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BESZÁMOLÓ GÁCSIG GERGŐ 
2016. július 24. és 2016. szeptember 13. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. augusztus 29. – EHK ülés részvétel 
2016. szeptember 1. – Alakuló ülés részvétel 
2016. szeptember 1. – EHK ülés részvétel 
2016. szeptember 8. – EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. augusztus 29 –. Belső Pályázati Bizottság (BPB) ülés részvétel 
2016. szeptember 5. – Belső Oktatási Bizottság (BOB) ülés részvétel 
2016. szeptember 7. – Belső Pályázati Bizottság (BPB) ülés részvétel  
2016. szeptember 7. – Belső Kollégiumi Bizottság (BKB) ülés részvétel  
2016. szeptember 13. – Belső Oktatási Bizottság (BOB) ülés részvétel  

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Oktatási Bizottságban végzett munka 

 OHV ajándékokat intéztem 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Sport referensi feladatok: 

 Sportnap szervezésével kapcsolatos megbeszélést tartottunk Bartha Zsolttal, 

Kincses Gáborral és Csernák Attilával 

 Sportnap szervezésével kapcsolatos megbeszélést tartottunk Dévay Katával és 

Csernák Attilával 

 Sportnap lebonyolításról tartottunk megbeszélést a testnevelő tanárokkal 

 HSB ülés 2016.09.06. 

 Folyamatosan kommunikáltam a HSB tagjaival a sporttal kapcsolatos ügyekben 
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(pl.: teremosztás, sportnap szervezés, kollégiumi konditermek) 

 Dévay Katával és Bartha Zsolttal egyeztettünk egy hallgatói csoport sportversenyre 

való nevezésének támogatásról 

 Orbán Balázzsal, majd Németh Ádámmal találkoztam, akikkel átbeszéltük a 

Sportnap még kérdéses pontjait 

 Cseh Attilával átbeszéltük az Animal Cannibals Sportnapon történő fellépésének 

részleteit 

 Összegyűjtöttem és elküldtem Zsákai Zoltánnak a jelenlegi kari sportreferensek 

elérhetőségeit 

 A kollégiumi konditermek ügyében egyeztettem folyamatosan Dévay Katával, a 

kari sportreferensekkel, valamint az előző féléves online regisztrációs rendszer 

kezelőivel 

 Aktualizáltam a sportterem igénylés kiírását 

 Elkészítettem a sportterem beosztást, valamint a módosítási kérelmeket és a 

pótjelentkezéseket kezeltem, közben ezekről folyamatosan egyeztettem Péter 

Kingával  

 A sportterem igényléssel és a pályázattal kapcsolatos hallgatói kérdésekre 

válaszoltam 

 Csernák Attilával átbeszéltük az 5vös5 szervezői megbeszélésen elhangzottakat 

 Sportnap hangosításról egyeztettem több körben a VIK Stúdióval, akik végül nem 

tudták vállalni, így felkerestem a közlek stúdiót és a gépész stúdiót, akik végül 

közösen vállalták a rendezvény hangosítását 

 A Sportnaphoz készült grafikai anyagokat átnéztem és véleményeztem 

 Szabó Mihállyal és Komocsin Zoltánnal egyeztettem a KTH oldalán megjelenő 

információkkal kapcsolatban 

 Az MKT BME egyik tagja megkeresett egy sport témájú előadás szervezésével 

kapcsolatban, melyet a Sportnap napján szeretnének megtartani és szeretnének 

közreműködni a Sportnap szervezőivel, ezzel kapcsolatban vele és Csernák 

Attilával egyeztettem a részleteket 

 A Kármán kollégium tornatermének használatához szükséges taglistákat (és a 

folyamatos frissítéseket) rendszereztem és továbbítottam Péter Kingának  

 Fábián Gáborral, az előző féléves online regisztrációs rendszer kezelőjével 

beszéltem át a várható rendszert valamint elkértem tőle a bérleteket szerkeszthető 

formában és ezt továbbítottam a kari sportreferenseknek 

 Műhely megjelenéshez szükséges anyagokat szereztem be és néztem át 

 Aktualizáltam a sportpálya támogatás pályázat kiírását 

 Elbíráltam a sportpálya támogatás pályázatra beérkezett pályázatokat 
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Egyéb tevékenység: 

 Önkéntes Nap szervezés 

o Folyamatosan kommunikáltam Bezzeg Klaudiával a rendezvények 

szervezésének állásával kapcsolatban. 

o Összeállítottuk a végleges költségvetést és tervszámokat 

o Meghívó szöveget írtam a tanároknak 

o Neptun üzenet szöveget írtam valamint ezt Keresztes Péter 

segítségével kiküldettem a hallgatóknak 

o Szervezői megbeszélésen vettem részt 

o Németh Ádámmal találkoztam, akivel átbeszéltük a szervezés 

részleteit és az utolsó feladatokat, valamint a lebonyolítás menetét 

o Műhely megjelenéshez szükséges anyagokat szereztem be, 

javíttattam ki és küldtem el Szabó Zsoltnak 

o Az eszközrendelésről és eszközlistáról egyeztettünk Bezzeg 

Klaudiával, az elkészült anyagot átnéztem, amit kellett javítottuk 

o Plakátokat vittem a BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató kft.-

nek, hogy kihelyezzék azokat az egyetemen  

o Kinyomtattam a szükséges anyagokat 

 Karok Közti Vetélkedő szervezés 

o Orbán Balázzsal és Somhegyi Balázzsal találkoztam, akikkel 

átbeszéltük a rendezvény részleteit és a lebonyolításának 

körülményeit 

o Somhegyi Balázzsal átbeszéltük a végleges programtervet és 

módosítottuk a költségvetést az Orbán Balázzsal történt 

megbeszélés alapján 

o Az elkészült írásos programtervet átnéztem, javítottam és erről 

valamint a megrendelési folyamatról egyeztettünk Vidák Miklóssal 

 BME Together szervezés 

o Orbán Balázs segítségével lefoglaltam a helyszínt a rendezvényre 

o Orbán Balázzsal találkoztam, hogy átbeszéljük a rendezvény 

szervezését, valamint a lehetséges fellépőket 

o A kari rendezvényszervezőkkel egyeztettem a fejleményekről 

o Összegyűjtöttem és elküldtem a grafikai anyagok készítéséhez 

szükséges adatokat és logókat, mert ebben a félévben minden kar 

küldhetett plakáttervet a rendezvényhez 

 HÖOK BRSZ ülésen (2016.08.31.) vettem részt Zánkán 

 HÖOK Választmányi ülésen (2016.09.06.) vettem részt 

 Soltész Dániellel kommunikáltam a doktorandusz tisztújítással kapcsolatban 

 Irodatakarítás 

 Ügyeleti feladatokat láttam el az EHK irodában 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 97 000 Ft 


