
 
 

 
 

BESZÁMOLÓ VIDÁK MIKLÓS 
2015. november 23. és 2016. január 27. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2015. november 23. – Egyetemi Hallgatói Képviselet ülés részvétel 
2015. november 27. – Egyetemi Hallgatói Képviselet ülés részvétel 
2015. december 3. – Egyetemi Hallgatói Képviselet ülés részvétel 
2015. december 10. – Egyetemi Hallgatói Képviselet ülés részvétel 
2015. december 17. – Egyetemi Hallgatói Képviselet ülés részvétel 
2016. január 7. – Egyetemi Hallgatói Képviselet ülés részvétel 
2016. január 14. – Egyetemi Hallgatói Képviselet ülés részvétel 
2016. január 21. – Egyetemi Hallgatói Képviselet ülés részvétel 
2016. január 21. – Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Képviselet ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2015. december 11. – Szenátusi Gazdasági Bizottsági ülés 
2015. december 16. – Szenátusi Gazdasági Bizottsági ülés 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2015. december 3. – Belső Szociális Bizottság (BSzB) ülés részvétel 
2015.december 7. – Belső Gazdasági Bizottság ülés 
2015.december 14. – Belső Gazdasági Bizottság ülés 
2016. január 12 – Belső Gazdasági Bizottság ülés 
2016. január 19. – Belső Oktatási Bizottság (BOB) ülés részvétel 
2016. január 20. – Belső Gazdasági Bizottság ülés részvétel 
2016. január 22. – Belső Gazdasági Bizottság ülés részvétel 
  



 
 

 
 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Sport Bizottságban végzett tevékenység 

 a hallgatói sporteszköz és versenysport pályázatokon elnyert támogatások 

lebonyolítása, eszközök beszerzése 

 sportkörök külső teremigényléseinek szerződéskötése 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

 a "Fából vaskarika" avagy készítsd el a BME karácsonyfáját kreatív építőverseny 

költségvetésinek begyűjtése, az építés finanszírozása, valamint a számlák 

elszámolása a rektori hivatal felé 

 heti, esetenként sűrűbb találkozó Keresztes Péterrel (HSZI) a Kari Hallgatói 

Képviseletek, a szakkollégiumok, a Hallgató Külügyi Testület, egyetemi öntevékeny 

körök és az Egyetemi Hallgatói Képviselet gazdasági ügyeiről, költéseiről. 

o szolgáltatás megrendelések, a hozzájuk tartozó teljes dokumentáció 

előkészítése, javítása, majd az igény benyújtása 

o eszközök beszerzése, annak előzetes dokumentációjától 

kézhezvételig 

o szerződéskötések előkészítése 

 rendszeres találkozók Orbán Balázzsal (MISZ), elszámolás és egyeztetés céljából 

 folyamatos kapcsolattartás a kari gazdasági referensekkel, szakkollégiumi, 

öntevékenyköri, sport csapatok gazdasági felelőseivel 

o folyamatban lévő ügyeik helyzetéről, dokumentációk javításáról 

kiegészítéséről 

o leendő költségeik várható feltételeiről, időpontjáról, módjáról 

 a gazdálkodás módjáról leírást készítettem, példákkal láttam el, és minden 

résztvevőnek segítségére voltam megértésében és az alkalmazásában 

 az idei évben várható gazdasági változások komplex át- és újragondolásán dolgozik 

a Belső Gazdasági Bizottság ehhez tartozóan több feladatot is elláttam 

o segítséget nyújtottam képviselőtársaimnak a rájuk bízott feladatok 

ellátásához, egyéni és bizottsági konzultációk formájában is, a 

leendő iktatási rendszer kialakításához, az adminisztrációs táblázatok 

létrehozásához 

 az Egyetemi Hallgatói Képviselet rendezvényeihez (Alumni találkozó, Mikulás 

kupa) referensi feladataim ellátásával segítséget nyújtottam 

 
 

 HÖOK Budapesti Régió Szövetség tisztújító ülésén vettem részt, melynek alelnöke 



 
 

 
 

lettem 

 HÖOK választmányi ülésen és évzáró rendezvényen vettem részt 

 Kari lap felelősként Karimát olvastam 

 Részt vettem az EHK Alumni találkozón 

 Részt vettem a Kancellária által szervezett karácsonyi állófogadáson 

 Részt vettem a Rektori Kabinet által szervezett újévi állófogadáson 

 2016. január 21. – EHK iroda rendbetételén részt vettem 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 162 500 Ft 
 


