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Beszámoló Puskely Gergő Pál 

 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2020. március 1. és 2020. március 31. 
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2020. március 2. – HK ülés részvétel 
2020. március 9. – HK ülés részvétel 
2020. március 11. – Rendkívüli HK ülés részvétel 
2020. március 18. – HK ülés részvétel 
2020. március 23. – HK ülés részvétel 
2020. március 30. – HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2020. március 4. –Dékáni Tanács részvétel 
2020. március 11. – Kari Tanács részvétel 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Kari Tanulmányi Bizottság: 
- Kérvények bírálását végeztem két turnusban. 
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Egyéb felelősi munkák 

 
 

Elnök 

● Megbeszélésen vettem részt kari elnökökkel a HK ZH tematikájáról. 

● Gerner Alexandrával és Lestyan Bencével egyeztettünk a KHK továbbképző kapcsán. 

● Bene Balázzsal egyeztettünk elnöki ügyekről. 

● Kállai Lászlóval egyeztettünk a kollégiumi mentorokat érintő ügyekről. 

● Bátori Boglárkával és Kovács Klementinával egyeztettem több alkalommal az EHK-t 
is érintő ügyekről. 

● Tájékoztattam a Képviseletet az elnöki megbeszélésen elhangzottakról. 

● Hallgatói csoportok dokumentumainak összeszerkesztésével és korrekciójával 
foglalkoztam. 

● A leadásra kerülő köri anyagokról egyeztettem az értinettekkel. 

● Fogadóórát tartottam. 

● Az ÉMK HK személyi változásairól tájékoztattam az érintetteket. 

● Molnár Zsanettel elvégeztük a Képviselet januári munkájának értékelését. 

● Kollégiumi hallgatói célú helyiségekkel foglalkoztam, valamint a köri felhasználásokat 
továbbítottam az EHK felé. 

● Dr. Dunai László dékán úrral egyeztettünk a kari rendezvények, valamint a koronavírus 
okozta nehézségek megoldásával kapcsolatban. 

● Titkos szavazáshoz szükséges program tesztelésével foglalkoztam. 

● A távoktatással kapcsolatos gyakran ismételt kérdések összegyűjtését végeztem el. 

● Dr. Lovas Tamással egyeztettünk több alkalommal a távoktatással és annak hallgatói 
megsegítésével kapcsolatban. 

● A koronavírussal kapcsolatos állásfoglalás kiegészítésével foglalkoztam. 

● A vészhelyzet kihirdetésével kapcsolatos fejlemények továbbításával és reflekciójával 
foglalkoztam a rektori szünet alatt. 

● Rendkívüli KKB megtartásával foglalkoztam. 

● Hírt írtam a kollégiumi költözés fejleményeivel kapcsolatban. 

● A Gólyatábor főszervezésével egyeztettünk az aktuális fejleményekről. 
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● Pollák Zsomborral egyeztettünk a krízishelyzetről több alkalommal. 

● Tanácskozási jogú tagságra kiírt pályázat írásával foglalkoztam. 

● Külső Közösségi ösztöndíj bírálásával foglalkoztam Modori Márton pontozásának 
segítségével. 

● A Képviselet februári értékelését végeztem el. 

● A márciusi dokumentációt készítettük el Kindling Attila és Bátori Boglárka segítségével. 

● Az alelnökökkel egyeztettünk folyamatosan a fejleményekről. 

● Távoktatással kapcsolatos teams meetingen vettem részt. 

● Dr. Lovas Tamással egyeztettünk elsőéves szabadon választható tárggyal kapcsolatban. 

● A HÖOK számára fogalmaztam meg kérdéseket a koronavírus kezelésével 
kapcsolatban. 

● Kónya Évával egyeztettem Kari Tanács részvételekkel kapcsolatban. 

● A MŰHASZ illetékeseivel egyeztettünk a nyitások, rendezvények kapcsán. 

● Az EHK felé jeleztem az ÉMK HK referens váltásait. 

● Bátori Boglárkával tartottuk folyamatosan a kapcsolatot az EHK intézkedésivel 
kapcsolatban, valamint a krízishelyzet kezelését illetően. 

● A kollégiumi mentorokkal egyeztettünk a kollégiumi költözések és irreálisan gyorsan 
változó állásfoglalások kezeléséről. 

● Paulik Dániellel egyeztettem az internetszolgáltatók kollégiumi lakhatásáról és a 
kollégiumi internet lekapcsolásáról. 

● Dr. Dunai Lászlóval egyeztettünk a koordinációs bizottság lépéseinek fejleményéről. 

● Szabó Dánielnek továbbítottam Erasmusos megkeresésünket a Covid 19 kapcsán. 

● Varga Ferenccel és Kindling Attilával egyeztettünk pályázatok sorsáról és 
dokumentáció kezeléséről. 

● A kari elnökökkel egyeztettünk folyamatosan a krízishelyzet információival 
kapcsolatban. 

● A Képviselet számára készítettem ráérést felmérő doodle-t. 

● A HK tagjainak, illetve érdeklődőinek személyes teljesítményértékelését végeztem el. 

● Microsoft teams visszajelzésekkel foglalkoztam. 

● Oltvári Sándorral egyeztettünk oktatásos kérdőívvel kapcsolatban. 

● Projektkiadásokkal foglalkoztam a Képviselet számára. 

● Fogadóórát tartottam. 



 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 

Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet www.emkhk.bme.hu 

 

 

● A Képviselet érdeklődőinek tartottunk bizottsági ülést, melyen az alapvető képviseleti 
dolgokat vettük át. 

● Dr. Lovas Tamással és Oltvári Sándorral egyeztettünk Teams meetingen keresztül a 
távoktatás első hetének kiértékelése kapcsán. 

● Elnökségi ülést tartottunk március 29-én. 

● Önköltségcsökkentésre benyújtott méltányolható kéréssel foglalkoztam. 

● Az EHK március 26-ai ülésén vettem részt megfigyelőként. 

● A Gólyatábor főszervezőségével egyeztettem több alkalommal. 

● Dr. Lovas Tamással egyeztettünk telefonon aktualitásokról. 

● Az előző tárgyévi gazdasági beszámoló átnézésével foglalkoztam, majd egyeztettünk 
róla Kovács Klementinával és Csete Balázzsal. 

● Oktatással kapcsolatos kérdőívről konzultáltunk Oltvári Sándorral és Lovas Tamással. 

● A kari programterv alternatív lehetőségeinek felvezetésével és a rendezvény 
ütemezéseknek a szerkesztésével foglalkoztam, majd a visszajelzések alapján 
korrektúráztam. 

● A Képviselet projektlistájának szerkesztésével és aktualizálásával foglalkoztam a 
koronavírus idejére. 

● A k370-es terem felújításával foglalkoztam. 

● A HK érdeklődők pályázataival foglalkoztam. 

● A K370-es terem használati szabályzatát készítettük el Miski Gergővel.  
 

 
 

 

Egyéb feladatok 

 
 
 

● A K370-es terem foglalásaival foglalkoztam. 

● Kollégiumi szobaellenőrzésen vettem részt. 

● Rendezvénybejelentésekkel foglalkoztam. 

● Teremavatáson képviseltem karunkat két alkalommal is az időszak alatt. 
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● Részt vettem a KHK továbbképző hétvégén. 

● Általános hallgatói megkeresésekkel foglalkoztam. 

● Krízishelyzettel kapcsolatos hallgatói megkeresésekkel foglalkoztam. 

● Kollégiumi kiköltöztetésekkel foglalkoztam. 

● Az érdeklődőinkkel vettünk részt egy közös csapatépítésen. 

● Lengyel Szilárddal egyeztettem a Mentorgárda jövője, valamint tudásszint emelése 
kapcsán. 

● A levelezőlistára érkezett anyagok véleményezésével és továbbításával foglalkoztam. 

● Emlékeztetők korrektúrázását végeztem el. 

● Projektek aktuális állását ellenőriztem. 

● Dr. Lovas Tamással közös tájékoztatón álltam rendelkezésre a hallgatóknak. 
 
 

 

Értékelés 

 

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

 

● Jelenlét pont: 16,75 pont 

● Munka pont: 130,86 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 3 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 127,86 pont 

● Összesített pont: 147,61 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 125.469 Ft 

 

 
 


