
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ VIDÁK MIKLÓS 
2016. május 18.. és 2016. június 14.. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. május 19. – EHK ülés részvétel 
2016. május 20. – Rendkívüli EHK ülés részvétel 
2016. május 26. – EHK ülés részvétel 
2016. június 2. – EHK ülés részvétel 
2016. június 9. – EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. május 18. – Stratégiai Bizottság (StratBiz) ülés részvétel 
2016. május 25. – Stratégiai Bizottság (StratBiz) ülés részvétel 
2016. június 1. – Stratégiai Bizottság (StratBiz) 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 

 A szakkollégiumok igényléseit Lőrincz László kollégám segítségével, gyűjtöttük, 

javítottuk, rendeztük 

 A Balatonlellei tábor fizetési lehetőségeiről egyeztettem a nyári táborok szervezőivel, 

költségvetéseket készítettünk. 

 Az OHV végeredmények alapján elkészítettem az okleveleket, beszereztem a díjakat. 

 A szakkollégiumok NTP pályázataival kapcsolatban több körben egyeztettem 

Keresztes Péterrel, és Lőrincz László kollégámmal mérlegeltük a jövőbeni 

lehetőségeket 

 Az EHK csapatépítő programjainak gazdasági ügyeivel foglalkoztam. 

o Búcsúvacsora 

o Várostúra 

 A Kari Hallgatói Képviseletek költségvetésének pontosításával foglalkoztam 

 A Kollégiumi Egységes Felvételi Rendszer fejlesztésével kapcsolatban egyeztettem 

az érintettekkel. 

 A versenycsapatok támogatási lehetőségeit készítettem elő. 

 Oktatást tartottam az új kari gazdasági felelősöknek, a HKT felelősnek és az 

öntevékenyköri felelősnek a jelenlegi gazdasági környezetről. 

 Az EHK kiküldetési ügyeivel foglalkoztam. 

 A HKT és a VIK nem balatonlellei táboraival kapcsolatban egyeztettem. 

 

Egyéb feladatok 
 

 Budapesti Régiószövetségi ülésen vettem részt 

 Kari lap felelősként Karimát olvastam 

 Külső Oktatási Bizottságon vettem részt, ahol az új TVSZ-t véleményeztük 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege:  167 000 Ft    


