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Beszámoló Puskely Gergő Pál 

 

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

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. június 4. – HK ülés részvétel 
2019. június 7. – Elektronikus szavazás részvétel 
2019. június 11. – HK ülés részvétel 
2019. június 18. – HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2019. június 12. – Kari Tanács részvétel 
2019. június 26. – Rendkívüli Kari Tanács részvétel 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 

Elnök 
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 Weimert Viktorral egyeztettünk a sporteszköz igényekkel kapcsolatban. 

 A Képviselet májusi értékelését csináltuk az elnökséggel. 

 A TJSZ módosítás véleményezésében vettem részt, majd továbbítottam az EHK felé. 

 A Hallgatói Képviselet tudásfelmérőjét készítettem el Kahoot segítségével. 

 Korábbi tudásfelmérőket javítottam. 

 A Gólyatanács kidolgozásán munkálkodtam. 

 Az öntevékeny körök igényléseivel foglalkoztam, beszéltük át a Képviselet jelentős 
hányadával. 

 A Dékáni Hivatallal egyeztettem többek között a dékáni szünetről, Gólyatáborról. 

 A nyári kollégiumi elhelyezést intéztük a Kollégiumi bizottság tagjaival. 

 Az informatikai beszerzésekkel foglalkoztam. 

 Kari Táborral kapcsolatos megbeszélésen vettem részt. 

 Ráéréssel kapcsolatot doodle-t készítettem. 

 A teljesítmény alapú levonásaink átnézésével foglalkoztam. 

 Az EHK elnöki pályázatainak véleményezésével foglalkoztam. 

 A TJSZ módosításainak véleményezésével foglalkoztam. 

 Teljesítményértékeléssel kapcsolatos doodle-t készítettem a Képviseletnek. 

 A Képviselet tagjaival volt személyes teljesítményértékelő beszélgetéseink. 

 Június 17-én a beszerzésekkel és HK ösztöndíjjal kapcsolatos megbeszélésen vettem 
részt. 

 Petrik Krisztiánnal és Szenes Patrikkal volt megbeszélésünk a Vásárhelyi Klub kapcsán. 

 A Kollégiumok Igazgatóságánál jártam több alkalommal a nyári férőhelyosztás miatt. 

 R. Nagy Tibor Endrével volt megbeszélésem az EHK elnöki pályázatát illetően. 

 S. Nagy Rolanddal a Képviselet ösztöndíjának dokumentálásában vettem részt. 

 A nyári ütemezés és tudásfelmérés szerkesztésével foglalkoztam. 

 Szili Ákossal, Kovács Klementinával és Molnár Zsanettel volt személyes 
beszélgetésünk az EHK elnöki pályázatát illetően. 

 A Kari Táborral ás Gólyatáborral kapcsolatban egyeztettem Szabó Krisztinával. 

 A Kari Tábor HK napjának programtervével foglalkoztam. 

 Gődér Viviennel volt konzultálásunk a Képviselet tudásfelmérőjével kapcsolatban. 

 A bulikörök őszi féléves nyitásaival foglalkoztam. 
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 Az őszi nyitásokkal kapcsolatban volt megbeszélésünk a Drönkkel, illetve később az 
összes bulikörrel. 

 A Gólyatanács véleményezései után a szerkesztéssel voltam elfoglalva. 

 S. Nagy Rolanddal a következő éves pályázati kiírásokkal foglalkoztunk. 

 A köri jelöltstratégián dolgoztam. 

 Az EHK elnökválasztásán vettem részt vendégként június 27-én. 

 Kovács Klementinával egyeztettünk a Képviselet aktualitásairól. 

 A Kulturális és Szakmai hét főszervezői meghallgatásán vettem részt. 
 

 
 
 

 

 

Egyéb feladatok 

 
 
 

 Emlékeztetőt véleményeztem. 

 Promóciós eszközök beszerzésével foglalkoztam. 

 A HK Alumni előkészületében segédkeztem. 

 Részt vettem a HK Alumni rendezvényen. 

 Részt vettem a Kar Pedagógusnapi rendezvényén 

 A Kari Állófogadás eszközeinek, italainak beszerzését segítettem, valamint a 
rendezvény bepakolásában vettem részt. 

 A Gólyatábor videójának véleményezésével foglalkoztam. 

 Részt vettem a Kari Állófogadáson. 

 Az Állófogadás catering eszközeit szállítottam vissza a raktárhoz. 

 Tóth Ádámmal a VVS Happeningre voltunk bevásárolni. 

 Irodát takarítottunk Tóth Ádámmal és Szenes Patrikkal. 

 Az irodai leltár lebonyolításában vettem részt. 
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 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam személyesen és levél formában is. 

 

Értékelés 

 

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

 

 Jelenlét pont: 20,5 pont 

 Munka pont: 102,85 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 0 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 102,85 pont 

 Összesített pont: 123,35 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 92.513 Ft 

 

 
 


