Beszámoló Puskely Gergő Pál
Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2021. április 1. és 2021. április 30. közötti időszakban
végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel
2021. április 5. - Elektronikus szavazás részvétel
2021. április 12. - HK ülés részvétel
2021. április 19. - HK ülés részvétel
2021. április 26. - HK ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
2021. április 21. - Kari Tanács részvétel
Kari Tanulmányi Bizottság:
● Kérvényeket bíráltam hat alkalommal.

Bizottságban végzett tevékenység
Szociális Bizottság:
●
Rendezvényszervező Bizottság:
● Bizottsági ülésen vettem részt április 14-én.
● MISZISZ-es cégmegkeresővel foglalkoztam.
● Kari partnerek számára fogalmaztam meg megkeresőt.
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● Bizottsági ülésen vettem részt április 20-án.
Kollégiumi Bizottság:
● A VVS és a Szakkollégium tevékenységeivel foglalkoztam.
● A bulikörök SZMSZ-eit néztem át és véleményeztem.
● Köri féléves terveket gyűjtöttem össze.
● Öntevékeny köri felelős feladatleírást véleményeztem.
● Kollégiumi referensi feladatköri leírást véleményeztem.
● A bulikörök márciusi beszámolóit rendszereztem.
● HÖK kitüntetésekkel foglalkoztam.
● Bizottsági ülésen vettem részt április 13-án.
● Stratégiai bizottságon vettem részt a Karimával kapcsolatban.
● Papp Bendegúzzal egyeztettünk vonalhúzó rendszerről.
● Köri SZMSZ-ek véleményezésével foglalkoztam.
● HÖK kitüntetésekkel, rendszerezésével és kutatásával foglalkoztam.
● Kollégiumi GYIK létrehozásában segítettem.
● Megbeszélést tartottam a körvezetőknek a HÖK kitüntetések és kari napokkal
kapcsolatban.
● KKB-n vettem részt április 27-én.
● Lelleosztás eredményeiről tájékoztattam a körök vezetőit.

Felelősi munkák
Alelnök:
● Ráérést mértem fel a képviselet tagjai között.
● Képviseleti érdeklődésről egyeztettem április 2-án.
● A képviselet márciusi értékelését készítettük el az elnökséggel.
● Az ÉMK HK teljesítmény elemzésével foglalkoztam.
● Az ÉMK HK továbbképző hétvégéjének programtervének előkészítésével foglalkoztam.
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Közérdekű adatigényléshez végeztem kutatómunkát.
Külső közösségi ösztöndíj bírálást ellenőriztem.
E-HK továbbképző beosztással foglalkoztam.
“Celebek” előadásdiát véleményeztem és korrektúráztam.
Vezetőségi megbeszélésen vettem részt április 12-én.
Dékáni tanácson vettem részt április 14-én.
Nyári ütemezéssel foglalkoztam.
Tanácskozási jogú tagok kinevezésével kapcsolatos adminisztrációban segítetettem.
Dr. Dunai Lászlóval egyeztettem rendezvényekkel kapcsolatban.
HNOR előadást véleményeztem.
Nyári HK továbbképző hétvégére készítettem igényfelmérést.
Zsótér Emesével egyeztettem több alkalommal.
Barabás Zoltánnal egyeztettem tudásátadás szervezésével kapcsolatban.
A képviselet áprilisi teljesítményének részértékelését végeztem el féltávon.
Elnöki feladatköri leírást készítettem el a tudástárba.
Lelleosztás igényeivel foglalkoztam.
Vezetőségi megbeszélésen vettem részt április 19-én.
Képviseleti ismeret ellenőrzéseket javítottam.
Tanácskozási jogú tagok ismeret ellenőrzéseit javítottam.
Előadás szervezéssel foglalkoztam.
Vezetőségi megbeszélésen vettem részt április 26-án.
Tanácskozási jogú tagok beszámolóinak ellenőrzésével foglalkoztam.

Gazdasági referens:
● HDÖK költségvetés átnézésével foglalkoztam.
● Gólyatábor árajánlatkérésekkel foglalkoztam.
● Lukács Bálinttal egyeztettem gazdasági kérdésekkel kapcsolatosan.
● Pauza Zsuzsannával beszéltem a sportnormatíva felhasználásunkkal kapcsolatban.
● Informatikai beszerzéssel foglalkoztam.
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Gazdasági egyeztetésem volt április 13-án.
Kari állófogadás igényléssel foglalkoztam.
Gazdasági referensi feladatköri leírással és kisokos szerkesztésével foglalkoztam.
MŰHASZ-szal kapcsolatos együttműködési véleményezésben vettem részt.
Csete Balázzsal igénylést adtunk le az EHK irodába.
Előadói honorárium intézésével foglalkoztam.
Miski Gergővel egyeztettünk jótékonysági futóverseny honoráriumáról.

Egyéb feladatok
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Hallgatói megkeresésekre válaszoltam.
Előterjesztések átnézésével és véleményezésével foglalkoztam állandó jelleggel.
Pályázati kiírásokra tett javaslatot véleményeztem.
Részt vettem a szakmai gyakorlatról szóló hallgatói tájékoztatón.
Az e-HK továbbképző szekciómra végeztem el az előkészületeket, gyűjtöttem anyagokat.
Az e-HK továbbképző szekciómra készítettem előadást.
Utánpótlás szekciót tartottam az e-HK továbbképzőn április 10-én.
Részt vettem a Szabó Dániel által tartott tudásátadáson április 11-én.
Dr. Lovas Tamással és Oltvári Sándorral egyeztettünk oktatási kérdésekben.
HÖK SZMSZ véleményezésével és javaslattétellel foglalkoztam.
Stratégiai bizottságon vettem részt április 16-án.
Logópályázati kiírást véleményeztem.
Kari napok szervezői pályázatot készítettem el.
ÉMK HÖK SZMSZ korrektúrázásában vettem részt.
EHK tudástár háttérszervezeti részével foglalkoztam és állítottam össze.
EHK tudástár véleményezésekkel és javaslattétellel foglalkoztam.
Bátori Boglárkával egyeztettem több alkalommal.
Csete Balázzsal egyeztettünk az előadásával kapcsolatban.
Részt vettem a HNOR-ről szóló előadáson április 18-án.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem
Építőmérnöki Kar
Hallgatói Képviselet

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

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Társasjáték véleményezésben vettem részt.
Miski Gergő előadását véleményeztem a TVSZ-ről.
Barabás Zoltán HÖK történeti előadásán vettem részt április 20-án.
Társasjáték előkészítésben vettünk részt Bátori Boglárkával, Sinkó Zsanettel és Papp
Bendegúzzal.
Dr. Dunai Lászlóval egyeztettem több alkalommal.
HK továbbképző hétvégén vettem részt.
HK továbbképzőn adtam elő gazdasági témakörben.
HK továbbképzőn tartottam utánpótlási témában ismeretterjesztést.
Előadásaimra készültem fel a HK továbbképzőre.
Emlékeztető véleményezéssel foglalkoztam.

Értékelés
A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:
● Összesített pont: 132,02 pont
A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 112.200 Ft
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