beszerzéssel foglalkoztam. 

● Nyomtatást igényeltem. 

● Beszerzési javaslatokat tettem a Képviselet felé. 

● Külső Gazdasági Bizottságon vettem részt. 

● Gólyatanács nyereményekkel foglalkoztam. 

● HSZI igényléseket készítettem, valamint a hozzájuk tartozó NKOH leírásokat írtam meg. 

● Promócionális termékekre kértem árajánlatokat. 

● Beszerzését intéztem. 

● Schwendtner Rékával egyeztettünk az RB tökfaragó versenyének igényeivel kapcsolatban. 

● Igényléseket nyomtattam, valamint továbbítottam az EHK gazdasági referensének, 

valamint korrektúráztam a korábbi igénylőket. 

● Lukács Bálinttal egyeztettünk több alkalommal a kari beszerzésekkel kapcsolatban. 

● Az ÉMK HK ruhaigényléseivel foglalkoztam. 

● Költségvetést készítettem el. 

 

EHK-delegált: 
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● Az EHK-ban vállalt munkáim elvégzése: 

• 2020. október 8. - EHK ülés részvétel 

• 2020. október 15. - EHK ülés részvétel 

• 2020. október 22. - EHK ülés online részvétel 

• 2020. október 29. - EHK ülés online részvétel 

• 2020. október 11. - Belső Gazdasági Bizottság részvétel 

• 2020. október 15. - Belső Kollégiumi Bizottság részvétel 

 

Belső Gazdasági Bizottságban végzett munkám: 

• Ötletek gyűjtése, átnézése az EHK irodafelújítási munkáihoz.  

• MISZISZ - KHK együttműködési előzmények feltárása és átnézése.  

 

Személyes egyeztetések: 

• 2020. október 12.  – Szili Ákos – EHK delegáltként felmerülő kezdeti feladatok  

• 2020. október 15. - Lőrincz László - MISZISZ együttműködési egyeztetés  

• 2020. október 26. - Szili Ákos - HK ZH felmérő  

• 2020. október 30. -Bátori Boglárka  - HÖK Alapszabály módosítás, aktualitások 

Ügyeleti feladatok ellátása: 

• 2020. október 16. 12:00-14:00 

Egyéb: 

• EHK delegáltsággal járó első lépések elvégzése, belső dokumentumok áttanulmányozása 

• NKOH köteles logózott termékekkel kapcsolatos eljárásrendhez végzett kutatómunka  

• 2020. október 16-án részt vettem a HÖOK választmányán.  

• 2020. október 17-én részt vettem a HÖOK közgyűlésén. 

• OMIKK SZMSZ módosítására tett javaslat véleményezése.  
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• HÖK Alapszabály véleményezésével foglalkoztam.  

• A Hallgatói Képviselők Tudásfelmérő tesztjének felmérési formját készítettem el.  

• EHK Alumni ajándékötletek átnézésével, keresésével foglalkoztam.  

● a Kari Hallgatói Képviselet tagjainak tájékoztatása az EHK-ban folyó ügyekről, az EHK 

által kiadott feladatokról és azok határidejéről  

● az EHK és az ÉMK HK között az információk és felmerült kérdések közvetítése a Kari 

álláspont képviselete a tárgyalt ügyekben 

 

 

Egyéb feladatok

 
● Karima hírekkel, valamint érkezett észrevételekkel foglalkoztam. 

● Az ÉMK HK arculati megjelenésével foglalkoztam. 

● Ösztöndíjas megkeresést továbbítottam Szűcs Angelika felé. 

● Gólyatanács kiértékeléseket néztem át Szűcs Angelikától. 

● HÖK kitüntetésekre tettem javaslatokat. 

● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 

● A levelezőlistára érkező egyéb anyagokat olvastam át és válaszoltam rájuk. 

● Emlékeztetők korrektúrázásában vettem részt. 

● Szobaellenőrzésen vettem részt. 

● Irodát takarítottam 

● Beszerzések pakolásával foglalkoztam. 

● Stratégiai bizottsági ülésen vettem részt. 

● Szűcs Angelikával és Bátori Boglárkával egyeztettem a pályázati kiírásokkal és az ezeket 

érintő fejleményekkel kapcsolatban több alkalommal. 

● Tudtad-e témákban ötleteltem a levelezőlistán. 
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● Közösségi ösztöndíj véleményezésével foglalkoztam. 

● KKB-n vettem részt október hónapban. 

● Közösségi pályázati howto elkészítésében vettem részt. 

● Szűcs Angelikával egyeztettem a köri pontozással és Sportösztöndíjjal kapcsolatban. 

● Bátori Boglárkával egyeztettünk az aktuális ügyekkel kapcsolatosan. 

● Gólyatanács részvételek kiértékelésével foglalkoztam. 

● Részt vettem a Képviseletet bemutató videó készítésében a VVS-sel. 

 

Értékelés

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

● Összesített pont: 104,60 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 88.900 Ft 

 

A képviselő fenti időszakra vonatkozóan az EHK-ban végzett tevékenységért ösztöndíjat az 

Egyetemi Hallgatói Képviselettől kapott. 


