
 
 

 
 

BESZÁMOLÓ GÁCSIG GERGŐ 
2016. január 27. és 2016. február 16. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. január 28. – EHK ülés részvétel 
2016. február 11. – EHK ülés részvétel 
2016. február 16. – rendkívüli EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. január 27. – Belső Szociális Bizottság ülés részvétel 
2016. január 27. – Belső Pályázati Bizottság ülés részvétel 
2016. január 28. – Belső Gazdasági Bizottság ülés részvétel 
2016. február 9. – Belső Pályázati Bizottság ülés részvétel 
2016. február 10. - Belső Oktatási Bizottság ülés részvétel 
2016. február 15. – Belső Oktatási Bizottság ülés részvétel 
2016. február 16. - Belső Kollégiumi Bizottság ülés részvétel 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Pályázati Bizottságban végzett tevékenység 

 Átnéztem a pályázati kiírásokat 

Belső Gazdasági Bizottságban végzett tevékenység 

 Átnéztem az elkészült anyagokat (támogatási rend, táblázatok, költségvetési 

szabályzat) 

 Költségvetési pályázatot készítettem 

Belső Oktatási Bizottságban végzett tevékenység 

 Átnéztem és véleményeztem az alap és mesterszakok képzési és kimeneteli 

követelményeinek tervezett változtatásait 

 Átnéztem az összegyűjtött véleményeket a TVSZ tervezett változtatásával 

kapcsolatban 



 
 

 
 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Sport referensi tevékenység: 

 2016. január 29. Molnár Lászlóval átbeszéltük a teremosztás menetét és a pályázat 

részleteit 

 2016. február 12. Elkészítettük a sporttermek beosztását a beérkezett pályázatok 

alapján, ez alatt a felmerülő problémákkal folyamatosan egyeztettünk a 

pályázókkal. 

 Elkészítettem a teremosztás végleges eredményeinek PDF dokumentumait, amiket 

az EHK honlapján kihirdettünk 

 Daku Dáviddal találkoztunk Dévay Katával a kollégiumi konditermek ügyében 

egyeztetni 

BME Jeges Est szervezés: 

 Az Unilever képviselőjével folyamatosan egyeztettem a megjelenési lehetőségről és 

az ehhez kapcsolódó részletekről 

 A Plazmaszolgálat képviselőjével folyamatosan egyeztettem a megjelenési 

lehetőségről és az ehhez kapcsolódó részletekről 

 Az UBER képviselőjével folyamatosan egyeztettem a megjelenési lehetőségről és 

az ehhez kapcsolódó részletekről 

 2016.február 8. Orbán Balázzsal és Czikó Norberttel találkoztam és átbeszéltük a 

Jeges Est jegyárulásának és helyszíni lebonyolításának részleteit, valamint 

beszéltünk a támogatói megjelenések lehetőségéről 

 Költségvetést módosítottam az előző pontban írt megbeszélések alapján 

 Cseh Attilával egyeztettem szervezői fényvisszaverő mellények rendelése miatt 

 A BSS-sel egyeztettem helyszíni videózás miatt 

 A helyszíni szervezők szükséges papírjai miatt folyamatosan egyeztettem Szalánczi 

Mátéval 

 Szerződés miatt egyeztettem a Műjégpálya képviselőjével és Orbán Balázzsal 

 Az elmaradás miatt értesítettem az érintetteket 

 A helyszínre jelentkező szervezőknek tájékoztatást tartottam arról, hogy elmarad a 

rendezvény 

HÖOK Közgyűlés szervezés: 

 Árajánlatot kértem a köszöntő csomagba szánt füzetek megrendeléséhez 

 2016. január 28. A Bálna Budapest rendezvénytermeit jártam be és egyeztettem a 

helyi szervezővel  

 2016. február 11. Részt vettem a megbeszélésen 

 Átnéztem a Kun Levente által készített anyagokat 

KHK Továbbképző hétvége szervezés: 



 
 

 
 

 Szállást kerestem és árajánlatokat kértem 

 2016. január 29. Elutaztunk Salgótarjánba Tompos Balázzsal, a továbbképző 

hétvége helyszínét megtekinteni és egyeztetni a szálloda vezetésével 

 Átnéztem a Nagy Renáta által készített programterveket és átbeszéltem vele ezeket 

 A felmerülő kérdésekben egyeztettem a szálloda vezetésével 

 Összeállítottam a hétvégére szükséges eszközök listáját 

 Vidák Miklóssal átbeszéltük az esemény részleteit a Hallgatói Szolgáltatási 

Igazgatóság felé küldendő kérelem elkészítéséhez 

Saját projektek: 

 A Nagy Egyetemi Borteszt megkeresésére válaszoltam 

 Egyeztettem a KJK képviselőivel a Tisztújítás miatt 

 Felkerestem Keresztes Pétert és Vermes Boldizsár a Tisztújítással kapcsolatban, 

átvettem a névjegyzéket 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 144 875 Ft 
 


