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BESZÁMOLÓ GÁCSIG GERGŐ 
2017. február 15. és 2017. március 14. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2017. február 16. – EHK ülés 
2017. február 20. – rendkívüli EHK ülés 
2017. február 23. – EHK ülés 
2017. március 9. – EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2017. február 22. – Belső Oktatási Bizottság (BOB) ülés részvétel 
2017. február 22. – Belső Gazdasági Bizottság (BGB) ülés részvétel 
2017. február 23. – Stratégiai Bizottság (StratBiz) ülés részvétel 
2017. február 26. – Belső Pályázati Bizottság ülés részvétel   
 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Sport referens 

 Táblázatot készítettem a sport normatíva felhasználásának nyomon követésére 

 Jeges Esttel kapcsolatos hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

 Jeges Est kiértékelő megbeszélésen vettem részt Krisztián Dáviddal és a Műhasz 

Kft. képviselőivel 

 Székely Gellérttel, az 5vös5 főszervezőjével egyeztettem a két egyetem 

futóversenyének összehangolásáról, kölcsönös promócióról 

 Nagy Dániellel (HÖOK) és Krisztián Dáviddal megbeszélést tartottunk a 

budapesti egyetemi sportnappal kapcsolatban 

 Részt vettem a Testnevelési Központ vezetőivel egy megbeszélésen az idei családi 

sportnapról és a futóversenyről 
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 Az előzetesen leadott eseti sportterem igényléseket pontosítottam a karokkal, 

ezeket átbeszéltem Fábián Gáborral és továbbítottam Péter Kingának 

 Megkeresett a BME női kézilabda csapat, hogy szeretnének egy nemzetközi 

versenyen elindulni valamint egységes mezt szeretnének a csapatnak, erről 

egyeztettem a Sportigazgatósággal 

 Jeges Est beszámolókat néztem át, javítottam és kifizetési listát készítettem 

 A SSzLI által visszaküldött pályázatok módosításait és a hozzájuk tartozó 

táblázatokat átnéztem 

 Elszámolást készítettem a Jeges Estre eladott jegyekről, majd elszámoltam Orbán 

Balázs felé, valamint végleges költségvetést készítettem 

BME Together szervezés 

 Elkészítettem a Facebook eseményt, ehhez folyamatosan posztoltam, nyomon 

követtem a nyereményjátékot, nyertes sorsoltam, fizetett hirdetést intéztem Kiss 

Gergővel 

 A grafikai munkákat folyamatosan nyomon követtem, a különböző változásokról 

egyeztettem, plakátok nyomtatását intéztem Kiss Gergővel 

 Jegyeket szétosztottam a karok között, a jegyértékesítéshez területet foglaltam az 

egyetemen. A rendezvény után elszámoltam a karokkal az értékesített jegyekkel 

 Folyamatosan kommunikáltam a kari rendezvényszervezőkkel 

 Egyeztettem a fellépőkkel 

 Zámbó Péterrel egyeztettem a helyszínnel, italakciókkal kapcsolatban 

 Cseh Attilával folyamatosan tartottam a kapcsolatot a jegyértékesítés miatt 

 Szabó Zsolttal egyeztettem Műhelyben való megjelenésről 

 Elkészítettem a szükséges marketing szövegeket, leírásokat (pl. bmejegy.hu-ra) 

 Vendéglistát készítettem, a rendezvény végéig a helyszínen felügyeltem, záráskor a 

jegyértékesítővel leszámoltam a kasszát 

Egyéb 

 HÖOK Közgyűlésen vettem részt 

 HÖOK Választmány ülésen vettem részt 

 Határidőnaplókat rendeltem, erről folyamatosan egyezettem a készítővel 

 Pekár Zoltánnal több körben egyeztettünk a KHK Továbbképző hétvégén 

megtartott szekció témájáról 

 Ügyeleti feladatokat láttam el az irodában 

o 2017.02.20. 10:00-12:00 

o 2017.02.27. 10:00-12:00 

o 2017.03.06. 10:00-12:00 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 135 000 Ft 


