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BESZÁMOLÓ GÁCSIG GERGŐ 
2016. július 20. és 2016. augusztus 23. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. július 27. – Rendkívüli EHK ülés részvétel 
2016. július 28. – Elnökválasztó EHK ülés részvétel 
2016. augusztus 15. – EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Sport referensi feladatok: 

 Sportnap szervezésével kapcsolatos megbeszéléseken vettem részt Csernák 

Attilával, Dévay Katával és Bartha Zsolttal 

 Sportverseny támogatási igényről egyeztettem egy hallgatóval és az EHK-val 

 Dévay Katával és Zsákai Zoltánnal találkoztam és egyeztettünk a kollégiumi 

konditermek felújításának menetéről 

 Megbeszélésen vettem részt külön-külön az összes kar sport felelősével, akikkel 

átbeszéltük a kondifejlesztési terveiket, ezeket racionalizáltuk a jövőre nézve 

 Cseh Attilával egyeztettem a Sportnaphoz szükséges infrastruktúra költségéről és 

az eseményre házigazda fellépő elhívásának lehetőségéről 

Egyéb tevékenység: 

 EHK táborral kapcsolatos feladatok 

o Az ajándéktárgyak megrendelését és gyártását koordináltam 

folyamatosan egyeztettem a gyártóval és az EHK-val a felmerülő 

problémákról, változtatásokról 

o A pólók rendelését egyeztettem a gyártóval 

o BANG! játékot készítettem a táborra Kun Levente segítségével 
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o Rendezvény és PR szekciót tartottam 

o Délutáni programok lebonyolításában vettem részt 

 Önkéntes Nap és Karok Közti Vetélkedő szervezés 

o Folyamatosan kommunikáltam Bezzeg Klaudiával és Somhegyi 

Balázzsal a rendezvények szervezésének állásával kapcsolatban. 

o Somhegyi Balázzsal találkoztam személyesen, ahol átbeszéltük a 

programtervet és a felmerülő költségeket. Később a kész anyagokat 

átnéztem. 

o Orbán Balázzsal átbeszéltem a rendezvények kérdéses részleteit és a 

szervezés közben folyamatosan felmerülő kérdéseket 

o Szabó Zsolttal beszéltem egy Műhely újságban megjelenő bemutató 

cikk lehetőségéről. A kész anyagokat átnéztem és továbbítottam a 

számára 

 Összefoglalást készítettem a HÖOK számára a BME-n fizetendő különeljárási 

díjakról és azok felosztásáról 

 

 Felügyelőként részt vettem a BME KJK Gólyatáborban 

 

 Ügyeleti feladatokat láttam el az EHK irodában:  

o 2016. augusztus 15. 12:00-14:00 

o 2016. augusztus 17. 12:00-14:00 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 109 500 Ft 
 


