
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ GÁCSIG GERGŐ 
2016. május 17. és 2016. június 14. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. május 19. – EHK ülés részvétel 
2016. május 20. – Rendkívüli EHK ülés részvétel 
2016. május 26. – EHK ülés részvétel 
2016. június 2. – EHK ülés részvétel 
2016. június 9. – EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. május 18. – Stratégiai Bizottság ülés részvétel 
2016. május 25. - Stratégiai Bizottság ülés részvétel 
2016. május 31. – Belső Pályázati Bizottság ülés részvétel 
2016. június 1. – Stratégiai Bizottság ülés részvétel 
2016. június 8. – Stratégiai Bizottság ülés részvétel 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Kollégiumi Bizottságban végzett tevékenység  

 A Kollégiumi Kérdőívet átnéztem és javaslatokat tettem a javítására 

Belső Pályázati Bizottságban végzett tevékenység 

 Jó tanuló jó sportoló ösztöndíjról és a díjátadóról egyeztettem a Testnevelési 

Központtal 

Belső Oktatási Bizottságban végzett tevékenység 

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

észrevételeimet 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Sport referensi tevékenység: 



 
 

 

 

 Sportnap szervezői megbeszélésen vettem részt 

 Folyamatosan egyeztettem a Testnevelési Központtal a Családi Sportfesztivál és 

BME Műmaraton futóverseny szervezésével kapcsolatban 

 A BME Műmaraton futóverseny helyszíni lebonyolítását felügyeltem és segítettem 

 Egyeztettem a futóverseny hangosításával és szponzorációival kapcsolatban 

folyamatosan egyeztettem az érintettekkel 

 Utólag átadtam a nyerteseknek, akik az eredményhirdetésnél már nem voltak jelen a 

nyereményeket 

 Hetente találkoztam Dévay Katával, a Sport és Szabadidős Létesítmények 

Igazgatóságának vezetőjével és egyeztettem a sportélettel kapcsolatos kérdésekben. 

Ezen kívül folyamatosan kommunikáltunk az aktuális dolgokkal kapcsolatban. 

 MAFC Közgyűlésen vettem részt 

 A BME Vizilabda csapat képviselőjével tartottam megbeszélést a csapat 

támogatásával kapcsolatban 

 A karoknak kiírt sport normatíva felhasználás pályázatot összegeztem, a Belső 

Pályázati Bizottsággal közösen elbíráltuk, az eredményt összegeztem és elküldtem 

Dévay Katának 

 A kari sportreferensekkel folyamatosan egyeztetek a sportélettel kapcsolatos dolgok 

aktuális állásáról 

 A BME Tenisz kör megalakulásáról és SZMSZ-éről egyeztettem a kör alapítóival 

 Találkoztam Német Rolanddal és egyeztettünk egy sportélettel kapcsolatos kérdőív 

elkészítéséről 

 Találkoztam Tompos Balázzsal, akivel a HÖOK kezdeményezéséről az országos 

egyetemi sportnapról egyeztettem 

Saját Projektek: 

 Folyamatosan figyelemmel kísértem a TVSZ változásait, a számomra kérdéses 

pontokat véleményeztem 

 Az Alapszabályt véleményeztem és folyamatosan követtem a változásokat. A 

mellékleteket átnéztem és szerkesztettem azt, ami az én feladatom volt. 

 Önkéntes Nap megbeszélésen vettem részt és folyamatosan egyeztettem Bezzeg 

Klaudiával, az esemény főszervezőjével 

 Csatlakozó kiadvány GTK-s részét átnéztem és szerkesztettem 

 Részt vettem az egyetemi szervezetek bejárásán. 

 Az Önkéntes Nap, Sportnap és Karok Közti Vetélkedő főszervezőivel folyamatosan 

tartom a kapcsolatot 

 Daku Dáviddal és Markovics Petrával egyeztettem az EHK Táborral kapcsolatban. 

Ez után tájékoztattam az EHK-t a szervezéssel kapcsolatos változásokról és 

kiosztottam a szervezéshez kapcsolódó feladatokat 

Egyéb: 



 
 

 

 

 2016. május 24. HÖOK Választmány ülésen voltam 

 EHK ülés emlékeztetők átnézése 

 Rendszereztem a közösségi ösztöndíjhoz küldött beszámolókat 

 Ügyeleti feladatokat láttam el az EHK irodában hétfőnként, keddenként és 

csütörtökönként: 

o 2016. május 19. 13:00-14:00 

o 2016. május 23. 12:00-14:00 

o 2016. május 26. 12:00-14:00 

o 2016. május 30. 12:00-14:00 

o 2016. május 31. 10:00-12:00 

o 2016. június 2. 12:00-14:00 

o 2016. június 6. 12:00-14:00 

o 2016. június 7. 10:00-12:00 

o 2016. június 9. 12:00-14:00 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege:  141 500 Ft 
 


