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BESZÁMOLÓ LŐRINCZ LÁSZLÓ 
2017.május 17. és 2017.június 13. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 
 

2017. május 18. – EHK ülés részvétel 
2017. május 25. – EHK ülés részvétel 
2017. május 25. – EHDK ülés részvétel 
2017. június 8. – EHK ülés részvétel 
 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 
 

2017. május 24. – Szenátus Tudományos Bizottság 
2017. május 29. – Szenátus 
 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 
 

2017. május 30. – Belső Pályázati Bizottság ülés 
2017. június 6 – Belső Pályázati Bizottság ülés 
 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 
 

Belső Gazdasági Bizottság: 
• Új gazdálkodási renddel kapcsolatos vitaanyag elkészítése. 
• Új gazdálkodási rendhez kapcsolódó táblázat elkészítése. 
• Dokumentáció leadása és kapcsolatos egyeztetés. 
• EFOTT civil tér pályázat étkezési és jegy igények összegyűjtése. 

Belső Pályázati Bizottság: 
• Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat - Neptun üzenet tervezet véleményezése. 
• Egyetemi BME ösztöndíj pályázat véleményezése. 
• Átnéztem a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjhoz kapcsolódó adatlapokat. 

Képzés-Utánpótlás Belső Bizottságban végzett tevékenység: 
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• Felelősi pozíciókról tudás átadás átvételt segítő dokumentum összeállítása. 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 
 

Szakkollégiumi felelős 
• 2017. június 8. – Megbeszélés a MŰSZAK vezetőjével és Krisztián Dáviddal. 
• Menedzsment Akadémia megvalósításával kapcsolatos előkészületek. 

o költségvetés egyeztetése 
o szerződés egyeztetése a szállással 
o előleg szerződés egyeztetése a szállással 

• Gépész Szakkollégium GSZK piknik catering egyeztetés. 
• Liska Tibor Szakkollégium paraván igénylésével kapcsolatos ügyintézés. 
• Egyeztetés a CEU kapu és Szabad Ország Szabad Egyetem platformról a 

szakkollégiumok képviselőivel. 
• Wigner Jenő Szakkollégium együttlakásával kapcsolatos egyeztetések. 
• Egyeztetés a NYATA támogatásáról és a támogatás kifizetéséhez kapcsolódó 

ügyintézés. 
• Folyamatos egyeztetés a Management Szakkollégium Catering szolgáltatás 

igénylésével kapcsolatban. 
• Forgatási engedéllyel kapcsolatos egyeztetés a Szent-Györgyi Albert Szakkollégium 

részére. 
• Szakkollégiumi catering szolgáltatásokkal kapcsolatos árajánlat egyeztetés. 
• Elmaradt kifizetésekkel kapcsolatos egyeztetés. 

o Energetikai Szakkollégium könyvbeszerzés 
o Építész Szakkollégium könyvbeszerzés 
o Liska Tibor Szakkollégium honlap fejlesztés 
o KommON Konferencia (Esély. Egyenlőség - Akadálymentes 

társadalom?!) 
• Nyomtatással kapcsolatos ügyintézés. 

o KommOn oklevelek 
o Liskaland 

• MŰSZAK Műhelyben történő hirdetés ellenőrzése, kapcsolatos ügyintézés. 
o Liskaland 

• MŰSZAK Neptunban történő hirdetésével kapcsolatos ügyintézés. 
o Liskaland 
o Menedzsment Akadémia 

• Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések, tájékoztatás. 
• Szakkollégiumi rendezvényekhez és beszerzésekhez kötődő dokumentáció 
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kezelése, szerkesztése, javítása, kapcsolatos ügyintézés. A költések és számlázás 
ellenőrzése, szükség esetén a számlázással kapcsolatos problémákra felhívtam a 
szakkollégiumok képviselőinek figyelmét. 

o Wigner konferencia részvétel 
o Management Szakkollégium tarining 
o Simonyi nyári tábor 
o KommON kurzus 

• Szakkollégiumok Működési pályázatával kapcsolatos kérdésekre történő válaszolás. 
• Egyéb felmerülő kérdésekre történő válaszolás. 

 
Egyetemi öntevékeny körök felelős: 

• Gödi táborral kapcsolatos infromálás a Műegyetemi Kórus részére. 
• Taglisták frissítése. 
• 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. 

• Levelező lista kezelése, kapcsolattartók folyamatos frissítése. 
• Plakátolással kapcsolatos kérdésekre történő válaszolás. 
• Nyomtatással kapcsolatos ügyintézés. 

o Műegyetemi Kórus kotta nyomtatás 
• Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések, tájékoztatás. 

o Műegyetemi Kórus 
• Folyamatos kapcsolattartás az öntevékeny körök képviselőivel. 

 
Versenycsapat felelős: 

• 2017. május 17. – Versenycsapatokról megbeszélés. 
• 2017. május 17. – Megbeszélés a versenycsapatok műhelyéről. 
• 2017. június 9. – Solar Boat Team részére az EHK iroda biztosítása 
• FRT befogadásával kapcsolatos egyeztetés. 
• FRT tesztpálya kifizetésével kapcsolatos egyeztetések. 
• Egyeztetés a Solar Boat Team kiutazásával kapcsolatban. 
• Egyeztetés a Fuse kiutazásával kapcsolatban. 
• BME-s domain és e-mail cím beszerzésével kapcsolatos ügyintézés. 
• Nyomtatással kapcsolatos ügyintézés. 

o Solar Boat Team megjelenés 
• Versenycsapatok rendezvényeihez és beszerzéseihez kötődő dokumentáció 

kezelése, szerkesztése, javítása, kapcsolatos ügyintézés. A költések és számlázás 
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ellenőrzése, szükség esetén a számlázással kapcsolatos problémákra felhívtam az 
adott csoport képviselőinek figyelmét. 

o Fuse csapat kiutazás 
o FRT tesztpálya 

• Egyeztetés a Versenycsapatok támogatási pályázatával kapcsolatban. 
• Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések. 

 
Egyéb: 

• 2017. május 17. – Megbeszélés az EFOTT civil tér pályázatokról. 
• Emlékeztetőket véleményeztem. 
• Véleményeztem a Balatonlelle házirendet. 
• Balatonlellei étkezés lebonyolításához menüjavaslat készítése 
• Egyeztettem Barabás Zoltánnal és Gődér Viviennel a nyári EHK tábor 

kialakításával kapcsolatban, 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 104 000 Ft 
 


