
 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 

Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet www.emkhk.bme.hu 

 

Beszámoló Puskely Gergő Pál 
 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2020. november 1. és 2020. november 30. közötti 

időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel

 
● 2020. november 1. - Elektronikus szavazás részvétel 

● 2020. november 2. - HK ülés részvétel 

● 2020. november 3. - Elektronikus szavazás részvétel 

● 2020. november 7. - Elektronikus szavazás részvétel 

● 2020. november 9. - Elektronikus szavazás részvétel 

● 2020. november 10. - HK ülés részvétel 

● 2020. november 12. - Elektronikus szavazás részvétel 

● 2020. november 16. - HK ülés részvétel 

● 2020. november 23. - HK ülés részvétel 

● 2020. november 30. - HK ülés részvétel 

 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

 
● Kari Tanács részvétel - 2020.11.04. 

 

Kari Tanulmányi Bizottság: 

● Kérvényeket bíráltam három alkalommal a hónapban. 

● Dr. Lovas Tamással egyeztettem több alkalommal oktatási témákban. 

● Teljesítményértékelési KTB határozatot fogadtam el. 

● Félévzárási KTB irányelvekre tettem javaslatot, valamint egyeztettem róla a bizottság 

tagjaival. 
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Bizottságban végzett tevékenység

 
Szociális Bizottság 

● Átnéztem a projektlistát és véleményemet fejtettem ki a bizottság jövőbeli terveivel 

kapcsolatban. 

● Hallgatói felméréssel kapcsolatos kérdőívet korrektúráztam. 

● Bizottsági ülésen vettem részt november 17-én. 

● TJSZ 3. számú mellékletének módosítását véleményeztem. 

● Észrevételeket gyűjtöttem a honlapunkon való tájékoztatással kapcsolatban. 

 

Kollégiumi Bizottság 

● EKFSZ melléklet módosítását néztem át. 

● Bizottsági ülésen vettem részt november 29-én. 

 

Felelősi munkák

 
Alelnök: 

● Elnökségi egyeztetésen vettem részt november 1-jén. 

● Zsótér Emesével és Csete Balázzsal egyeztettem állandó jelleggel. 

● Aláírási joggal kapcsolatos meghatalmazással jártam el. 

● A Képviselet november 2-ai tudásfelmérőjét készítettem el. 

● Az ÉMK HK októberi kiértékelését végeztük el. 

● Zsótér Emesével és Somodi Áronnal egyeztettünk Zöld Kör alapításáról. 

● Csete Balázzsal, S. Nagy Rolanddal és Zsótér Emesével egyeztettünk fegyelmi ügyekben. 

● Lehetséges HK érdeklődőkkel foglalkoztam. 

● Stratégiai bizottsági ülést tartottam november 6-án. 

● Csete Balázzsal és Szűcs Angelikával egyeztettem utánpótlás téren. 

● Zsótér Emesével és Szili Ákossal egyeztettem normatíva osztással kapcsolatban. 

● Zöld Kör igényeket néztem át. 
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● Külső Közösségi ösztöndíj osztásával foglalkoztam. 

● Elnökségi megbeszélésen vettem részt november 8-án 

● Szűcs Angelikával egyeztettünk normatíva felosztással és Közösségi ösztöndíjjal 

kapcsolatban. 

● Kollégiumi költözésről szóló HSZI egyeztetésen vettem részt. 

● Kollégiumi igazolások elkészítésével foglalkoztam. 

● Normatíva osztást ellenőriztem le. 

● Vezetőségi megbeszélésen vettem részt november 15-én. 

● A Pályaorientációs Bizottsággal egyeztettem a Nyílt héttel kapcsolatban. 

● Vezetőségi megbeszélésen vettem részt november 22-én. 

● Zsótér Emesével egyeztettünk kollégiumi benntartózkodásról. 

● Egyeztettem az érintettekkel a dolgozói kártyák jelenlegi használatáról. 

● Nyílt nap megjelenéssel és tájékoztatással foglalkoztam. 

● Ruharendelés összegyűjtését végeztem el. 

● Zsótér Emesével egyeztettünk a képviselet jövőjét illetően. 

● Félévzárási ütemezési javaslatot állítottunk össze a HK számára. 

● Egyeztettünk a Gólyatanács HK alkalmáról, valamint az érdeklődők jövőbeli 

projektjeiről. 

● Projektlistát frissítettem a képviselet számára. 

● A november 29-ei Gólyatanácsra készítettem el a képviseletet bemutató prezentációt. 

● Az ÉMK HK 2020-as teljesítményét mértem fel és hatékonyságát mutattam ki belső 

felhasználásra. 

● Zsótér Emesének segítettem személyi változással kapcsolatos adminisztráció 

elintézésében. 

 

Gazdasági referens: 

● Lukács Bálinttal egyeztettem bútorbeszerzéssel kapcsolatban. 

● Iratmegsemmisítő selejtezésével kapcsolatban intézkedtem. 

● Italbeszerzésekről egyeztettem a MŰHASZ munkatársaival. 

● Igénylések sztornózásáról egyeztettem KGB listán. 
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● Szállás helyszínek keresésével és rangsorolásával foglalkoztam 

● Beszerzésekkel kapcsolatos stratégiai bizottságot tartottam. 

● Informatikai beszerzéssel foglalkoztam. 

● KGB ülésen vettem részt. 

● Eszközbeszerzéseket intéztem. 

● Jövőévi beszerzési igényeket jeleztem az EHK felé. 

 

EHK delegált: 

● A Kari Hallgatói Képviselet tagjainak tájékoztatása az EHK-ban folyó ügyekről, az EHK 

által kiadott feladatokról és azok határidejéről  

● Az EHK és az ÉMK HK között az információk és felmerült kérdések közvetítése a Kari 

álláspont képviselete a tárgyalt ügyekben 

● EHK-ban vállalt munkáim elvégzése 

 

Egyéb feladatok

 
● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 

● Szűcs Angelikával egyeztettem ösztöndíjjal kapcsolatban. 

● Hírt posztoltam a Képviselet Facebook oldalára az ösztöndíjak leadásával kapcsolatban. 

● Neptun üzenet korrektúrázásában vettem részt. 

● Állandó jelleggel követtem a levelezőlistán történő aktualitásokat. 

● Oltvári Sándorral egyeztettünk aktualitásokról. 

● Kari órarend tavaszi tervezetét néztem át, vizsgáltam az esetleges lehetőségeket. 

● Somodi Áronnak segítettem ösztöndíj pályázással kapcsolatban. 

● Bátori Boglárkával egyeztettünk aktualitásokról. 

● Öntevékeny köri lehetőségekről készítettem írásos dokumentumot. 

● Kollégiumi bizottsági ülésen vettem részt. 

● Kari ösztöndíjak bírálásában segítettem. 
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● Bátori Boglárkával egyeztettünk aktualitásokról. 

● Potenciális jövőbeli hallgatói képviselőkkel egyeztettem személyesen. 

● Emlékeztető korrektúrázásával foglalkoztam. 

● Körvezetők számára tartottam megbeszélést az aktuális közéleti dolgokkal kapcsolatban. 

● Irodatakarításon vettem részt. 

● Fórum részvételi névsort továbbítottam az Ösztöndíj bizottság számára. 

● Zsótér Emesével kulcsmásolással kapcsolatosan intézkedünk az időszakban. 

● Stratégiai bizottsági ülésen vettem részt november 22-én. 

● Prezentációt készítettem az november 25-i Gólyatanácsra. 

● Hallgatói tájékoztatót tartottunk a félévzárással kapcsolatban. 

● Részt vettem Schwendtner Réka G Suite oktatásán. 

● Dékáni egyeztetésen vettem részt. 

● Előadtam az november 25-ei Gólyatanácson. 

● A hallgatói iroda karbantartásával foglalkoztam. 

● Szűcs Angelikával egyeztettem ösztöndíjakkal kapcsolatban. 

● Gólyatáborral kapcsolatos dokumentumokat és tudástárat frissítettem. 

 

Értékelés

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

● Összesített pont: 131,18 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 111.500 Ft 

 

A képviselő fenti időszakra vonatkozóan az EHK-ban végzett tevékenységért ösztöndíjat az 

Egyetemi Hallgatói Képviselettől kapott. 


