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Beszámoló Puskely Gergő Pál 

 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2019. április 1. és 2019. április 30.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. április 1. - HK ülés részvétel 
2019. április 6. - Kihelyezett HK ülés részvétel 
2019. április 8. - HK alakuló ülés részvétel 
2019. április 8. – HK ülés részvétel 
2019. április 15. – HK ülés részvétel 
2019. április 23. – HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2019. április 17. – Dékáni Tanács részvétel 
2019. április 24. – Kari Tanács részvétel 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Ösztöndíj bizottság: 

 Hegedűs Noémi KBME ösztöndíj pályázatát személyesen átvettem. 

 KBME ösztöndíjat bíráltunk el. 
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Egyéb felelősi munkák 

 
 

Elnök 

 Április 9-én dr. Dunai László dékán úrnál voltam bemutatkozni. 

 Lányi Györggyel egyeztettem a Vásárhelyi Napokkal kapcsolatban április 9-én. 

 Gődér Vivien segítségével szerkesztettem át a lev.listákat, valamint a tárhely és a 
levelező rendszer frissítéséről gondoskodtam. 

 A Rendezvényszervező Bizottság és a Szakkollégium megbeszélésén vettem részt április 
10-én, majd a Szakkollégium vezető tagjaival folytattuk informálisan egyeztetésünket. 

 Az elnökváltással járó hivatalos leveleket, adminisztratív dolgok intézését végeztem el. 

 Gólyatábor főszervezői megbeszélésen vettem részt április 11-én. 

 Az EHK ülésén voltam bemutatkozni, mint újdonsült elnök. 

 A Képviselet munkájának értékelését készítettünk el Tóth Ádámmal és Pásztor 
Nikolettel. 

 HK adatok frissítése. 

 A Dékáni Hivatalban voltam megbeszélni Kónya Évával. 

 Az április 15-i ülés napirendjét, előterjesztéseit szerkesztettem össze. 

 Gólyatábor szervező kiválasztói napon vettem részt. 

 Rendezvénybírálásban és a portai igénylésekkel foglalkoztam. 

 Továbbítottam az üléseink emlékeztetőjét a HSZI felé. 

 Az ösztöndíj dokumentációkat készítettük el S. Nagy Rolanddal. 

 A márciusi beszámolókat töltöttem fel a honlapra. 

 Két hírt tettem közzé a honlapon. 

 Kiértesítettem a Rendezvényszervező bizottság új tagjait a sikeres megválasztásról. 

 Április 17-én S. Nagy Rolanddal vittük el az elkészült anyagokat a HSZI-be. 

 Szenes Patrikkal és Egyed Gáborral vettünk részt egy utánpótlással kapcsolatos 
megbeszélésen. 

 Csete Balázzsal, Oltvári Sándorral, Szenes Patrikkal és Szűcs Ákossal volt személyes 
teljesítményértékelésben részem április 3. hetén. 
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 Segítettem Lipcsei Attilának a Palibácsi bulijának teremfoglalásának tisztázásában. 

 Dr. Rémai Zsolt KI igazgatónál voltam személyes bemutatkozáson. 

 Balassa Péterrel és Szenes Patrikkal volt bemutatkozó beszélgetésünk. 

 Elkészítettem egy mintabeszámolót és a vezetéséről szóló kisokost a Képviselet 
számára. 

 Doodle-t készítettem a következő ülés időpontját illetően. 

 A fogadóórák egyeztetéséről készítettem táblázatot a Drive-ba. 

 Lipcsei Attilával egyeztettem a Palibácsi helyzetéről a jövőt illetően. 

 Megkértem Paulik Dánielt, hogy támogassa meg az újonnan megválasztott képviselőket 
az irodai gépekhez való hozzáféréssel. 

 Megírtam összefoglalómat az április 17-ei Dékáni Tanácsról, melyet megosztottam a 
Képvislettel. 

 A VVS gólyatábor videósnak válogatott tagjaival beszélgettünk Szabó Krisztinával. 

 S. Nagy Roland Leventével foglalkoztunk az ösztöndíjak hiánypótlásával. 

 Molnár Zsanettel és Botka Erikkel volt személyes teljesítményértékelő beszélgetésünk 
április 4. hetén. 

 A Vásárhelyi Napok karszalagjainak beszerzésében segítettem Pulay Annának. 

 A Vásárhelyi Napok alatt felmerülő operatív feladatok segítésében vettem részt szükség 
esetén. 

 A HK főzés bevásárlását intéztük személygépjárművel Tóth Ádámmal.  

 

Utánpótlás felelős 

 

 Április 1-jén az EHK delegáltról szóló beszélgetésen vettem részt. 

 Molnár Zsanettel egyeztettem a jövőben betölthető tisztségeiről. 

 Molnár Krisztinával beszéltem a Rendezvényszervező Bizottság jövőjéről. 

 Szenes Patrik és Molnár Zsanett társaságában beszélgettünk az EHK delegált helyzetéről. 

 Az alakuló hétvégére készítettem el a prezentációmat. 
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Egyéb feladatok 

 
 
 

 Április 1-jén az Tisztújító Fórumon vettem részt. 

 Gólyatábor szervezői megbeszélésen vettem részt április 2-án. 

 Hétvégére vásároltunk be Pásztor Nikolettel. 

 Az alakuló hétvégén vettem részt április 5-7. között. 

 Az alakuló hétvége szervezésében vettem részt, valamint lebonyolításában. 

 Véleményeztem a felküldött emlékeztetőket. 

 Megkértem a körvezetőket, hogy adatbázisunk fejlesztéséhez, informáljanak minket a 
gyűléseik és hétvégéik időpontjáról. 

 A lev.listára felérkező dolgokat véleményeztem, továbbítottam. 

 A Vásárhelyi Pál Kollégium házirendjének véleményezésében vettem részt. 
 

 

 

Értékelés 

 

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

 

 Jelenlét pont: 23 pont 

 Munka pont: 70,43 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 2,25 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 68,18 pont 

 Összesített pont: 93,43 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 84.087 Ft 
 


