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BESZÁMOLÓ VIDÁK MIKLÓS 
2016. szeptember 14. és 2016. október 11. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. szeptember 19. – Rendkívüli EHK ülés részvétel 
2016. szeptember 22. – EHK ülés részvétel 
2016. szeptember 22. – EHDK ülés részvétel 
2016. szeptember 29. – EHK ülés részvétel 
2016. október 6. – EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

 2016. szeptember 24. - Szenátus ülés részvétel 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

 2016. szeptember 22. – Belső Kollégiumi Bizottság (BKB) ülés részvétel 

 2016. szeptember 29. – Belső Kollégiumi Bizottság (BKB) ülés részvétel 

 2016. október 4. – Pénzügyi Ügyrenddel és a Különeljárási díjakkal kapcsolatos 

ülés részvétel 

 2016. október 4. – Belső Gazdasági Bizottság (BGB) ülésének levezetése 

 2016. október 11. – Belső Gazdasági Bizottság (BGB) ülésének levezetése 

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 
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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 

 Németh Ádámmal (MŰHASZ) három alkalommal találkoztam az EHK ügyeivel 

kapcsolatban 

 Orbán Balázzsal (MŰHASZ) négy alkalommal találkoztam az EHK folyamatban 

lévő ügyeivel kapcsolatban 

 A gólyabálok megvalósításával kapcsolatban: 

o Egyeztettem a kari felelősökkel  

o Egyeztettem a szervező céggel (ÜMSZ, MŰHASZ) 

o Egyeztettem a megrendelővel (HSZI) 

 Továbbképző hétvége: 

o Gazdasági megvalósíthatóságának kidolgozása 

o A megvalósítás minden területén részt vettem 

o Bevásárlás 

o Számlázás 

 A Hallgatói Külügyi Testület gazdasági ügyeivel kapcsolatban folyamatosan 

tartottam a kapcsolatot, a változó folyamatokról tájékoztattam, a Közbeszerzési és 

Ellátási főigazgatósággal kapcsolatban, megrendeltük az igényelt szolgáltatásokat, 

részvételeket 

 A Külügyi Börze gazdasági megvalósíthatóságáról egyeztettem a felekkel 

 A KEFIR második körös megvalósításához, a gazdasági oldalának rendezésével 

hozzájárultam 

 A HÖOK soron következő tisztújító közgyűlésére az utazást, a részvételt  

megrendeltük, egyéb gazdasági vonatkozású igényeink lehetőségeit előkészítettem 

 Különeljárási Díjak változásával kapcsolatban végeztem számításokat, tettem 

javaslatokat 

 Műegyetemi Zenekar karmesterének fizetési lehetőségeit egyeztettem 

 Kisszériás nyomdatermékek: 

o Igényeket gyűjtöttem 

o Azokat feldolgozva árkalkulációra továbbítottam a HSZI-nek 

o Folyamatokat egyeztettem 
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o Elindítottuk a gyártást 

 Az önköltség számítási szabályzatokkal kapcsolatban foglaltam állást 

 Gácsig Gergővel felmértük az FTV módosításokat, vizsgáltuk a hatásaikat 

 Önkéntes nap: 

o Több körben egyeztettem a megrendelő és a szervezői oldallal 

o Előkészítettem a szerződést és programtervet, az engedélyeztetést 

o Segítettem a szervezést, folyamatosan kapcsolatot tartottam a 

felekkel 

o Elősegítettem a rendezvény megvalósíthatóságát 

o Részt vettem a megrendelésekben, a költségvetés összeállításán túl is 

 

 Összegyetemi Karinap: 

o Segítettem a költségvetés előkészítésében 

o Segítettem az engedélyeztetéshez szükséges programterv 

összeállítását 

o Végigkísértem a dokumentumokat az engedélyeztetési 

folyamatokon 

o Részt vettem a helyszíni ellenőrzéseken, segítettem a gördülékeny 

együttműködést, felelős szervezőként segítettem a munkát 

 Sportnap: 

o Kettő alkalommal egyeztettem a megrendelő és a szervező oldal 

között 

 

 

Egyéb feladatok 

 2016. október 3. – Részt vettem  a Kari Hallgatói Képviseletek tájékoztató ülésén 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 159 000 Ft 
 


