
 
 

 
 

BESZÁMOLÓ GÁCSIG GERGŐ 
2016. február 17. és 2016. március 15. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. február 18. – EHK ülés részvétel 
2016. február 25. – EHK ülés részvétel 
2016. március 03. – EHK ülés részvétel 
2016. március 10. – EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. február 25. - Belső Gazdasági Bizottság (BGB) ülés részvétel 
2016. március 3. – Belső Gazdasági Bizottság (BGB) ülés részvétel 
2016. március 3. – Belső Oktatási Bizottság (BOB) ülés részvétel 
2016. március 7. – Belső Gazdasági Bizottság (BGB) ülés részvétel 
2016. március 8. – Belső Oktatási Bizottság (BOB) ülés részvétel 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Pályázati Bizottságban végzett tevékenység 

 Egyetemi BME ösztöndíj pályázatok bírálása 

Belső Gazdasági Bizottságban végzett tevékenység 

 Szakkollégiumi és HKT támogatási pályázatot készítettem Lőrincz Lászlóval 

 Átnéztem az öntevékeny körök működési pályázatát 

 Költségvetésben foglalt sporttal kapcsolatos tételek leírását elkészítettem 

 Emlékeztetőt írtam az ülésen  

Belső Oktatási Bizottságban végzett tevékenység 

 Átnéztem az új TVSZ-hez megküldött anyagokat, összegyűjtöttem az 

észrevételeimet 

 Emlékeztetőt írtam az ülésen 



 
 

 
 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Sport referensi tevékenység: 

 Folyamatosan egyeztettem Péter Kingával a sporttermek utólagos foglalásairól és a 

beérkező módosítási kérésekről 

 Bekértem a karoktól, hogy mikor szeretnének rendezvényt tartani a Bercsényi és a 

Kármán kollégiumok tornatermében, ezeket összesítettem 

 Elkészítettük a sport normatíva felosztást Daku Dáviddal és Molnár Lászlóval 

 Találkoztam a Testnevelési Központ igazgatójával, Kincses Gáborral valamint 

Bartha Zsolttal, akikkel átbeszéltük a következő féléves sporttal kapcsolatos 

terveket. 

 Hellner Szelinával és Nagy Edittel egyeztettem a Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíjjal 

kapcsolatban 

 Mezey Mercedesszel nekikezdtünk a BME Futónap megszervezésének 

 A Jeges Est elmaradása miatt a jegyek visszaváltását intéztem és elszámoltam 

ezekkel a kari kapcsolattartókkal 

 Rendszereztem és összesítettem a Jeges Est jegytömbjeit, ezeket felvezettem egy 

táblázatba és elszámoltam velük Orbán Balázzsal 

 Sporttal kapcsolatos hirdetéseket továbbítottam Kun Leventének, ezekről röviden 

egyeztettünk 

 Egyeztettem Imreh Balázzsal a BME FC képviselőjével a támogatásokról 

 Sportközpont bérleteket igényeltem az OHV nyerteseknek 

 Vásárhelyi Pál Kollégium konditermében használt futógép szervizelésének 

lehetőségeinek jártam utána 

 Egyetem területén szervezendő lasertag bajnoksággal kapcsolatban jártam utána a 

lehetőségeknek, illetve utána jártam, hogy a BME Sportnapon ki szokott 

kitelepülni. 

HÖOK Közgyűlés szervezés: 

 2016. február 22. Orbán Balázzsal, Németh Ádámmal és Czikó Norberttel tartott 

megbeszélésen vettem részt a Közgyűlés szervezésével kapcsolatban 

 2016. február 23. Az EHK képviselőkkel tartott Közgyűlés megbeszélésen vettem 

részt, erről jegyzetet készítettem 

 Kun Leventével átbeszéltük a hétvége lebonyolításának folyamatát 

 Egyeztettem az egyes programok felelőseivel azok lebonyolításáról 

 A szállodával egyeztettem a végleges résztvevő számokról 

 Megrendelést küldtem a szállodának a végeleges létszámmal és elrendeztem az 

előleg kifizetését 

 Daku Dáviddal átbeszéltük a szombati nap lebonyolításának részleteit 



 
 

 
 

 Pénteken Gődér Viviennel összeállítottuk a regisztrációhoz szükséges eszközöket, 

ezeket elszállítottam a hotelbe, ott felállítottuk a regisztrációs pultot és elkezdtük az 

érkezők regisztrálását 

 A hotel vezetőségével egyeztettem a szobabeosztásról és a számlázásról 

 Egyeztettem Major Sándorral a MISZISZ által biztosított munkaerővel 

kapcsolatban 

 Egyeztettem a fellépőkkel (bulik és vacsora alatti zene) 

 Átszállítottam a regisztrációhoz szükséges eszközöket a hotelből a K épületbe és 

felállítottam Rácz Tamás segítségével a regisztrációs pultot 

 Irányjelző táblákat nyomtattam és elhelyeztem őket a K épületben 

 Szombaton reggel előkészültünk a Közgyűlés lebonyolításához, berendeztük a 

termet, egyeztettünk a technikusokkal. 

 A Közgyűlés során felmerülő problémákat orvosoltam, a felmerülő kéréseket 

megoldottam 

 Átbeszéltük a fakultatív programok szervezőivel a programok részleteit 

 Traxler Balázzsal átbeszéltük az esti program lebonyolítását 

 Segítettem a hajóra bepakolni a vendéglátás és a hang- és fénytechnika eszközeit 

 Berendeztem a hajó nagytermét illetve a ruhatárat 

 A hajó indulásáról és az este további részleteiről egyeztettem a hajó szervezőjével 

 A hétvége után egyeztettem Traxler Balázzsal a szombat esti program, illetve Kun 

Leventével a teljes hétvége lebonyolításáról 

KHK Továbbképző hétvége szervezés: 

 2016. február 17. megbeszélést tartottunk a hétvégéről 

 Egyeztettem a szállodával az érkezés körülményeiről, a létszámról, a szükséges 

eszközökről, termekről, egyéni étkezési igényekről, szobabeosztásról és minden 

felmerülő egyéb kérdésről az érkezés előtt. 

 A szükséges eszközök listáját frissítettem és bevásárló listát készítettem 

 Az utazáshoz szükséges autóbuszok bérlését elintéztem 

 Összeszedtük Nagy Renátával a szükséges eszközöket, elhoztam a HSZI-ből a 

tőlük elkért eszközöket, ezeket elszállítottuk a helyszínre 

 PR szekció felkészülés Kun Leventével, a szombati napon annak lebonyolítása 

 Bevásárlás a Metroban Kun Leventével és Vidák Miklóssal 

 Járműszállításban való közreműködés 

 A helyszínen a felmerülő problémákat megbeszéltem a szálloda vezetésével, 

segítettem a pakolásban és a szükséges infrastruktúra kiépítésében 

 A hazaérkezés után az eszközöket eredeti helyükre bepakoltuk Kun Leventével és 

Vidák Miklóssal  

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tisztújítás: 



 
 

 
 

 A szavazási bizottság elnökeként előkészítettem a szavazást: 

o Egyeztettem Lábas Istvánnal és Lövei Dorottyával a szavazás 

részleteiről és időpontokról 

o Egyeztettem Keresztes Péterrel és Vermes Boldizsárral a 

szavazásról 

o Névjegyzéket kikértem a HSZI-től és ezt elhoztam 

o Kiküldettem a névjegyzékbe vett hallgatóknak az erről szóló Neptun 

üzenetet 

o Vermes Boldizsártól a névjegyzés megtekintésének határideje után 

elkértem a szavazáshoz szükséges aláíróívet 

o Egyeztettem Kalmár Mártonnal az online szavazásról 

 Részt vettem a Tisztújító Fórumon 

 Elindítottam a szavazást a szavazási bizottság tagjainak segítségével, majd ennek 

végeztével lezártam a szavazó urnát, majd ezt elszállítottam 

 Összesítettem azt, hogy kik szavaztak papír alapon az online szavazás elindításához 

 A papír alapú szavazáskor felmerült problémákról egyeztettem Vermes 

Boldizsárral 

 Elindíttattam az online szavazást, az ehhez szükséges adatokat elkészítettem és 

elküldtem Vermes Boldizsárnak, aki ezt követően elindította a folyamatot 

 Az online szavazás végén összesítettem a szavazatokat, mivel ezek száma nem érte 

el a szükséges részvételi számot, a szavazási bizottsággal egyeztetve az online 

szavazást meghosszabbítottuk. 

 Az online szavazás ismételt elindítását felügyeltem és a szükséges adatokat 

ismételten megküldtem Vermes Boldizsárnak 

 A szavazás végeztével a szavazási bizottság segítségével összeszámoltuk a 

szavazatokat, erről jegyzőkönyvet készítettünk 

 Átadtam Vermes Boldizsárnak a papír alapú szavazás során készült 

jegyzőkönyveket és szavazólapokat, valamint a névjegyzéket és az aláíró ívet 

BME Together: 

 Egyeztettem a Grand nevű szórakozóhellyel a buli ott történő lebonyolításával 

kapcsolatban, ez hosszas egyeztetés után végül nem volt működőképes koncepció 

 Egyeztettem a Doboz képviselőjével a buli megszervezéséről, végül ez lett a buli 

helyszíne 

 Egyeztettem Orbán Balázzsal a helyszínnel és a szerződéssel kapcsolatban 

 Költségvetést készítettem, ezt egyeztetem Orbán Balázzsal 

 Szervezői megbeszélést tartottam a kari referensekkel 

 Newikkal a fő fellépővel egyeztettem és beszéltem le a fellépést 

 Elkészítettem az esemény forgatókönyvét, erről egyeztettem a fellépőkkel és kari 

szervezőkkel 



 
 

 
 

 A jegytömbbök és a plakát elkészítésével kapcsolatban egyeztettem Somhegyi 

Balázzsal, miután a tervek elkészültek Orbán Balázzsal is ellenőriztük, hogy 

minden megfelelő-e 

 Elküldtem a nyomdába az anyagokat, miután elkészültek ezeket elhoztam 

 Elkészíttettem és elküldtem a Műhelyben való hirdetéshez a kreatívot 

 A jegyértékesítés menetéről egyeztettem a kari referensekkel 

 Elkészítettem a Facebook eseményt és egyeztettem az eseményen történő 

kommunikációról ennek felelőseivel 

 A Doboz képviselőjével és Orbán Balázzsal átnéztük a szerződést és a szükséges 

helyeken átírtuk azt úgy, hogy megfelelő legyen 

 A Doboz képviselőjével egyeztettem nyereményjátékon kisorsolt ajándékokról 

 A kari referensek segítségével kitaláltuk a nyereményjátékokat 

 Egyeztettem a fotósokkal és a videósokkal a buli részleteiről és a felvételek 

elkészítéséről 

 A beléptetéshez munkaerőt szereztem, a szükséges papírokat elintéztem nekik 

(szerződések, munkaidő nyilvántartás) 

 Orbán Balázzsal egyeztettem nyitókasszával kapcsolatban, az ehhez szükséges 

eszközöket elhoztam tőle és átbeszéltük a buli részleteit 

 A beléptetéshez szükséges VIP listát állítottam össze 

 A helyszínen felállítottam a beléptetést, a dolgozókkal átbeszéltem a beléptetés 

részleteit, a szükséges papírmunkát elvégeztük 

 A buli ideje alatt folyamatosan felügyeltem a bulit 

 A kassza zárásakor elszámoltunk a dolgozókkal 

Saját projektek: 

 HÖOK BRSZ ülésen vettem részt 

 HÖOK Választmányi ülésen vettem részt 

 Megbeszélést tartottunk Daku Dáviddal és Markovics Petrával az elmúlt időszakról 

és az ezt követő tervekről 

 Átnéztem az ülések emlékeztetőit 

 Ügyeletet tartottam az EHK irodában az alábbi időpontokban: 

o 2016.02.17. (szerda) 10:00-12:00 

o 2016.02.18. (csütörtök) 12:00-14:00 

o 2016.02.29. (hétfő) 12:00-14:00 

o 2016.03.01. (kedd) 10:00-12:00 

o 2016.03.02. (szerda) 10:00-12:00 (helyettesítés) 

o 2016.03.08. (kedd) 10:00-12:00 (helyettesítés) 

o 2016.03.09. (szerda) 10:00-12:00 

 Daku Dáviddal átbeszéltük a következő időszak projektjeit 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 212 000 Ft. 


