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BESZÁMOLÓ VIDÁK MIKLÓS 
2016. november 23. és 2016. december 19. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 
 

2016. november 25. – EHK ülés 
2016. november 25. – EHDK ülés 
2016. november 29. – rendkívüli EHK ülés 
2016. december 1. – EHK ülés 
2016. december 5. – rendkívüli EHK ülés 
2016. december 8. – EHK ülés 
2016. december 12. – rendkívüli EHK ülés 
2016. december 19. – EHK ülés 
2016. december 19. – EHDK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 
 

2016. december 09. – Szenátusi Gazdasági Bizottság részvétel 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ 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 
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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 szakkollégiumok igényléseit Lőrincz László kollégám segítségével, gyűjtöttük, 
javítottuk, rendeztük 

• Szepessy Zsófiával (HKT) egyeztettem 
• Iroda- és tisztítószer rendelési feladatokat láttam el 
• Évzáró egyeztetéseket folytatok a karok gazdaságisaival, leendő gazdaságisaival, 

elnökökkel és egyéb folyamatokban résztvevő HK tagokkal, év végi teendőket, 
határidőket egyeztettünk, aktuális folyamatokról oktatást tartottam, a gazdasági év 
nyitásával kapcsolatos tudnivalókat adtam át 

• Hiányosan, vagy tévesen adminisztrált korábbi HSZI felé benyújtott igényeink, 
pótlásán, javításán dolgoztam 

• Elmaradt számlákkal kapcsolatos ügyintézésben vettem részt 
• A Mikuláskupa gazdasági megvalósíthatóságán dolgoztam, felek között kapcsolatot 

tartottam 
• Segítettem az EHK alumni rendezvény megvalósíthatóságát 
• Kisszériás nyomdatermékek: 

o Igényeket gyűjtöttem 
o Koordinációt végeztem 

 

Egyéb 
• 2016. december 6. HÖOK választmányon vettem részt, véleményeztem a 

fokozatváltás a felsőoktatásban 2016-os anyagot 
• Részt vettem a HÖOK 20 konferencián 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 103 000 Ft 
 


