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Vidák Miklós 

Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2016. október 15. – 2016. november 4. 

Feladatkör – Egyetemi Hallgatói Képviselet Delegált 

 EHK üléseken való részvétel 

o 2016. október 12. – rendkívüli EHK ülés részvétel 

o 2016. október 13. – EHK ülés részvétel 

o 2016. október 14. – rendkívüli EHK ülés részvétel 

o 2016. október 20. – EHK ülés részvétel 

o 2016. október 24. – EHDK ülés részvétel 

o 2016. október 26. – rendkívüli EHK ülés részvétel 

o 2016. október 27. – EHK ülés részvétel 

 Egyetemi Bizottságokon való részvétel 

o 2016. október 24. – Szenátus 

o 2016. október 17. – Stratégiai Bizottság ülés részvétel 

 

 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 

 

 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 
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 A szakkollégiumok igényléseit Lőrincz László kollégám segítségével, gyűjtöttük, javítottuk, 

rendeztük 

 Németh Ádámmal (MŰHASZ) négy alkalommal találkoztam az EHK ügyeivel kapcsolatban 

 Orbán Balázzsal (MŰHASZ) egy alkalommal találkoztam az EHK folyamatban lévő ügyeivel 

kapcsolatban 

 Szepessy Zsófiával személyesen egyeztettem, a HKT tagszervezeteinek őszi féléves 

költségvetéseiről, együtt találkoztunk Németh Ádámmal régi és jövőbeni gazdasági ügyekkel 

kapcsolatban 

 Pekár Zoltánnal egyeztettem az EHK alumni rendezvény megvalósíthatóságáról 

 Gácsig Gergővel egyeztettem az OHV ajándékokról 

 Kiss Viktorral egyeztettem az EHK timeline nyomtatási paramétereiről 

 A HÖOK őszi vezetőképzőjével kapcsolatban egyeztettem a Budapesti Régiószövetség 

tagjaival, a vezetőképző főszervezőjével, az EHK elnökségével. A dokumentációkat 

előkészítettem. 

 2016. október 14-16. között részt vettem a HÖOK Tisztújító Közgyűlésén, részt vettem az EHK 

utazásának szervezésében 

 Elmaradt számlákkal kapcsolatban egyeztettem Keresztes Péterrel és Lőrincz Lászlóval 

 A Mikuláskupa gazdasági megvalósíthatóságán dolgoztam 

 Versenycsapat konferencia megvalósíthatóságán dolgoztam 

 Az EHK által kisorsolt gólyabál jegyekkel kapcsolatban egyeztettem 

 Műegyetemi Néptáncegyüttes próbatermének bérlését egyeztettem 

 Kisszériás nyomdatermékek: 

o Igényeket gyűjtöttem 

o Koordinációt végeztem 

 A gólyabálok megvalósításával kapcsolatban: 

o Egyeztettem a kari felelősökkel  

o Egyeztettem a szervező céggel (ÜMSZ, MŰHASZ) 

o Egyeztettem a megrendelővel (HSZI) 

 Gácsig Gergővel felmértük az FTV módosításokat, vizsgáltuk a hatásaikat. 

Egyéb feladatok 

 Személyes egyeztetés Barabás Zoltánnal, Gál Bernadettel, Csősz Gáborral, Krisztián Dáviddal 

és Rácz Tamással az esetleges szilveszteri rendezvénnyel kapcsolatosan. 
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Általános HK-s teendők és bizottságok 

 Hallgatói Képviselet rendes ülése (10.17., 10.24., 11.02.) 

 Stratégiai Bizottság (10.26.) 

 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 1,25%. 

A Hallgatói Képviselet 2016.11.06-i ülésén, a 130./2016. sz. határozatával elfogadta az elnökség által 

a közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 7 500 Ft. 
 

A képviselő fenti időszakra vonatkozóan az EHK-ban végzett tevékenységért ösztöndíjat az 

Egyetemi Hallgatói Képviselettel kapott. 

 

. 


