
 

 

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 2021. január 1. és 2021. január 31. közötti időszakban 

végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel

 
2021. január 4. - HK ülés részvétel 

2021. január 11. - HK ülés részvétel 

2021. január 18. - HK ülés részvétel 

2021. január 25. - HK ülés részvétel 

 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

 
 

Kari Tanulmányi Bizottság: 

● Kérvények bírálásával foglalkoztam hat turnusban. 

● Lovas Tamással egyeztettem oktatási aktualitásokról, valamint hallgatói tájékoztatásról és 

felmérésről. 

● Lovas Tamással egyeztettünk Kari Felvételi Bizottsággal kapcsolatban. 

● Lovas Tamással egyeztettem Tanulmányi ösztöndíjjal, félévkezdéssel, tanterv 

felülvizsgálattal kapcsolatosan. 

 

Bizottságban végzett tevékenység

 
Szociális Bizottság 

● 2020. január 7. - bizottsági ülés részvétel 

● Betanuláson vettem részt Szabó Dániellel. 
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Kollégiumi Bizottság 

● 2020. január 8. - bizottsági ülés részvétel 

● Kibővített Kollégiumi Bizottsági ülést tartottam január 3-án. 

● Kollégiumi mentori pályázatok átvizslatásával foglalkoztam. 

● Molnár Zsanettel egyeztettünk több alkalommal aktualitásokról. 

 

Felelősi munkák

 
Alelnök: 

● Elkészítettük az elnökséggel a képviselet decemberi értékelését. 

● Zsótér Emesével egyeztettem aktualitásokról. 

● HK érdeklődők számára tartottam ülést január 2-án. 

● Az érdeklődők számára készítettem ráérést felmérő táblázatot, továbbá projektlistát, 

valamint bővítettem az ötleteimmel. 

● Aktualitásokról és ráérésről tájékoztattam az érdeklődőket, valamint egyeztettünk a 

projektjeikkel kapcsolatban. 

● Schwendtner Rékával és Zsótér Emesével elkészítettem a kollégiumi közösségi 

pontozást. 

● Általános felmérést tartottam a képviselet tagjainak. 

● Csete Balázzsal tartottunk meetinget a HK érdeklődőknek január 12-én. 

● HK ZH felkészüléssel foglalkoztam általánosságban. 

● Szavazások előkészítésével foglalkoztam. 

● Vezetőségi megbeszélésen vettem részt. 

● Csete Balázzsal tartottunk tudásátadást az érdeklődők számára. 

● Educatioval kapcsolatosan egyeztettem a kiállítás szereplőivel több alkalommal is. 

● Ráéréseket mértem fel, valamint beosztást készítettem az Educatio kiállításra. 

● Részt vettem az Educatio kiállításon kari adminként. 

● Gólyatábor főszervezői pályázat kiírásával foglalkoztam. 

● Ruharendelés intézésével foglalkoztam. 
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● Papp Bendegúzzal és Zsótér Emesével egyeztettünk az ÉMK HK jövőjével 

kapcsolatosan. 

● Szűcs Angelikával egyeztettem az ÉMK HK jövőjével kapcsolatosan. 

● Bátori Boglárkával egyeztettem az ÉMK HK jövőjével kapcsolatosan. 

 

Gazdasági referens: 

● NKOH köteles 2021-re tervezett rendezvényekről készítettem előzetes becslést az EHK 

számára. 

● Külső Gazdasági Bizottságon vettem részt január 10-én. 

● Támogatási rend átnézésével és véleményezésével foglalkoztam. 

● Külső Gazdasági Bizottságon vettem részt január 20-án. 

 

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. 

● A TMT oktatóival, valamint Oltvári Sándorral vettünk részt egy eseti megbeszélésen a 

Tartók Statikája I. sikertelenségével kapcsolatban. 

● Tanulmányi ösztöndíj osztási elveket ellenőriztem át. 

● Külső közösségi kollégiumi pontok ellenőrzését hajtottam végre. 

● Január 16-án stratégiai bizottságon vettem részt. 

● Irodát takarítottam a beosztásomnak megfelelően. 
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● Kósa Zsófiával egyeztettem sporteszköz használatokról. 

● Az Oktatási bizottság számára segítettem a teljesítményértékelés hallgatói felmérés 

összeállításában. 

● Emlékeztető korrektúrázásával foglalkoztam. 

● Bátori Boglárkának segítettem a Jó tanuló, jó közélő ösztöndíj pályázatának 

megalkotásában.  

● Rektorválasztással kapcsolatos egyeztetéseim voltak a hónapban több alkalommal. 

● A képviseleti helyiségek pakolásával és rendezésével foglalkoztam. 

● Neptun üzenet véleményezésével foglalkoztam. 

 

Értékelés

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

● Összesített pont: 114,81 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 97.600 Ft 

 

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

Egyetemi Hallgatói Képviselettől kapott. 


