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BESZÁMOLÓ GÁCSIG GERGŐ 
2016. szeptember 14. és 2016. október 11. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. szeptember 15. – EHK ülés részvétel 
2016. szeptember 19. - Rendkívüli EHK ülés részvétel 
2016. szeptember 22. – EHK ülés részvétel 
2016. szeptember 29. – EHK ülés részvétel 
2016. október 6. – EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. szeptember 22. –. Belső Kollégiumi Bizottság (BKB) ülés részvétel 
2016. szeptember 28. – Belső Pályázati Bizottság (BPB) ülés részvétel 
2016. szeptember 29. – Belső Oktatási Bizottság (BOB) ülés részvétel  
2016. október 4. – Belső Gazdasági Bizottság (BGB) ülés részvétel  
2016. október 6. – Belső Oktatási Bizottság (BOB) ülés részvétel 
2016. október 7. - Belső Kollégiumi Bizottság (BKB) ülés részvétel 
2016. október 11. - Belső Gazdasági Bizottság (BGB) ülés részvétel 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Oktatási Bizottságban végzett munka 

 OHV nyeremény megrendelését intéztem (árajánlatkérés, egyeztetések Barabás 

Zoltánnal és Pekár Zoltánnal a nyeremény paramétereit illetően) 

 2017/18-as tanév időbeosztásához szükséges rendezvényidőpontokat gyűjtöttem 

össze 

 TVSZ módosítással kapcsolatos anyagokat néztem át 

Belső Kollégiumi Bizottságban végzett munka 

 Összegyűjtöttem a GTK által közzétett hirdetményeket a kollégiumi 

férőhelypályázatról 

 Egyeztettem a HÖOK-kal a kollégiumi munkacsoport delegáltakról 

Belső Pályázati Bizottságban végzett munka 
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 A sportpálya támogatás pályázat eredményét egyeztettem Dévay Katával és Péter 

Kingával 

 Elkészítettem a sportpálya támogatás pályázat EHK honlapjára felkerült, erről 

tájékoztattam a pályázókat. 

 Elkészítettem a versenysport pályázat pályázati kiírását 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Sport referensi feladatok: 

 Összegyűjtöttem a kollégium tornatermeinek használatára az eseti igényeket a 

karoktól, ezt rendszereztem és kommunikáltam Péter Kinga felé, akivel 

egyeztettünk ezekről, a problémás esetekre megoldást kerestünk 

 Kiosztottam a kollégiumi konditermekben elhelyezendő házirend táblákat 

 Az idei féléves kollégiumi konditerem befizetésével kapcsolatos rendszerről 

többször egyeztettem Dévay Katával 

 A Martos konditermét jártam be a vegyész kondi kör vezetőjével, egyeztettünk a 

lehetséges átalakításokról és a szükséges javításokról 

 Megbeszélésen vettem részt Maszlavér Gáborral és Molnár Zalánnal, akikkel a 

HÖOK által szervezett sí táborról és annak részleteiről beszéltünk 

 Átnéztem beérkezett sí tábor ajánlatokat, ezekből összehasonlító táblázatot 

készítettem és egyeztettem az EHK-val arról, hogy melyik legyen a hivatalos BME 

sí tábor 

 A BME Sportnap hirdetésével kapcsolatban kerestem meg a budapesti 

társszervezőket 

 A Sportnap hangosításáról egyeztettem a Közlek Stúdió és a Kármán Stúdió 

képviselőjével 

 Részt vettem a BME Sportnap egész napos helyszíni lebonyolításában 

 2016.09.22. Megbeszélésen vettem részt Dévay Katával 

 2016.09.28. Csernák Attilával és Krisztián Dáviddal értékeltük a BME Sportnapot 

és átbeszéltük a szervezés közben felmerült problémákat 

 2016.09.29. Megbeszélés Dévay Katával, ennek első részében Balázs Anna és 

Komonyi Dániel is velem tartott, akikkel a Bercsényi Kollégium tornatermének 

használatáról egyeztettünk 

 A BME sí táborának választott tábor szervezőivel találkoztam és megbeszéltük az 

értékesítés és a rendezvény marketingjének részleteit 

 Ellenőriztem a BME sí táborának marketingjéhez készített Facebook covert és a 

plakátot, ezekhez módosítási javaslatokkal éltem, amíg a végleges anyag el nem 

készült   

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

 A Kármán kollégium tornatermének használatához szükséges taglisták frissített 

változatait folyamatosan továbbítottam Péter Kinga felé 

 Utólagos sportterem bérlési igényről egyeztettem Péter Kingával és az igényt 

megfogalmazó hallgatókkal 

 Egyetemi Vívókör alapításában segítettem az alapító hallgatónak 

 BME Jeges Est miatt egyeztettem a Városligeti Műjégpálya képviselőjével, 

árajánlatot kértem a rendezvényhez 

 Értesítettem a csapatokat a Kármán Kollégiumban található tornaterem 

használatához leadott taglisták frissítésének rendjéről 

 Sporttal és sportrendezvényekkel kapcsolatos hirdetnivalókat továbbítottam, a 

versenyek esetében értesítettem azokat a csapatokat, akik a teremfoglalásnál 

megjelölték azt a sportot, amiből versenyt rendeznek 

 Folyamatosan frissítem a HSB listát, az tagokkal felvettem a kapcsolatot 

 Átnéztem a Sportnap szervezőinek beszámolóit és értékeltem azokat 

Saját Projektek: 

 Önkéntes Nap szervezés 

o Felügyeltem és segítettem a rendezvény helyszíni lebonyolítását 

o Kinyomtattam a lebonyolításhoz szükséges papírokat 

o Bezzeg Klaudiával utólag átbeszéltük a rendezvény részleteit és a 

beszámolókkal kapcsolatos kérdéseket 

 Karok Közti Vetélkedő szervezés 

o Felügyeltem és segítettem a helyszíni lebonyolítást 

o Somhegyi Balázzsal átbeszéltem a beszámolókhoz szükséges 

információkat 

 BME Together szervezés 

o Költségvetést készítettem, ezt elküldtem Orbán Balázsnak és 

megkértem, hogy foglalja le a fellépőket 

o A szervezés állásáról folyamatosan egyeztettem a karokkal a 

szervezői levelezőlistán keresztül 

o Elkészítettem a Facebook eseményt 

o A promóciós anyagok elkészítését felügyeltem, átnéztem az 

anyagokat és ezeket véleményeztem, módosítási javaslatokat tettem 

o Egyeztettünk a klubnyitásokról a buli napján Nagy Edittel, 

Markovics Petrával és Krisztián Dáviddal 

o Elnököknek, PR-osoknak kiküldendő e-mailt írtam a rendezvény 

hirdetéséről valamint a rendezvényeseket is tájékoztattam erről 

o Orbán Balázzsal többször egyeztettem a rendezvény szervezésével 

és alakulásával kapcsolatban 

o Cseh Attilával összegyűjtöttük a visszafizetéshez szükséges adatokat 
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 Doktorandusz Tisztújítás: 

o Bell Evelinnel egyeztettem a lebonyolítás menetéről 

o Elvállaltam a Szavazási Bizottság elnökségét, ezzel kapcsolatosan 

megterveztem a szavazás időbeosztását, az ehhez szükséges 

részletekről egyeztettem Bell Evelinnel 

o Termet foglaltam a Tisztújító Fórum megtartásához 

o Elkészítettem a szükséges anyagokat a tisztújítás kihirdetéséhez, 

ezeket egyeztettem Vermes Boldizsárral és Bell Evelinnel 

o Átvettem és elhoztam a HSZI-től a névjegyzéket 

o Bell Evelinnel folyamatosan egyeztettem a szavazás szervezésének 

állásáról 

o Az online szavazásról egyeztettem Ottó Tivadarral és Vermes 

Boldizsárral, elkészítettem a szükséges dokumentumokat a szavazás 

elindításához, ehhez többször egyeztettem a jelöltekkel is 

o Részt vettem a Tisztújító Fórumon 

Egyéb : 

 2016. szeptember 14. – megbeszélés Krisztián Dáviddal az aktuális projektekről 

 2016. október 3. – részvétel a Kari Hallgatói Képviseletek tájékoztató ülésén 

 2016. október 11. – megbeszélés Krisztián Dáviddal az aktuális projektekről 

 Vidák Miklóssal átnéztük az Nftv. módosítási javaslatát, ezzel kapcsolatban 

véleményeket, kérdéseket fogalmaztunk meg 

 HÖOK Választmányi ülésen (2016.10.07.) vettem részt 

 A készülő BME app átnézése 

 Új leírásokat készítettem a bme.hu oldal egyetemi élet részéhez 

 A balatonlellei táborral kapcsolatos problémákat és fejlesztési javaslatokat 

gyűjtöttem össze az EHK-sok és a KHK-k segítségével, majd ezeket prioritás 

szerinti sorrendbe állítottuk, ehhez dokumentációt készítettem 

 Összegyűjtöttem a befizetési kötelezettségek kiírásával kapcsolatos GTK-s 

problémákat 

 Megbeszélésen vettem részt a Pénzügyi Ügyrenddel és a Különeljárási és 

szolgáltatási díjakkal kapcsolatban. 

 GHK Tisztújító Forumon vettem részt, mint Szavazási Bizottság tag 

 Ügyeleti feladatokat láttam el az EHK irodában 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 130 000 Ft 
 


