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Bemutatkozás, korábbi tapasztalatok 
 
Puskely Gergő vagyok, Békés megyében lakom Orosházán, a középiskolai éveimet 
Békéscsabán töltöttem a BSZC Vásárhelyi Pál Szakgimnáziumában, azaz a Vízműben. Korábban 
zenéltem, valamint sportoltam is rendszeresen, majd amint a közösségi munkák kezdték 
betölteni szabadidőm nagyrészét, a foglalatosságaim ezirányba terelődtek. 

Érdekképviselettel már 2013 óta foglalkozom, eleinte csak intézményi diákönkormányzati 
szinten, majd onnan kiindulva egyre magasabb szinten foglalkoztam társaim képviseletével. 
Vezetői tapasztalataimat leginkább a Békéscsabai Diákönkormányzat elnökeként szereztem, 
melyeket három cikluson keresztül kamatoztattam a DÖK élén. A hallgatói alrendszerrel 
viszont a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnökségi tagjaként találkoztam, melynek aktorai között 
sokan vettek részt az egyetemi éveik során a HÖK rendszerben.  

A diákönkormányzati, valamint civil szervezeti munkáim során alakult ki bennem egy 
késztetés, mely inspirál arra, hogy a tanulmányaim mellett foglalkozzak teljesen más irányzatú 
társadalmi munkákkal is, melyeket szervezeti szinten is igyekszek művelni, valamint október 
óta a Hallgatói Képviseletben is folytatom.  

A fent említett munkásságaim útján sikerült szert tennem alapvető szervezeti és 
érdekképviseleti vezetői kompetenciákra, melyek alkalmazásával hatékonyabb lehet a 
Hallgatói Képviselet működése, koordinációja és kommunikációs csatornáinak aktív 
használata, mely a HK teljesítményének fokozását jelentheti, ami a hallgatóság segítésének 
produktivitását is jelenti. 

Sokáig tanakodtam az elnöki pályázat beadásán, ugyanis fontosnak tartom egyfajta közösségi 
kultúra ismeretét, valamint a lokális tapasztalatok szerzését, melyekre elsőéves hallgatóként 
az idő szűkéből adódóan nem volt még sok lehetőségem. Másik oldalról viszont fontosnak 
tartom az innovációt és a frissességet, melyeket pozitívumként tudok megemlíteni, 
mindemellett korábbi vezetői munkálataim során is hasonló cipőben jártam, amikor új 
emberként kellett gyorsan belerázódnom a szerepkörbe, így nem idegen számomra az érzés. 
Továbbá fontosnak tartom a hosszútávú stabilitás megteremtését, melyre életkoromból 
adódóan alkalmas lehetek, hiszen több évem van még hátra tanulmányaimból. 

A Hallgatói Képviseletben eltöltött idő alatt igyekeztem a lehető legtöbb területbe betekinteni 
az elmúlt időszakban, melyekre a kollégiumi, oktatási és ösztöndíj bizottságok tagjaként szert 
is tettem. A bizottsági munkák mellett sport, illetve utánpótlás felelősként is a tisztújítás óta 
dolgozom, az elmúlt hónapban pedig PR felelősként is a lehető legtöbb ismeretre szert tettem. 
Nyugodtan jelentem ki, hogy felelősi téren egy jó úton indultunk el, melyet a Vásárhelyi DSK-
val egyre aktívabb kapcsolattartás, valamint a Tisztújításon elinduló, alapismerettel már 
rendelkező új jelöltek is remek indikátorok. 

Az elmúlt időszakban, lehetőségeim szerint sokat kommunikáltam a Képviselet tagjaival , 
valamint a Kari közélet aktív szereplőivel is, mely beszélgetések során szó esett a jövőben 
megoldandó problémákról, a múltbeli konfliktusokból fakadó sérelmekről, valamint azokról a 



benyomásokról, melyek segíthetnek nekem, valamint a Hallgatói Képviselet számára is a 
lehető legjobb út megtalálásában elnökké választásom esetén. 

Jövőbeli tervek, stratégiai elképzelések 

Véleményem szerint a Hallgatói Képviselet az elmúlt időben fejlődő tendenciát mutat, és egyre 
jobb irányba mozdultunk el a hallgatóság és a Képviselet közötti kapcsolat szintjén is, amely 
folyamatot nem csak fenntartani, hanem határozottan fejleszteni szeretném.  

Úgy gondolom, hogy ahogy a nevében is benne van, a Hallgatói Képviseletnek a hallgatók 
véleményét kell képviselnie, mely egy képviseleti demokrácián alapuló rendszerben mindig 
konfliktushelyzetet hordoz magában. Mindemellett szeretném, ha a hallgatóság a lehető 
legnagyobb mértékben megbízna az általuk választott képviselőkben, amihez 
kulcstényezőként tekintek a hallgatóság és a Képviselet közötti kommunikációt aktívabb 
szintre emelésére. Ahol a hallgatóknak több lehetőségük van véleményezni az őket érintő 
ügyeket, ahol bátran állhatnak a HK elé egy új ötlettel, vagy esetleg kérdéseik merülnek fel, 
amiben a Hallgatói Képviselet tud segíteni. Szeretném begyűjteni a felmerülő kritikákat, itt 
nem csak a pozitív megjegyzésekre gondolva, hanem egy olyan nyílt párbeszédre, melynél el 
lehet mondani a negatív kritikát oda illő formában, ha pedig van opció, hogy hogyan lehet 
jobban csinálni, már segítve van a HK munkája. 

Azt nem lehet megígérni, hogy elnökké választásom esetén nem lennének hibák és minden 
probléma megoldásra találna. Viszont az én mentalitásom az, hogy az embernek tanulnia kell 
a saját és mások hibáiból is, ezáltal fejlesztve önmagát és a szervezetet is. Erre remek alkalom 
többszöri fórum, vitaest a jövőre nézve, valamint a fogadóóra kihasználása, mely során bárki 
bejöhet elmondani véleményét, problémáit és ötleteit, ezzel is fejlesztve a Hallgatói Képviselet 
külső kommunikációját, melynek kétirányú funkcióját szeretném hangoztatni. Bár a KHK a Kari 
HÖK döntéshozó és képviseleti szerve, melyet fontos észben tartani, nem árt ezt a viszonyt 
közelebb hozni egymáshoz és nem csak a döntéshozó szervként tekinteni a Képviseletre, 
hanem célszerű egy olyan mentalitást alkalmazni, mely során a Képviselet a hallgató mellett, 
mögött áll és segíti, támogatja a lehető legtöbb területen. 

 

 

 
  



Számomra továbbra is aggasztó tényező a hallgatói létszám csökkenése, mely nem egyedi 
eset, országos tendencia, valamint szakirányra való tekintettel sem vagyunk egyedül. Ebben 
az ügyben fontos megtenni minden tőlünk telhetőt a csökkenés mérséklésére, melyre 
októberi megválasztásom óta keresek alternatívákat. A kari Pályaorientációs Bizottsággal volt 
egyeztetésünk is, mely során igyekeztünk közös alkalmakat találni a Kar és a szakma 
népszerűsítésében. Úgy érzem a továbbiakban kölcsönös partnerség mellett sikerül majd 
olyan folyamatokban együtt dolgozni, mely pozitívabb irányba sodorja a dolgokat. 

Külön figyelembe szeretném venni a Zielinszki Szilárd Építőmérnöki Szakkollégiumot is a 
későbbi partnerségek területén. Nemrégiben elkezdődött egy párbeszéd a Szakkollégium és a 
Hallgatói Képviselet között, mely során már vannak közös megállapodások, amik a 
Szakkollégium gazdasági tevékenységére, valamint a KHÖK gazdálkodására is pozitív hatással 
tudnak lenni, fontos tényezők lesznek a partnerségben a kölcsönös bizalom, valamint a 
kommunikáció megfelelő minősége. Öröm volt a Szakkollégium részéről a kijelentés, melyben 
elhangzott, hogy a támogatásaikat segítő alapítvány a kari közélet segítésére is alkalmas, így 
ha megvalósul a gazdasági együttműködés, a későbbiekben reményeim szerint a kari közélők 
is profitálhatnak az alapítványi lehetőségekből, mindeközben a Szakkollégium számára is 
segítséget tudunk nyújtani a rendelkezésre álló eszközeinkből, valamint a szponzorációs 
tevékenységekkel járó munkában is könnyíteni tud a Képviselet. 

Korábbi nehézségek és problémák adódtak a Képviselet és a Mentorgárda közötti képviseleti 
viszonyból is. A jelenleg beadott HÖK SZMSZ módosításban változtatások kerültek be a vitás 
helyzetről, miszerint a Mentorgárda körvezető konkretizálása helyett, a Gárda valamely 
vezetőségi tagjának szükséges ellátni a HK munkájában a kör képviseletét. Ez a változtatás 
reményeim szerint segít a Mentorgárda – HK viszony fejlesztésében, melyre több energiát 
szeretnék fordítani a jövőben. A mentorok feladata kulcsfontosságú a Kar életében, elvégre a 
hallgatók velük kerülnek először szorosabb kapcsolatba, sok múlik az első tapasztalatokon, 
információkon, amik meghatározóak tudnak lenni a későbbiekben a tanulmányok és a közéleti 
szerepvállalás szempontjából is. Éppen ezért szeretném, ha a kapcsolat alapja egy bizalmas 
partnerség lenne a későbbiekben, ahol a két szervezet egy irányba evezve tud segíteni az 
elsőéves hallgatók és a Kar számára is. 

Mindemellett, az egyik legfontosabb közösségi tényezőként gondolok minden közéleti 
szereplőre, öntevékeny körre. Hitvallásom szerint annyit tudsz kivenni a közösségből, 
amennyit beleteszel. A közéleti szereplők pedig öntevékenyen segítik hallgatótársaikat, 
valamint egymást is. A már említett létszámcsökkenés viszont veszélyes következményekkel 
járhat a kari közéletre is, hiszen a jelenleg működő 15 kör a kari létszámhoz arányosítva 
viszonylag magas, ha pedig a létszám csökken, félő, hogy károsan hathat egyes szerveződések 
működésére is. Esetleges elnökségem alatt szeretném szorgalmazni a közéleti szereplés 
kiemelt fontosságát a hallgatóságnál, különösen kiemelve az elsőéves, friss hallgatókat. 
Azonban fontos, hogy a köröknek is közös irányba kell eveznie a közösségi fejlődés érdekében. 
Ha úgy nézzük, hogy a Karnak van 15 remek paripája, de nem egy felé húznak, a Kar szekere 
nem fog előrébb jutni. Ugyanakkor megválasztásom esetén szeretném jobban megismerni a 
körök kultúráit is, melyre rövid ittlétem alatt még nem volt elég alkalmam, remélem a körök 
tagjai és vezetői is együttműködők lesznek a partnerség kialakításában. 



Eddigi utánpótlás felelősként úgy gondolom, hogy sikerült elindítani egy folyamatot, mely a 
Képviselet utánpótlásának egy fejleszthető és működőképes irányvonalat tud adni. Nagyon jó 
példának szolgálnak azok, a tisztújításon indulók, akik fiatalságuk mellett kellő ambícióval és 
potenciállal rendelkeznek, mellyel a Kar, a HK és saját számukra is tudnak profitot szerezni a 
jövőben. Bár elnökként nem rendelkezhet az ember más pozícióval, az utánpótlást illetően 
szeretném elnöki hatáskörben is folytatni munkásságomat.  Szeretném, hogy a HK egy remekül 
működő csapatként funkcionáljon a jövőben, hiszen ha valaki komfortos és jó hangulatú 
közegben dolgozik, annál jobb a teljesítménye, mely tudja serkenteni társait is, valamint 
munkájával hatékonyabban tud segíteni a hallgatók számára is. Elképzeléseim között több 
közös tevékenység van, mely a csapatkohéziót segítik, remélem a frissen megalakuló 
Képviselet is látja fontosságát és támogatóan lép fel ezügyben. 

Nem szabad viszont elfelejteni csapatként sem, hogy képviselőként elsőként a hallgatók 
érdekeit kell figyelembe venni. Így ha valamilyen helyzetben vitáznia kell a Képviseletnek, 
számomra nem az a fontos, hogy a HK kohézióját nézzük, hanem hogy objektívan állva a 
dolgokhoz, a hallgatói érdekek számára legjobb döntést hozzuk meg, még ha nem is teljesen 
közös az álláspont. Emellett hiszek abban, hogy a HK tagjainak gondolkozásából a kettő kifejlet 
egy és ugyanaz, mely során közös állásponton tudjuk a hallgatók érdekeit szolgálni. A 
felmerülő viták, valamint az esetleges sérelmek orvoslására szeretnék folyamatos és őszinte 
párbeszédet kialakítani mindenkivel, hogy elnökké választásom esetén teljes információkkal 
tudjam végezni a koordinációt, melynél fontos az egyén szerepe is, így a Képviselet tagjainak 
jóérzete, személyes motivációja és érzelmi világa is rendben legyen. 

Szeretném továbbá, hogy a Hallgatói Képviseleten belül mindenkinek meglegyenek a vállalt 
pozícióihoz a céljai, mely lehet a jelenlegi szint fenntartása is, viszont szeretném, ha mindenki 
kellőképp motivált lenne munkája során, melyre a célt mindenki önismerete által tudja 
megállapítani. A célok mellett fontos, hogy mindenkinek meglegyen a Képviselethez méltó 
ismerete és tájékozottsága is. Ezt szolgálva szeretném, hogy folyamatos felkészültsége legyen 
minden képviselőnek a munkáját érintő területeken, melyet folyamatos közös tanulással és 
beugrókkal szeretnék elérni. Azonban, ha hatékony és jól működő szintre fejlődik a frissen 
felálló Képviselet, szeretném az EHK-val és a többi kar KHK-jával az ismeretséget és jó viszonyt 
kiépíteni és ápolni. Minden említett irányvonal az én személyes elképzelésem, viszont 
véleményem szerint fontos, hogy mindenki hozzáadja a saját elképzelését és elvárását, hogy 
minél komplexebb és széleskörűbb vízió lebegjen a szemünk előtt, ezért az újonnan felálló HK 
alapjainak letételét közös feladatnak tekintem. 

Pályázatomat két idézettel zárom, mely inspiráló számomra a jelenlegi helyzetben. Elsőként 
Yoda mester gondolata jutott eszembe, hogy „Tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld.” Miszerint 
nem megpróbálni szeretném az elnökséget és a fent említett célokat, hanem megtenni és 
ezzel hosszútávra kiható pozitív fejlődést alkotni a Képviselet számára. A második idézet, mely 
kapcsolódik az elsőhöz is, az Király Gábor 1998-as válogatott bemutatkozásához köthető, 
amikor ennyit mondott: „Sok türelmet kérünk mindenkitől… dolgozunk, én úgy érzem.” 
Ugyanis én is türelmet szeretnék kérni és bizalmat, hogy minél sikeresebb lehessen az 
elkövetkezendő időszak megválasztásom esetén. 

 

Budapest, 2019. március 20.        Puskely Gergő Pál 


