
 
 

 
 

BESZÁMOLÓ VIDÁK MIKLÓS 
2016. március 16. és 2016. április 13. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. március 17. – EHK ülés 
2016. március 24. – EHK ülés 
2016. március 30. – EHK ülés 
2016. április 7. – EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. március 21. - Belső Gazdasági Bizottság 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 

 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 

 Személyeses találkozó keretében véglegesítettük a Hallgatói Külügyi Testület 

költségvetését, illetve ezen belül tagszervezeteik költségvetését 

 Elfogadtunk a Kari Hallgatói Képviseletek költségvetését, az öntevékeny körök és 

a szakkollégiumok működési pályázatát 

 Kialakításra került gazdálkodásunk új iktató és folyamatok állásának könnyebb 

ellenőrzésére szolgáló rendszere, ennek háttéranyagait elkészítettem, a szükséges 

egyeztetéseket megtettem 

 Az összeszámítási szabályok szerinti pontosabb adminisztrációra, és gazdaságra 

gyakorolt bizonytalansági hatásaira koncepciókat, leendő stratégiákat vázoltunk fel 

Keresztes Péterrel 

 A szakkollégiumok igényléseit Lőrincz László kollégám segítségével, gyűjtöttük, 

javítottuk, rendeztük 

 Az időszakban rendkívül sok szakmai továbbképző és tisztújító hétvége 

szervezését bonyolítottam, a Kari Hallgató Képviseletek, és a HKT részére 

egyaránt 

 A februári HÖOK Közgyűlés záró gazdasági tevékenységeivel, az elmaradások 

felszámolásával foglalkoztam 

 A tavasszal megvalósításra kerülő kari napok ügyeivel foglalkoztam, a gazdasági, 

megrendelési koncepció kialakításában részt vettem, a megvalósításhoz szükséges 

dokumentációk elkészítésében segédkeztem 

 A karácsonyfa építő pályázat rendezésének utolsó üteme miatt találkoztam Varga 

Katalinnal a rektori kabinet munkatársával 

 Interjút adtam a Műhely-nek Daku Dáviddal az Egyetemi Hallgatói Képviselet 

költségvetéséről, a támogatási rend változásairól, és átfogóan az üvegzseb 

projektről és gazdálkodásunk helyzetéről  

 A BME Néptánc együttes terembérlési és oktatói igényeit feldolgoztam, számukra 

a szolgáltatások megrendelését megszerveztem 

 Kari lap felelősként Karimát és annak különszámát is olvastam 

 

Egyéb feladatok 
 

 HÖOK választmányon és vezetőképzőn vettem részt 

 
Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 143 000 Ft 
   


