
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ VIDÁK MIKLÓS 
2017. november 15. és 2017. december 12. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2017. november 16. - EHK ülés részvétel 
2017. november 24. - EHK ülés részvétel 
2017. november 30. - EHK ülés részvétel 
2017. november 27. - EHDK ülés részvétel 
2017. december 7. - EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2017. november 21. – Stratégiai Bizottság ülésen való részvétel 
2017. november 22. – Belső Kollégiumi Bizottság ülésen való részvétel 
2017. november 27. – Belső Gazdasági Bizottság ülésen való részvétel 
 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Gazdasági Bizottságban végzett munkám 

 MŰHASZ gazdálkodási szabályzatának véleményezése 

 Saját projektjeimhez kapcsolódó ügyintézést végeztem 

 Mikuláskupa költségvetést pontosítottam 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Alelnöki feladatok: 

 A HÖK Alapszabály módosítását véglegesítettem EHK oldalról 

o A módosításokat összesítettem 

o Az összegyűjtött módosításokból született anyagokat 

véglegesítettem, tisztáztam 



 
 

 

 

o A tisztázott anyagokat véleményezésre továbbítottam 

 Koordináltam az Alapszabály módosítással járó feladatokat 

 Az elnököktől érkező Alapszabály mellékleti módosítási javaslatokat feldolgoztam, 

véleményüket beépítettem 

 Egyetemi Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázatok és a Közösségi 

ösztöndíjpályázatok bírálása Barabás Zoltánnal és Krisztián Dáviddal 

 Napirend és meghívó elkészítése az ülésekre minden alkalommal 

 Az EHK évvégi beszerzéseit irányítottam, egyeztettem, véglegesítettem 

 Folyamatos kapcsolattartás Barabás Zoltánnal és Krisztián Dáviddal az aktuális 

feladatokkal kapcsolatosan 

 Többszöri személyes egyeztetés Barabás Zoltánnal és Varga Ferenccel az 

Alapszabály módosítással kapcsolatban 

 A Bercsényi 28-30. kollégium zöldtető elbontásával, napelemek felszerelésével 

kapcsolatban egyeztettem Rémai Zsolttal 

 Személyes egyeztetés Pekár Zoltánnal a téli rendezvényekkel kapcsolatban 

 EKFR módosítást véleményeztem, javaslatot tettem 

 Egyeztetés minden képviselővel az egyéni projektjeinek állásáról 

 Műhely interjúkat véleményeztem, szövegezési javaslatot tettem ösztöndíj 

témakörben 

 EHK Alumni rendezvénnyel kapcsolatban egyeztettem Csősz Gáborral több 

alkalommal 

 EHK Alumni rendezvényhez készített emlékszöget gravíroztam 

 Czikó Norbert számára megküldtem a részletes beszerzési listát, javításokat 

eszközöltem rajta 

 Az Egyetemi Kontrolling jelentést tanulmányoztam, személyes egyeztetések 

alkalmával következtetéseket vontunk le és információkat kértünk pontosításának 

érdekében Suhajda Richárddal és Krisztián Dáviddal 

 Krisztián Dáviddal és Rácz Tamással a Műegyetemi Gazdálkodási Rendszer adait 

egyeztettük a 3. negyedévi kontrolling jelentéssel 

 Egyeztetés Krisztián Dáviddal, Suhajda Richárddal és Németh Ádámmal a 

Műegyetemi Hallgatói Kft. gazdálkodási utasításáról 2017. november 21-én 

 Az EHK költségvetésének előkészületeiben vettem részt 

 Határidőnaplók beszerzésével kapcsolatos ügyintézéshez segítséget nyújtottam 

Barabás Zoltánnak és Rácz Tamásnak 

 A HK ZH tematikáját véglegesítettük, majd a beérkezett tervezetet korrektúráztuk 

Barabás Zoltánnal 

o Kapcsolódó szabályzatokat vizsgáltuk felül tettünk javaslatot 

 A Támogatási Rend Teljesítmény alapú részét véleményeztem, személyes 

egyeztetésen vettem részt, javaslatokat tettünk 



 
 

 

 

 Egyeztetés Számel Dorottyával (HKT) a Hallgatói Külügyi Testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítása kapcsán és a Külügyi Börze időpontjának 

változtatásával kapcsolatban 

 Személyes egyeztetés Barabás Zoltánnal, Gődér Viviennel és Krisztián Dáviddal az 

ESZR fejlesztéssel kapcsolatosan 

 Személyes egyeztetés Barabás Zoltánnal, Szabó Tamással, Krisztián Dáviddal, 

Gődér Viviennel és Vass Bencével. 

 Személyes egyeztetés Nagy Gáborral (HSZI) a HÖK-höz tartozó analitikák állásáról 

 Többszöri személyes egyeztetés Beluzsár Ádámmal a tavaszi EHK vezetőképző 

szervezésével kapcsolatban 

o Képzési tematika 

o Helyszín 

o Gazdasági vonatkozások 

 EHK alumni rendszerről egyeztettem Beluzsár Ádámmal, javaslatokat tettem a 

további lépésekre 

 HÖOK Vezetőképzőjével kapcsolatban egyeztetéseket végeztem 

o Szobaosztással kapcsolatban 

o Gazdasági vonatkozásokkal kapcsolatban 

 Vállalások listájának frissítése és aktualizálása minden héten 

 Többszöri egyeztetés Németh Ádámmal az EHK folyamatban lévő ügyeivel 

kapcsolatban 

 Személyesen egyeztettem Krisztián Dáviddal a MŰHASZ - EHK együttműködésről 

 Többszöri egyeztetés Orbán Balázzsal az aktuális ügyekről 

 Személyes egyeztetés Gál Bernadettel kezdeti tudnivalókról 

 Egyeztettem Lőrincz Lászlóval a szakkollégiumokhoz kapcsolódó Alapszabály 

melléklettel kapcsolatban, továbbá a szakkollégiumok és öntevékeny körök aktuális 

ügyeivel kapcsolatban 

Egyéb: 

 BME Sítáborral kapcsolatos egyeztetéseken vettem részt több alkalommal 

 Tettem az iroda tisztaságáért 

 Ügyeleti tevékenységek ellátása több alkalommal 

 A Diákváros program első egyeztetésén vettem részt a projekt team tagjaként 

 
 
 
Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 200 000 forint 
 

 


