
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ LŐRINCZ LÁSZLÓ 
2017. december 13. és 2018. január 9. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2017. december 14. – EHK ülés 
2017. december 14. – EHDK ülés 
2017. december 20. – EHK ülés 
2018. január 4. – EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2017. december 14. – Szenátus Tudományos Bizottság ülés 
2017. december 18. - Szenátus részvétel 
 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Gazdasági Bizottság 

 MGR adatbázisban megjelenő költések azonosítása és hozzárendelése a megfelelő 

szervezethez. 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Szakkollégiumi felelős 

 2017. december 13. – MŰSZAK gyűlés 

 Egyeztetés a Zielinski Szilárd Szakkollégium képviselőivel a Szakkollégiumi 

működési pályázat elszámolásáról. 

 Szakkollégiumi működési pályázat elszámolás átnézése és összegzés elkészítése. 

 Promóciós termékek osztása a Szakkollégiumoknak. 



 
 

 

 

 Szent-Györgyi Albert Szakkollégium zongora hangolással kapcsolatos egyeztetés. 

 Egyeztetés a Gépész Szakkollégium elnökével a keretátadások megvalósulásáról. 

 Egyeztetés a Wigner Szakkollégium gödi foglalásával kapcsolatban. 

 Szakkollégiumi irodaszer és takarítószer rendeléssel kapcsolatos ügyintézés. 

 Liska Tibor Szakkollégium Liska est nevű rendezvényével kapcsolatos egyeztetések, 

rendezvény gazdasági hátterének megszervezése. 

 Szakkollégiumi catering szolgáltatásokkal kapcsolatos árajánlat egyeztetés. 

 Nyomtatással kapcsolatos ügyintézés. 

o KommON oklevelek 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések, tájékoztatás. 

o Energetikai Szakkollégium 

o Liska 

 Szakkollégiumi rendezvényekhez és beszerzésekhez kötődő dokumentáció kezelése, 

szerkesztése, javítása, kapcsolatos ügyintézés. A költések és számlázás ellenőrzése, 

szükség esetén a számlázással kapcsolatos problémákra felhívtam a szakkollégiumok 

képviselőinek figyelmét. 

 Szakkollégiumok Működési pályázatával kapcsolatos kérdésekre történő válaszolás. 

 Egyéb felmerülő kérdésekre történő válaszolás. 

 
Egyetemi öntevékeny körök felelős: 

 Egyetemi öntevékeny körök és Művészeti csoportok működési pályázat elszámolás 

átnézése és összegzés elkészítése. 

 Ének időpontok foglalása. 

 Műegyetemi Kórus karnagyának kifizetésével kapcsolatos ügyintézés. 

 Egyetemi öntevékeny körök és Művészeti csoportok rendezvényeihez és 

beszerzéseihez kötődő dokumentáció kezelése, szerkesztése, javítása, kapcsolatos 

ügyintézés. A költések és számlázás ellenőrzése, szükség esetén a számlázással 

kapcsolatos problémákra felhívtam az adott csoport képviselőinek figyelmét. 

o Kórus Karnagy 

o Zenekar Karmester 

 Levelező lista kezelése, kapcsolattartók folyamatos frissítése. 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések, tájékoztatás. 

o Klasszikus ének 

 Folyamatos kapcsolattartás az öntevékeny körök képviselőivel. 

 
Versenycsapat felelős: 

 2017. december 14. – Egyeztetés Horicsányi Krisztinával Kun levente Alexszal és 

Krisztián Dáviddal a Műegyetemi Versenycsapat Közösség Fejlesztői Központ 

projekt előrehaladásáról és jövőbeli ütemezéséről. 



 
 

 

 

 Versenycsapat működési pályázat elszámolás átnézése és összegzés elkészítése. 

 Promóciós termékek osztása a Versenycsapatoknak. 

 Egyeztetés az Újévi fogadással kapcsolatban. 

 Egyeztetés a Versenycsapatok ösztöndíjával kapcsolatban. 

 Versenycsapatok rendezvényeihez és beszerzéseihez kötődő dokumentáció 

kezelése, szerkesztése, javítása, kapcsolatos ügyintézés. A költések és számlázás 

ellenőrzése, szükség esetén a számlázással kapcsolatos problémákra felhívtam az 

adott csoport képviselőinek figyelmét. 

 Egyeztetés a Versenycsapatok támogatási pályázatával kapcsolatban. 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések. 

 
Egyéb: 

 2018. január 5. – Egyeztetés Krisztán Dáviddal az EHK-s projektekről. 

 Gödi foglalási igények gyűjtése a Hallgatói csoportoktól. 

 
 
 
Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 87 000 forint 
 
 


