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Pályázat az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet  
elnöki tisztségének betöltésére 

 
 

 

Személyes adatok: 

Név:     Puskely Gergő Pál 

Szül. hely, idő:   Szeged, 1998. 06. 29.  

Lakhely:    5900 Orosháza, Kishegyi utca 1/a 

Állampolgárság:  magyar        

 

Tanulmányok: 

2018 - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,  
Építőmérnöki Kar, Építőmérnöki szak 

2013 -  2018   Békéscsabai Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál  

Szakgimnáziuma és Kollégiuma   

Magasépítő technikum 

 

Szakmai tapasztalatok: 

2019. augusztus ÉMK-TTK Gólyatábor 2019 - szervező 

2019. június - Mentorgárda - tag 

2019. április -  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet – elnök, Kari Tanács tag 

2019. -  Vásárhelyi Diák Sport Kör – Bajnokságszervező Tagozat 

2018. december -  Játszótér Alapítvány kuratóriumi tag 

2018. október - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 
(Oktatási, Kollégiumi, Ösztöndíj Bizottság tag, Utánpótlás- 
Sport- PR- felelős) 

2017. július -  Jeune Courage - Közösség az ifjúsági érdekérvényesítésért, 
Békéscsaba (Magyarország) – Alapító tag 

2014. szeptember - Csabai Garabonciás Napok 
(stábtag, diákpolgármester-jelölt, kampányfőnök, szervező, 
műsorvezető) 



 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  1111 Budapest, Kruspér utca 2. 

Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet www.emkhk.bme.hu 

2018. január – december Nemzeti Ifjúsági Tanács – diákönkormányzatokért felelős 
elnökségi tag 

2016. szept. – 2018. máj. Békéscsabai Diákönkormányzat 
(tag, elnök, címzetes elnök, Országos Diákparlament delegált) 

2018. április XI. Szakma Sztár Fesztivál - Facebook műsorvezető 

2016. máj. – 2018. márc. Visszhang – iskolarádió 
(szerkesztő, műsorvezető) 

2013. szept. – 2018. márc. BSZC Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiuma 
Diákönkormányzata 
(tag, alelnök) 

 

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.  

2018 őszén kezdtem meg tanulmányaimat az Építőmérnöki Karon, ahol habitusomból 
adódóan már elsőévesként is kivettem a részemet a közösségi életből. Pár hét után aktívan 
kezdtem látogatni a Hallgatói Képviselet üléseit, majd az októberi Tisztújító Szavazás után 
mandátumos tagként segíthettem a Képviselet munkáját, valamint hallgatótársaimat.  

Három belső bizottságban, az Oktatási, Kollégiumi és Ösztöndíj Bizottságban is tagként 
tevékenykedtem, valamint Sport referensi és Utánpótlás, valamint PR-felelősi tisztségeket is 
betöltöttem első képviselői ciklusomban. Az idén áprilisban megrendezett Tisztújításon 
képviselői jelölésem mellett az elnöki tisztségre is benyújtottam pályázatomat, melyet a 
Képviselet támogatott, így az elmúlt fél évben az ÉMK HK elnökeként tevékenykedtem. 

Korábbi célok és megvalósításaik 

Pályázatom írásakor nem titok, hogy a fél évvel ezelőtti írásomhoz nyúltam vissza legelőször. 
Fontosnak tartom, hogy ilyen esetben ne csak a hallgatók és ne csak a Képviselet felé 
számoljak el, hanem magamba nézve és kellő önkritikát gyakorolva értékelni tudjam az elmúlt 
időszakban elért és elmulasztott kötelezettségvállalásokat is. 
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Több fronton sikeresnek érzem elnöki ciklusomat, ugyanis azon sarkalatos pontok, melyek 
alappillérét jelentették előző pályázatomnak, véleményem szerint jó irányba és megfelelő 
ütemben mozdultak el. Legfontosabb célkitűzésem a hallgatóság és a HK közötti viszony és a 
Képviselet felé táplált bizalom erősítése volt. Április óta úgy érzem, ezek a tényezők fejlődtek, 
bár mindig van hová fejlődni, az egy évvel ezelőtti indulásom óta mostanra úgy érzem 
folyamatosan javuló tendenciában vagyunk és ez a fejlődés reményeim szerint csak tovább 
tart. Az irodánk tényleges Hallgatói Irodaként üzemelt, ahová bátran tértek be az emberek, a 
hallgatók minden problémájukkal és ötletükkel meg tudtak bennünket találni, amire 
igyekeztünk a rendelkezésünkre álló legtöbbet segíteni nekik. 

A közélet aktív szereplőivel, az öntevékeny körökkel és közösségünk súlyponti szereplőivel 
sikerült a legtöbb esetben megtalálni az összhangot, valamint minden felmerülő nehézségre 
tudtunk találni egy választ és egy megoldást, mely kivitelezése mindig több fél konstruktív 
hozzáállásával történt meg. A körvezetők véleményem szerint a korábbiakhoz képest nagyobb 
mozgásteret kaphattak, véleményük több fontos kérdésben is befolyásolta a közösséget 
érintő döntéseket, elég csak a Kari Állófogadás díjazottjaira, vagy a közösségi pontrendszer 
formálására gondolni. 

A Hallgatói Képviselet belső működésére való tekintettel szívügyemnek tekintettem, hogy 
minden képviselő megtalálja azt a pozíciót, melyben legjobban tud dolgozni, valamint 
munkaorientált hozzáállás mellett alapvetőnek gondoltam az akkor rendkívül megújult HK 
közösségé formálását is, mely során plusz motivációt meríthet mindenki a feladatai 
ellátásához és kötelezettségeinek magas színvonalú elvégzéséhez is. Véleményem szerint 
mára egy összeszokott és rutintalanságát ledobni kívánó HK-nak lehetek a része, melyre újabb 
célok és új megoldandó feladatok várhatnak a jövőben. 

Persze az élet nem csak játék és mese. Az elmúlt szűk fél évben rengeteg olyan probléma és 
hiba keresztezte utamat elnökként, amelynek megoldására mára készebbnek érezném 
magamat. Eleinte nem volt számomra komfortos elsőévesként az ÉMK HK vezetése, ugyanis 
őszintén megmondva, magamat nem találtam még teljesen késznek a feladatra, viszont az a 
szintű támogatás, amit megkaptam áprilisban, segített abban, hogy motiváltan és teljes 
erőbedobással tudjam szolgálni a kar hallgatóit. 

Jómagam, valamint az akkor átlagéletkorban másfél évet fiatalodó Képviselet rutintalansága 
érezhető volt a belső és külső működésben egyaránt. A korábban Utánpótlás felelősként, majd 
elnökként ellátandó tudásátadás segítése nem minden esetben zajlott jól, ahogyan az emberi 
erőforrás kihasználtságunk sem mindig teljesített a legjobban. Ezek a hibák és személyi 
változások érzékelhetők voltak nem csak a belső működésünkben, hanem a hallgatók 
segítésének esetleges akadozásában is. 
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Jövőbeli tervek, stratégiai elképzelések 

A múlt tanulságaival felvértezve adom be elnöki pályázatomat, mely során indulóként nem is, 
a háttérmunka segítésével igyekszem előrébb vinni az ÉMK Tisztújítását.  

Több, meglátásaim szerint fontos célkitűzést fogalmaztam meg a következőkre nézve, 
melyeket vázlatpontokba szedve szeretnék prezentálni. 

1. Magas szintű ismeretek: Április óta a Képviselet átalakuláson ment át, melynek fontos 
része a lehető legnagyobb képviselői tudás megszerzése. Célom, hogy a Hallgatói 
Képviselet tagjai saját területükön a legmagasabb szintű tudást képviselhessék, 
emellett széleskörűen ismerjék azokat az irányokat is, melyekben nem dolgoznak 
aktívan, hiszen így lehet a hallgatók igényeit leginkább kielégíteni. 
 

2. Mindig legyen B-terv: Az elmúlt időben többször problémát jelentett egyes személyek 
pótlásának megoldása. Többször ad hoc jelleggel, valamint szerencsével és mások 
verejtékes munkájával tudtuk elérni, hogy az adott munka ne legen elvégzetlenül. 
Éppen ezért, okulva ezekből szeretném, ha a jövőben minden feladatkörben lenne egy 
B megoldás, mellyel bármilye rendkívüli helyzetre fel tudunk készülni, ezzel 
preventíven fellépni az okozható fennakadásokkal szemben. Emellett szeretném a 
testület felépítésének stabilizálását elérni, hogy minden képviselő tisztában legyen a 
lehetőségeiről és kötelezettségeiről is mind saját, mind más területeken egyaránt. 
 

3. Rendezvényszervező Bizottság: Az RB a Képviselet külső bizottságaként üzemel, mely 
a kar rendezvényeit döntő módon befolyásolja kivitelezésben és előkészítésben 
egyaránt. Sajnos az elmúlt időszakban rendezetlen maradt a Bizottság belső 
működése, mely részben saját hibámnak is tekintendő. A következőkben fontosnak 
tartanám a jelenlegi struktúra átgondolását, valamint inspiratív ötletekkel szeretném, 
ha megújulna az RB, majd megerősödve a szponzorációk és a rendezvényszervezések 
professzionális lebonyolítójaként tarthatjuk számon az ÉMK életében, így a nagyobb 
kari rendezvények magasszínvonalú kivitelezőjeként is. 
 

4. Közéleti utánpótlás: Munkásságom során kiemelt figyelmet szenteltem a köri és 
közéleti utánpótlás fejlesztésére, valamint a Képviselet személyi utánpótlásának 
biztosítására is. Korábban voltak sikertelenebb próbálkozásaim ezen területeken, a 
jelenlegi helyzetet nézve viszont pozitívnak ígérkezik a mérleg, mely az utánpótlást 
illeti, melyhez a kigondolt stratégiát a HK és a körök is egyaránt támogatták. Ezen 
tevékenységeket szeretném tovább vinni, hogy mindenki megtalálja a helyét és 
szerepvállalását a karon. 
 

5. Tanulmányi ösztöndíj: Szabályzatváltozások okán a következő félévtől változik a 
Tanulmányi ösztöndíj bírálási elve, mely a jelenlegi Teljesítményindexről fog változni. 
Kiemelt feladatként szeretnék foglalkozni vele a jövőben, hiszen ezen ösztöndíjjal 
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amellett, hogy a tanulmányi teljesítményét lehet elismerni a hallgatóknak, a 
legnagyobb számban juthatnak anyagi pluszhoz a jogosultak.  
 

6. Kollégiumi revízió: Kollégiumi férőhelyeink jelentős megcsappanásával előrébb került 
a hallgatóság és a Képviselet szemében is a férőhelyosztás és az azt befolyásoló 
tényezők mérésének feladata. Szeretném, ha a lehető legkorrektebb rendszer 
működne karunkon, valamint a képviselők is naprakészek legyenek és munkájukat 
professzionális szinten tudják ellátni. Emellett nem csak a férőhelyosztásnál, hanem a 
Képviselet tevékenységében meghatározó szerepet szükséges betölteni a mindennapi 
kollégiumi feladatok és problémák akadálymentes és gyors felgöngyölítése, hiszen 
több hallgatónknak az életvitelét tudják befolyásolni ezen tényezők. 
 

7. Karok közötti kapcsolatépítés: A következő időszakban szeretnék hangsúlyt fektetni, 
hogy a többi kar hallgatóival és képviselőivel tudjunk szorosabb személyes és szakmai 
kapcsolatot kiépíteni. Véleményem szerint nagyon fontos, hogy az egységes HÖK 
rendszer kiépítésénél és fenntartásánál, a hallgatók képviseletének magasszintű 
ellátásánál ismerjük egymás szokásait, módszereit, ezáltal fejlődve képviseleti szinten 
is, valamint személyes kapcsolatok és barátságok által tudjunk egymással vállvetve 
megbirkózni az elénk kerülő akadályokkal, ugyanis célunk minden karon ugyanaz, a 
HÖK képviselet és fejlesztése.  
 

Előző pályázatomat egy idézettel zártam mely, Király Gábor 1998-as válogatott 
bemutatkozásához köthető, amikor ennyit mondott: „Sok türelmet kérünk mindenkitől… 
dolgozunk, én úgy érzem.” Úgy érzem a türelem lassan megteremti rózsáját, ugyanis az elmúlt 
félév munkáját folytatva és a megszerzett ismeretek és tapasztalatokat felhasználva 
tudjuk/tudnám programom elemeit az Éptőmérnöki Kar és a Hallgatói Képviselet számára 
megvalósítani. Remélem terveimmel sikerül meggyőznöm mindenkit és tudom folytatni eddigi 
munkámat. 

 

Budapest, 2019. szeptember 28.       Puskely Gergő Pál 

 


