
 
 

 
 

BESZÁMOLÓ GÁCSIG GERGŐ 
2016. március 16. és 2016. április 12. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. március 17. – EHK ülés részvétel 
2016. március 24. – EHK ülés részvétel 
2016. március 30. – EHK ülés részvétel 
2016. április 7. – EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. március 16. - Belső Pályázati Bizottság ülés részvétel 
2016. március 21. - Belső Gazdasági Bizottság ülés részvétel 
2016 március 22. - Belső Kollégiumi Bizottság ülés részvétel 
2016 március 22. - Belső Pályázati Bizottság ülés részvétel 
2016. március 23. - Belső Oktatási Bizottság ülés részvétel 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Kollégiumi Bizottságban végzett tevékenység  

 Átnéztem a HFKJSZ-t és elkezdtem átgondolni, hogy miként csökkenthető a 

kollégiumi fegyelmi ügyek száma 

Belső Pályázati Bizottságban végzett tevékenység 

 Pályázati rendszer tesztelése 

Belső Oktatási Bizottságban végzett tevékenység 

 Átnéztem az új TVSZ-hez küldött részeket, ezekről összegyűjtöttem az 

észrevételeimet 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Sport referensi tevékenység: 

 2016. március 31. Dévay Katalinnal, a Sport és Szabadidős Létesítmények 



 
 

 
 

Igazgatóságának igazgatójával találkoztam, akivel az egyetemi sportéletet érintő 

kérdésekről egyeztettünk 

 2016. március 31. Hallgatói Sport Bizottság ülést tartottam 

 2016. április 4. Megbeszélés Daku Dáviddal és Kun Leventével. A kollégiumi 

tornatermek használatainak feltételeiről és az új rendszer kialakításáról beszéltünk 

 2016. április 5. Találkoztam Blum Dániellel, aki a Dunai Regatta BME-s csapatának 

támogatása miatt keresett meg, erről egyeztettem vele 

 A konditermek használati díjának befizetéseinek vezetéséhez készítettem táblázatot 

 Kun Leventével folyamatosan egyeztettem a kollégiumi konditermek 

használatához készülő online rendszerrel kapcsolatban 

 2016. április 7. Találkozó Dévay Katalinnal. Téma: sport normatíva, versenyek 

támogatása, kollégiumi tornatermek használatának feltételei 

 Folyamatosan kommunikáltam Péter Kingával a teremfoglalásokkal, kari 

sportnapokkal és a sportlétesítményeket érintő hallgatói ügyekkel kapcsolatban 

 2016. április 7. Találkozó a Testnevelési Központ képviselőivel, Kincses Gáborral, 

Bartha Zsolttal és Hellner Szelinával. Téma: sportverseny támogatás, BME 

Futóverseny, Családi Sportnap 

 Molnár Lászlóval egyeztetve elkészítettem a sportpálya támogatás pályázatot 

 Imreh Balázzsal egyeztettem TeqBall területfoglalással és Villanyfényes bajnokság 

támogatással kapcsolatban 

 A Testnevelési Központ által küldött versenyfelhívásokat továbbítottam Kun 

Leventének, ezekhez rövid összefoglalást írtam a hirdetésekhez 

 Egyeztettem a Testnevelési Központtal arról, hogy az építész sportnapon miként 

lehet testnevelés alkalom aláírást adni a résztvevőknek 

 Egyeztettem Dévay Katalinnal és Péter Kingával a sporttelepen található 

strandröplabda pálya használatának feltételeiről 

 A HSB tagjaitól bekért anyagokat (kondik állapota, használati díjak) rendszereztem, 

átnéztem és továbbítottam Dévay Katalinnak 

 Összegyűjtöttem a kollégiumi tornatermek házirendjeit, ezeket rendszereztem és 

továbbítottam Kun Leventének az online rendszerben való közzétételhez 

TTK Tisztújítás 

 A szavazási bizottság elnökeként előkészítettem a szavazást:  

o Egyeztettem Kovács Szilviával 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 névjegyzék megtekintésének határideje után 



 
 

 
 

elkértem a szavazáshoz szükséges aláíróívet  

o Egyeztettem Kalmár Mártonnal és Ottó Tivadarral az online 

szavazásról  

 Részt vettem a Tisztújító Fórumon 

 Elindítottam a szavazást a szavazási bizottság tagjainak segítségével, majd ennek 

végeztével lezártam a szavazó urnát 

BME Together: 

 Elszámoltam a karokkal az elővételes jegyek értékesítésével 

 Ellenőriztem a bulin készült képeket 

 A buli aftervideójának elkészítéséről egyeztettem folyamatosan a BSS tagjaival 

 Elszámoltam Orbán Balázzsal, a Műegyetemi Hallgatói Kft. munkatársával a buli 

költségeivel és bevételeivel  

Saját Projektek: 

 Egyeztettem az általam vezetett projektekben részt vevő szervezőkkel a közösségi 

ösztöndíj pályázat benyújtásának módjáról, ellenőriztem a beszámolókat és 

elkészítettem a szükséges dokumentációt. 

 2016. március 22. EHK nyári tábor szervezéssel kapcsolatban megbeszélést 

tartottam 

 Átolvastam az Önkéntes Nap, BME Sportnap és a Karok Közti Vetélkedő 

főszervezői pozíciójára érkezett pályázatokat, a megválasztott főszervezőkkel 

felvettem a kapcsolatot 

 2016. március 12. Az Önkéntes Nap főszervezőjével, Bezzeg Klaudiával 

találkoztam, akivel átbeszéltem a szervezés megkezdésének és folyamatának 

részleteit 

 Orbán Balázzsal egyeztettem egy BME Kedvezménykártya rendszer 

létrehozásának lehetőségéről 

Egyéb: 

 2016. április 5. Kun Leventével a Kérsz Teát? előadás szervezőivel találkoztunk 

 A Műegyetemi Állásbörzén kiállított EHK-s stand összeállításában vettem részt 

 EHK ülés emlékeztetők átnézése 

 A balatonlellei tábor igénybevétele miatt kerestek meg, egyeztettem erről Nagy 

Gáborral, akit összekötöttem a kérdezővel 

 HÖOK Vezetőképzőre a jelentkezést elintéztem 

 Ügyeleti feladatokat láttam el az EHK irodában hétfőnként, keddenként és 

csütörtökönként: 

o 2016. március 21. 12:00-14:00 

o 2016. március 22. 10:00-12:00 

o 2016. március 24. 12:00-14:00 

o 2016. március 28. 12:00-14:00 



 
 

 
 

o 2016. március 29. 10:00-12:00 

o 2016. március 31. 12:00-14:00 

o 2016. április 4. 12:00-14:00 

o 2016. április 7. 12:30-13:30 

o 2016. április 11. 12:00-14:00 

o 2016. április 12. 10:00-12:00 

 
Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 145 250 Ft 
 
 


