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BESZÁMOLÓ GÁCSIG GERGŐ 
2016. november 2. és 2016. november 22. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 
 

2016. november 3. – EHK ülés részvétel 
2016. november 7. – rendkívüli EHK ülés részvétel 
2016. november 10. – EHK ülés részvétel 
2016. november 11. – rendkívüli EHK ülés részvétel 
2016. november 17. – EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 
 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 
 

2016. november 3. - Belső Oktatási Bizottság (BOB) ülés részvétel 
2016. november 8. – Belső Gazdasági Bizottság (BGB) ülés részvétel 
2016. november 9. – Belső Pályázati Bizottság (BPB) ülés részvétel 
2016. november 10. – Belső Oktatási Bizottság (BOB) ülés részvétel 
2016. november 10. – Belső Kollégiumi Bizottság (BKB) ülés részvétel 
2016. november 17. – Belső Oktatási Bizottság (BOB) ülés részvétel 
2016. november 21. – Stratégiai Bizottsági ülés részvétel   
 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 
 

Belső Oktatási Bizottság Bizottság: 
• OHV nyeremény megrendelésének megvalósíthatóságáról egyeztettem Rácz 

Tamással és Vidák Miklóssal 
• Találkoztam a megrendelni kívánt nyeremény gyártójával, akivel átbeszéltük a 

formai követelményeket és a megrendelés, szerződés részleteit 
• Átnéztem az OHV szabályzatot és a KOB által a módosításához fűzött 

javaslatokat 
• A következő tanév időbeosztásának elkészítéséhez összegyűjtöttem az egyetemi 

rendezvényeket és ezek várható időpontjait 
• Átnéztem a VBK és a TTK által küldött OHV javaslatokat 



 
 

 
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K ép. I. em. 61. 
  Hallgatói Önkormányzat Telefon: 463-3836, 

Egyetemi Hallgatói Képviselet www.ehk.bme.hu 

Belső Pályázati Bizottság 
• EBME pályázatokat bíráltam 
• Sportösztöndíj pályázatokat bíráltam 

Belső Kollégiumi Bizottság 
• EKFR módosítási javaslatokat néztem át 
• HÖOK munkacsoport által összeállított anyagot néztem át 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 
 

Sport referens 
• Tóth Ákossal a GPK HK új sportreferensével találkoztam, akivel egyeztettünk a 

közös munkával kapcsolatban 
• Sítáborral kapcsolatos hallgatói kérdésekre válaszoltam 
• Folyamatosan kapcsolatot tartottam a sítábor szervezőivel, jelentkezési adatokat 

rendszereztem és továbbítottam, összegeztem a kiadott nyugtákat és erről 
táblázatot készítettem, elszámoltam az első körös előlegekkel 

• Folyamatosan kapcsolatot tartottam a sítábor promóterekkel, a tőlük beérkező 
információkat rendszereztem, az általuk beszedett előlegekkel időről időre 
elszámoltam 

• Összegyűjtöttem a sporttal kapcsolatban az igazgatósággal megbeszélendő 
kérdéseket 

• Megbeszélés Krisztián Dáviddal a sporttal kapcsolatos kérdésekről 
• Megbeszélés Dévay Katával és Krisztián Dáviddal a függő ügyekről és a jövőbeli 

tervekről 
• Összegyűjtöttem a karoktól, hogy milyen sporteszközökre van sürgősen szükségük, 

ezeket rendszereztem és elkezdtem az egyeztetést Dévay Katával ezek 
beszerzéséről 

• 2016.11.17. HSB ülést tartottam, ahol jelen voltak a kari rendezvény/közéleti 
felelősök 

• Molnár Lászlóval és Magyar Zoltánnal egyeztetem a Mikulás Kupa szervezéséről 
• Magyar Zoltánnal átbeszéltük a Mikulás Kupa pólórendelésének részleteit, 

megterveztük a pólók kinézetét, árajánlatot kértünk az elkészítésére, ellenőriztük a 
látványtervet, változtatási javaslatokat fogalmaztunk meg 

• Vidák Miklóssal egyeztettem a Mikulás Kupa gazdasági megvalósításáról, 
költségvetést, eszközlistát és résztvevő névsort készítettem, ezek elkészítéséhez 
további egyeztetéseket folytattam Orbán Balázzsal, Czikó Norberttel és Gömöri 
Szabolccsal 

• Hellner Szelinával egyeztettem a Mikulás Kupán tartandó edzésekkel kapcsolatban, 
valamint a Testnevelési Központ tanárainak a rendezvényen való részvételéről 
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• BME Fallabda bajnokság támogatásáról egyeztettem a BME Squash körrel és 
Dévay Katával 

• JegesEst szervezésről egyeztettem Orbán Balázzsal és Vidák Miklóssal, ezek 
alapján költségvetést készítettem, HSB ülés és egy Orbán Balázzsal történt újabb 
megbeszélés után ezt módosítottam 

• JegesEst grafikai anyagainak elkészítéséhez kerestem megfelelő embert, vele 
egyeztettem az elkészítendő munkákról 

• Táblázatot készítettem a Mikulás Kupa versenyeinek beosztásához 
• Wigner Jenő Kollégium és a Vásárhelyi Pál Kollégium konditermével kapcsolatos 

problémát jeleztek felém a kari sport referensek, aminek javításáról egyeztettem 
Dévay Katával 

• Kármán Tódor Kollégium tornatermének használatához szükséges taglistákat 
frissítettem Péter Kinga segítségével 

• Egynapos sítábor hirdetésével kapcsolatban egyeztettem Fábián Gáborral 

Egyéb 
• Részt vettem a HÖOK őszi vezetőképző hétvégéjén a sport szekción 
• Egyeztettem a HÖOK vezetőképző szervezőjével a BME-sek leutazásáról és a 

busz indulásával kapcsolatos kérdésekről 
• Segítettem az EHK leutazásának megszervezését a HÖOK vezetőképző hétvégére, 

Kiss Viktorral megvásároltuk a hétvégére szükséges eszközöket 
• HÖOK Választmány ülésen vettem részt 
• Vidák Miklós kérésére leírást készítettem az egyetemi rendezvényekről 
• Összegyűjtöttem a kari offline és online marketing felületeket és ezeket 

rendszereztem az egyetemi rendezvények sikeres promóciójához  
• Takarítottunk az irodában, levittem a szemetet 
• Alapszabály mellékleteket olvastam át 
• KJK Kari Tanácson vettem részt 
• TTK Kari Tanácson vettem részt 
• Részt vettem az EHK PR-ról szóló ülésen 
• Részt vettem az elnöki értekezlet második felén, ahol Vámosi Péter (HÖOK) 

tartott előadást 
• Ügyeleti feladatokat láttam el az irodában 

o 2016.11.02. 10:00-12:00 
o 2016.11.07. 16:00-17:00 
o 2016.11.09. 10:00-12:00 
o 2016.11.16. 10:00-12:00 
o 2016.11.21. 16:00-17:00 

Az értékelt ido ̋szakban elnyert o ̈sztöndíj összege: 144 000 Ft  
 


