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BESZÁMOLÓ VIDÁK MIKLÓS 
2017. június 14. és 2017. augusztus 27. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2017. június 15. – EHK ülés részvétel 
2017. június 22. – EHK ülés részvétel 
2017. június 22. – EHDK ülés részvétel 
2017. június 29. – Elnökválasztó EHK ülés részvétel 
2017. június 29. – EHK ülés részvétel 
2017. július 31. – Online szavazás részvétel 
2017. augusztus 15. – Online szavazáson való részvétel 
2017. augusztus 16. – Online szavazáson való részvétel 
2017. augusztus 26. – Online szavazásokon való részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2017. június 21. – Szenátus Gazdasági Bizottság 
2017. június 26. – Szenátus 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

 Heti, esetenként sűrűbb találkozó Nagy Gáborral (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 Orbán Balázzsal (MISZ), 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 

 Szepessy Zsófiával (HKT) személyesen egyeztettem az aktuális tagszervezeti 

ügyekről 

 Versenycsapatok kiutazásával kapcsolatos ügyintézést végeztem Lőrincz László 

kollégámmal 

 Az új Gazdsálkodási Renddel kapcsolatos egyeztetéseket folytattam, elkészítésén 

dolgoztam 

 Szakkollégiumi rendezvényszervezések ügyintézésében vettem részt 

 Nyáron esedékes táborok előkészítésén, megvalósításán dolgoztam 

 EHK tábor megvalósíthatóságán dolgoztam 

 Új gazdaságisok felszárkóztatását végeztem 

 EHK kirándulást szerveztem átfogóan 

 Gólyatáboros egyeztetéseken vettem részt 

 Nyomtatással kapcsolatos ügyintézést folytattam 

 Korábbi problémás gazdasági ügyek felgöngyölítésében vettem részt 

 EFOTT civil tér pályázatok megvalósításával foglalkoztam 

 Pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzéseket koordináltam 

 Táborszervezési feladatokat láttam el, megvalósíthatósági lehetőségeket dolgoztam 

ki 

 HKT, MŰSZAK külföldi konferenciarészvételeivel kapcsolatos ügyintézést 

végeztem 

 EHK tábor szervezési feladataival foglalkoztam 

 KKV szervezéshez nyújtottam segítséget 

 EFOTT civil tér ügyeival foglalkoztam 

 Nyári tábor költségvetéseket készítettem, a hátralévő táborok megvalósíthatóságán 

dolgoztam 

 Számel Dorottyával (HKT) személyesen egyeztettem az aktuális tagszervezeti 

ügyekről 

 Kari Hallgatói Képviseletek kéréseinek megvalósításával foglalkoztam 

 Önkéntes nap szervezéshez nyújtottam segítséget: 

o Költségvetési kérdésekben 

o Területfoglalási kérdésben 

o Munkaszervezési kérdésekben 

o Toborzás ügyében 

o Szerződéskötéssel kapcsolatosan 
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 KKV szervezéshez nyújtottam segítséget 

 Sítábor lehetőségeket, információkat gyűjtöttem 

 Nyári ügyek lezárásával foglalkoztam 

 

Egyéb feladatok: 

 EHK táborban szekciót tartottam 

 Többszöri egyeztetés Barabás Zoltánnal és Krisztián Dáviddal 

 Részt vettem a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gólyatáborában 

Az érékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 302 000 Ft 


