
 
 

 
 

BESZÁMOLÓ VIDÁK MIKLÓS 
2016. február 17. és 2016. március 15. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. február 18. – EHK ülés részvétel 
2016. február 25. – EHK ülés részvétel 
2016. február 03. – EHK ülés részvétel 
2016. február 10. – EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. február 25. – Belső Gazdasági Bizottság ülésén részvétel 
2016. március 3. – Belső Gazdasági Bizottság (BGB) ülés részvétel 
2016. március 7. – Belső Gazdasági Bizottság (BGB) ülés részvétel 
2016. március 8. – Belső Oktatási Bizottság (BOB) ülés részvétel 
 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

 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 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 Kari Hallgatói Képviseletek költségvetéseiről az időszakban 14 személyes 

megbeszélésen vettem részt, illetve folyamatos kapcsolattartás során minden 

felmerülő kérdésre válaszoltam 

 A Kari Hallgatói Képviseletek, szakkollégiumok és a Hallgatói Külügyi Testület 

költségvetési pályázatának kiírásán dolgoztam 

 A HÖOK közgyűlés programszervezésében, gazdasági ügyeinek lebonyolításában 

részt vettem 

 A szakkollégiumok igényléseit javítottam, rendeztem, a megrendelési igényeket a 

HSZI-nek továbbítottam 

 A BME Kézilabda csapat e-félévi edzéseihez a pályabérlés ügyintézésével 

foglalkoztam 

 A BME szuperkupa ránk háruló költségeinek rendezéséhez nyújtottam segítsége 

 Kari lap felelősként Karimát olvastam 

Kari Hallgatói Képviseleti hétvége: 

 Az esti közös előadás egyik előadója voltam 

 Gazdasági szekció megtervezése és lebonyolítása Rácz Tamással 

 Bevásárlás a Metroban Gácsig Gergővel és Kun Leventével 

 Járműszállításban való közreműködés. 

 

Egyéb feladatok 
 

 HÖOK választmányon és közgyűlésen vettem részt 

 BRSZ gyűlésen vettem részt 

 
Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 177 500 Ft. 
 


