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Beszámoló Puskely Gergő 

 

Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2019. február 1. és 2019. február 28.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. február 4. - Ülés részvétel 
2019. február 11. - Ülés részvétel 
2019. február 17. - Rendkívüli ülés részvétel 
2019. február 21. - Elektronikus szavazás 
2019. február 21. - Elektronikus szavazás 
2019. február 25. - Ülés részvétel 
2019. február 26. - Rendkívüli ülés részvétel 
2019. február 28. - Elektronikus szavazás 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Ösztöndíj Bizottság 
 

 Konzultáció ösztöndíjakat bíráltam el február 10-én. 
 
 
Kollégiumi Bizottság 

 

 Általában napi szinten karbantartottam a VPKlakók csoport jelentkezéseit. 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 
 
 
Oktatási Bizottság 

 

 Pásztor Nikolettel megcsináltunk egy felvételiző kisokost, melyben kielemeztük a 2020-
tól hatályos felvételi eljárás, valamint az aktuális felvételi közötti különbségeket és 
tudnivalókat. 

 Hallgatói megkeresésre válaszoltam. 
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Egyéb felelősi munkák 

 
 
 
 
Utánpótlás felelős 
 

 Az Oranzs műsorában képviseltem a Hallgatói Képviseletet, valamint ismertettem a HK 
TATU programsorozat tervezetét. 

 Leszerveztem a HK TATU programsorozatot, valamint az első alkalom lebonyolításában 
is részt vettem február 19-én. 

 Részt vettem február 20-án az EHK által szervezett utánpótlás megbeszélésen, melyre 
elkészítettem a Kari utánpótlásról szóló prezentációt. 

 A pályaorientációs bizottságtól kapott levelet a középiskolai osztálykirándulások segítéséről 
továbbítottam a Hallgatói Képviseletnek. 

 A pályaest meghívásának eleget téve szerveztem be a résztvevőket, valamint vettünk rajta 
részt február 28-án. 

 Részt vettem a HK TATU-k feladatainak összeállításában. 

 Február 28-án részt vettem a HK TATU szoc&RB állomásának lebonyolításában a 
Drönkben. 
 

 
Sport felelős 

 Részt vettem a DSK tagozatvezetői megbeszélésén, ahol a Kulthetes programok, 
valamint a Sportnap volt a főbb téma. 

 A sportpályaigényléseket mértem fel és adtam le. 

 A Sportnappal kapcsolatban egyeztettem. 
 
PR felelős 

 Február 12-től kezdve minden héten a Facebook oldalunkon írtam ki az Aktuális 
Híreket. 

 A HK TATU promóciójával foglalkoztam. 

 A honlapra feltöltöttem a januári beszámolókat. 
 

 
 

Egyéb feladatok 

 
 

 KKB-n vettem részt. 

 Részt vettem az EHK által szervezett KHK csapatépítésen. 

 Jegyeket árultam a Jeges Estre. 

 Részt vettem február 5-én a TTK-val közös Gólyatábor megbeszélésen. 

 Február 10-én este az EHK által szervezett gazdasági felkészítőn vettem részt. 

 Több alkalommal részt vettem a HK ZH-ra való közös tanulásokban. 

 Február 18-án megírtam a HK ZH-t, legjobb tudásom szerint. 
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 Február 18-án kiplakátoltuk a HK TATU eseményt Tóth Ádámmal és Oltvári 
Sándorral. 

 Kóródi Eszterrel és Szabó Krisztinával volt egy megbeszélésünk február 23-án az ÉPK 
HK-val közös vacsora programtervezetével kapcsolatban. 

 A Gólyatáborhoz alkalmas helyszíneket kutattam fel, kértem árajánlatot. 

 Egyeztetésen vettem részt február 16-án. 

 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 10 pont 

 Munka pont: 44,7 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 11,8 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 32,9 pont 

 Összesített pont: 54,7 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 30 090 Ft 
 
 


