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Beszámoló Puskely Gergő Pál 
 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2021. február 1. és 2021. február 28. közötti 

időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel

 
● 2021. február 1. - HK ülés részvétel 

● 2021. február 3. - Elektronikus szavazás részvétel 

● 2021. február 8. - HK ülés részvétel 

● 2021. február 15. - HK ülés részvétel 

● 2021. február 16. - Elektronikus szavazás részvétel 

● 2021. február 20. - Elektronikus szavazás részvétel 

● 2021. február 22. - Elektronikus szavazás részvétel 

 

 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

 
 

2021. február 3. - Kari Tanács részvétel 

 

Kari Tanulmányi Bizottság: 

● Kérvények bírálásával foglalkoztam öt turnusban. 

● Átsorolás elleni fellebbezésekkel foglalkoztam két turnusban. 

● Vendéghallgatói kérelmeket bíráltam három alkalommal. 

● Javító célú tárgyfelvételi kérvényekkel foglalkoztam öt alkalommal. 

● Részismereti képzésekkel kapcsolatos kérvényekkel foglalkoztam. 

● Elbocsátás elleni kérvényekkel foglalkoztam. 
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Bizottságban végzett tevékenység

 
Szociális Bizottság 

 

Kollégiumi Bizottság 

● Kollégiumi férőhelyosztással kapcsolatban egyeztettünk több alkalommal Molnár 

Zsanettel. 

● Kollégiumi férőhelyosztáshoz szükséges közösségi pontok meghatározását végeztem el. 

● Próbaosztással kapcsolatos kollégiumi bizottsági ülésen vettem részt február 3-án. 

● Kollégiumi férőhelyosztásban vettem részt. 

 

Felelősi munkák

 
Alelnök: 

● HÖOK OnX jelentkezéssel foglalkoztam. 

● TATU-k számára tartott meetingen vettem részt. 

● TATU-k számára készítettem ráérés felmérést. 

● Kollektív jogokról készítettem összefoglaló előadást a képviselet számára. 

● Csete Balázzsal egyeztettünk aktualitásokról. 

● TATU beszámolók generálásával foglalkoztam. 

● Állandó jelleggel segítséget nyújtottam a HK érdeklődőknek. 

● Kollégiumi lakhatási kérelem igazolásokkal foglalkoztam. 

● HK érdeklődők személyes teljesítményértékelésével foglalkoztam. 

● TATU előadáson vettem részt február 9-én. 

● Vezetőségi megbeszélésen vettem részt. 

● Bizottságvezetői megbeszélésen vettem részt. 

● TATU előadáson vettem részt február 16-án. 

● Hallgatói Képviseleti ösztöndíj pályázati kiírás módosításról egyeztettünk. 

● Normatíva osztással foglalkoztam. 
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● Zsótér Emesével egyeztettünk a jövőmmel kapcsolatosan. 

● Kari elnökökkel közös megbeszélésen vettem részt. 

● Vezetőségi megbeszélésen vettem részt az EHK delegáltsággal kapcsolatosan. 

● Zsótér Emesével egyeztettünk a Hallgatói Képviseleti ösztöndíj pályázati módosításairól. 

● Az elnökséggel egyeztettünk a Képviselet jövőjéről. 

 

Gazdasági referens: 

● Schwendtner Rékával egyeztettünk szponzorációval kapcsolatban. 

● Közbeszerzési adatigénylésekkel foglalkoztam. 

● Külső Gazdasági Bizottságon vettem részt február 13-án. 

● Belső gazdasági megbeszélést tartottam. 

● Támogatási rend véleményezésével foglalkoztam. 

● Tájékoztattam az érdeklődőket a közbeszerzésekről. 

● Előadást tartottam a Rendezvényszervező bizottság számára gazdasági ügyekről. 

 

EHK delegált: 

● 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 

● EHK-ban vállalt munkáim elvégzése 

 

Egyéb feladatok

 
● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 

● BulidIT pályázati felhívás véleményezésével foglalkoztam. 

● Egri Gabriellával egyeztettünk az esélyegyenlőséggel kapcsolatos projektje kapcsán. 
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● Egyetemi aktualitásokról, valamint az intézmény jövőjével kapcsolatos egyeztetéseken 

vettem részt állandó jelleggel.. 

● Emlékeztető korrektúrázásával foglalkoztam. 

● Bátori Boglárkával egyeztettünk több alkalommal. 

● Az ÉMK HK február 22-ei ülésén vettem részt tájékoztató jelleggel. 

● HÖOK ONx eseményen vettem részt. 

 

Értékelés

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

● Összesített pont: 121,30 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 103.100 Ft 

 

A képviselő fenti időszakra vonatkozóan az EHK-ban végzett tevékenységért ösztöndíjat az 
Egyetemi Hallgatói Képviselettől kapott. 


