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BESZÁMOLÓ VIDÁK MIKLÓS 
2016. augusztus 24. és 2016. szeptember 13. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. augusztus 29. – EHK ülés részvétel 
2016. szeptember 1. – Alakuló EHK ülés részvétel 
2016. szeptember 1. – EHK ülés részvétel 
2016. szeptember 8. – EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. szeptember 6. – Belső Kollégiumi Bizottság (BKB) ülés részvétel 
 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Oktatási Bizottságban végzett munkám: 

 Megbeszélés Barabás Zoltánnal a különeljárási díjakról 

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 Németh Ádámmal és Orbán Balázzsal (MŰHASZ), 

elszámolás és egyeztetés céljából 
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 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 különeljárási díjakkal kapcsolatos egyeztetésen vettem részt. Illetve javaslatokat 

tettem módosításuk mikéntjére. 

 Krisztián Dáviddal és Keresztes Péterrel hosszú és rövidtávú gazdasági kérdésekről 

egyeztettünk. 

 Az önkéntes nap megvalósítási engedélyeit, gazdasági hátterét rendeztem. 

Kapcsolatot tartottam a felek között. 

 Az összegyetemi karinap megvalósíthatóságán dolgoztam, gazdasági hátterét 

rendeztem. Majd a helyszíni ellenőrzésen is részt vettem. 

 Ötleteltem a leköszönő delegáltak búcsúajándékairól. 

 Az EHK részére nyíregyházi továbbképző kurzus szervezésében vettem részt. 

 Az EHK búcsúvacsorájának szervezésében vettem részt. 

 Az Egyetemi Napok belépőjegyek ügyintézésében vettem részt. 

 Az NTP pályázatok megelőlegezéseiről egyeztettem. 

 Kollégiumi tornaterem használat keretrendezéseivel foglalkoztam. 

 Előkészítettem a belső számla terhére való nyomtatást. 

 

 

Egyéb feladatok 
 

 HÖOK választmányon vettem részt 

 BRSZ közgyűlésen és gyűlésen vettem részt 

 Kari lap felelősként Karimát olvastam 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 104 000 Ft 


