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Vidák Miklós 

Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2017. május 14 – június 16. 

Feladatkör – EHK 

 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. 

 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 beszerzéseinek ügyintézését végeztem. 

 Az új Gazdálkodási Rend kidolgozásán dolgoztam. 

 Búcsúvacsorát szerveztem. 

 Szakkollégiumi rendezvényszervezések ügyintézésében vettem részt. 

 Nyáron esedékes táborok szervezését és előkészítését végeztem. 

 Műegyetem Kiváló Oktatója díj díjazottjai számára az oklevelek és plakettek elkészítésén és 

beszerzésén dolgoztam. 

 Műegyetemi Kórus karnagyával kapcsolatos ügyintézésben vettem részt. 

 Nyomtatással kapcsolatos ügyintézést folytattam. 

 OHV népszerűsítés céljából létrehozott támogatás kidolgozásában vettem részt. 

 Korábbi problémás gazdasági ügyek felgöngyölítésében vettem részt. 

 EFOTT civil tér pályázatok bírálásában és előkészítésében vettem részt, kiértesítésüket végeztem, 

háttérszervezést folytattam. 

 Belső vezetői értekezleten vettem részt. 

 

Általános HK-s teendők és bizottságok 

 Hallgatói Képviselet rendes ülése (05.16., 05.22.) 

 Kari Tanács (05.31., 06.07.) 
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A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 1,20%. 

A Hallgatói Képviselet 2017.06.18-i ülésén, a 68./2017. sz. határozatával elfogadta az elnökség által a 

közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 7 200 Ft. 

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

Hallgatói Képviselettel kapott. 
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