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Beszámoló Puskely Gergő 

 

Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2019. március 1.. és 2019. március 31..  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. március 4. - Ülés részvétel 
2019. március 6. - Elektronikus szavazás részvétel 
2019. március 6. - Elektronikus szavazás részvétel 
2019. március 6. - Elektronikus szavazás részvétel 
2019. március 11. - Ülés részvétel 
2019. március 21. - Elektronikus szavazás részvétel 
2019. március 25. - Ülés részvétel 
2019. március 27. - Elektronikus szavazás részvétel 
2019. március 27. - Elektronikus szavazás részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2019. március 13. - Kari Tanács részvétel vendégként 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Ösztöndíj Bizottság 
 

 
 
 
Kollégiumi Bizottság 
 

 Általában napi szinten karbantartottam a VPKlakók csoport jelentkezéseit. 

  
 
Oktatási Bizottság 
 

 Bizottsági ülésen vettem részt március 5-én. 

 Bizottsági ülésen vettem részt március 12-én. 
 

 

Egyéb felelősi munkák 
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Utánpótlás felelős 
 

 A március 5-én megrendezett HK TATU oktatási előadásának szervezésében vettem részt. 

 S. Nagy Rolanddal volt egy megbeszélésem az utánpótlást és a jövőbeli terveket illetően. 

 Pásztor Nikolettel és Katona Rebekával volt egy megbeszélésünk az alakulóval 
kapcsolatban. 

 Szenes Patriknak segítettem a tisztújítás, valamint a közeli, őt érintő esemény kapcsán. 
 

 
Sport felelős 

 Egyeztettem Mikolai Mátyás DSK körvezetővel a sportot érintő ügyekről. 

 Részt vettem a Sportnappal kapcsolatos megbeszélésben. 

 Intézkedtem sportpályafoglalással kapcsolatban. 

 Egyeztettem Soltész Reginával a Sportnap főszervezőjével. 

 A Sportközpontba többször is betekintettem a sportpályafoglalás miatt. 

 A Sportnap programtervezetével kapcsolatban jártam el. 

 A DSK által szervezett köredzés igényfelmérését csináltam. 

 A sportnormatíva változásairól, valamint a rendezvények szervezésének változásairól 
tájékoztattam a DSK-t. 

 
PR felelős 

 Csete Balázsnak segítettem a WCPress véglegesítésében. 

 A Műegyetemi Állásbörze promóciójában vettem részt március 12-én a kollégium 
bejárásával. 

 Csete Balázzsal volt egy rövid tanításunk Kovács Klementina által a honlap kezeléséről 
március 14-én. 

 Tíz darab emlékeztetőt töltöttem fel a hónapban. 

 A Kari Hallgatói Fórum és Szavazás számára készítettem el Facebook eseményt és 
osztottam meg a felületeinken. 

 Aktuális híreket tettem közzé egy alkalommal. 

 A csúszó ösztöndíjakkal kapcsolatban tájékoztattam a hallgatókat Facebook-on. 

 A Facebook oldal kezelésében és a honlapon található tartalmak megjelenítésével 
foglalkoztam. 

 Csete Balázsnak segítettem a Facebook kapcsán. 

 A tisztújtás névjegyzékéről tettem közzé hírt. 

 A HÖK kitüntetésekről tettem közzé hírt. 

 A KBME időpontokról tettem közzé hírt. 

 Külső közösségi pályázati eredményekről tettem közzé hírt. 

 Gólyatábor szervezői pályázatról tettem közzé hírt. 

 A Facebook oldalon osztottam meg a híreinket, valamint írtam a gólyacsoportokba az 
ösztöndíjak határidöjéről. 

 A tisztújítás okán töltöttem fel a jelöltek profilját a Facebook oldalunkra. 
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Egyéb feladatok 

 
 

 Részt vettem a KHK továbbképző hétvégén, Városlődön március 1-3. között. 

 KKB-n vettem részt a márciusi hónapban. 

 Jelen voltam a Mentorgárdával közös megbeszélésen, ahol a Mentorgárdát érintő HÖK 
SZMSZ módosítást vitattuk meg. 

 A Hallgatói Képviselet alakuló hétvégéjének szervezésében vettem részt. 

 Személyes megbeszélésen vettem részt március 6-án.  

 A HÖK SZMSZ változtatásainak véleményezésében vettem részt. 

 Az alakuló hétvége helyszínének keresésében vettem részt, majd a Játszótér 
Alapítványnak köszönhetően sikerült pályázati lehetőségből helyszínt találnom Zánkán. 

 Az alakuló hétvégével kapcsolatos információkat közöltem, a képviselettel. 

 A kiírásra került hang- és fénytechnikusi pályázat népszerűsítésében jártam el. 

 A levelezőlistára érkező e-mailekre naprakészen reagáltam, követtem nyomon. 

 A Hallgatói Képviselet Ösztöndíj kapcsán írtam le véleményeimet, kerestem utána 
korábbi kiosztásoknak, valamint próbáltam a normatívaosztásra való tekintettel a 
legpozitívabb opciót megtalálni. 

 Gondosan elkészítettem az elnöki pályázatomat, melynek véleményezésére több 
képviselőtársamat és hallgatótársamat kértem fel. 

 Pásztor Nikolettel összetettük az alakulóhétvége programtervezetét, valamint 
begyűjtöttem a résztvevők adatait. 

 Irodaszer igényeket gyűjtöttem össze, melyet Kovács Klementinának továbbítottam. 

 Március 28-án részt vettem a Gólyatáborral kapcsolatos megbeszélésen. 

 A képviselet több tagjával egyeztettem a tisztújítás után várható posztok betöltéséről. 
 

 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 14,5 pont 

 Munka pont: 45,37 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 5 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 40,37 pont 

 Összesített pont: 59,87 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 53 883 Ft 
 
 


