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BESZÁMOLÓ LŐRINCZ LÁSZLÓ 
2018. június 4. és 2018. július 1. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2018. június 7 – EHK ülés 
2018. június 14 – EHK ülés 
2018. június 21 – EHK ülés 
2018. június 26 – EHK ülés 
2018. június 25 – EHDK ülés 
 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2018. június 25 – Szenátus 
 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2018. június 18 – Belső Pályázati Bizottság 
2018. június 19 – Stratégiai Bizottság 
 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Pályázati Bizottság 

 MVK ösztöndíj frissítése a 2018 őszi félévre, kapcsolatos egyeztetések a pályát 

módosításáról. 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Szakkollégiumi felelős 

 2018. június18. – Egyeztetés a Gépész Szakkollégiumvezetőségével a jövőbeli 

terveikről. 

 Oktatási szerződésekkel kapcsolatos egyeztetések. 
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 Egyeztetés a Zielinski Szilárd Szakkollégium konferenciájának catering 

szolgáltatásáról. 

 Egyeztetés a Zielinski Szilárd Szakkollégium nadapi kirándulásával kapcsolatban. 

 Irodaszer és tisztítószer rendeléssel kapcsolatos egyeztetések a Gépész 

Szakkollégiummal. 

 Egyeztetés a Menedzsment Akadémia gazdasági megvalósításáról, szerződések 

előkészítése, kapcsolattartás. 

 Egyeztetés a Wigner Jenő Szakkollégium továbbképző hétvégéjéről. 

 Egyeztetés Wigner Jenő Szakkollégium átcsoportosítási kérelméről. 

 Egyeztetés a Kémszámtábor gazdasági megvalósításáról. 

 Neptun üzenetek kiküldésével kapcsoslatos egyeztetések. 

 Nyomtatással kapcsolatos ügyintézés. 

o MSZK Menedzsment Akadémia 

o Kommon kurzus 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések, tájékoztatás. 

 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. 

o WJSZ továbbképző hétvége 

 Szakkollégiumok Működési pályázatával kapcsolatos kérdésekre történő válaszolás. 

 Egyéb felmerülő kérdésekre történő válaszolás. 

 
Egyetemi öntevékeny körök felelős: 

 Műegyetemi zenekar forgatási engedély kérése. 

 Műegyetemi Zenekar pályázatához szükséges dokumentumok előkészítése, hozzá 

kapcsolódó egyeztetések. 

 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. 

 Nyomtatással kapcsolatos ügyintézés. 

o Kórus plakát 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések, tájékoztatás. 

o Éneklésre teremfoglalás 

 Folyamatos kapcsolattartás az öntevékeny körök képviselőivel. 

 
Versenycsapat felelős: 
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 2018. június 19. – Egyeztetés Horicsányi Krisztinával az MVK működéséről és az 

MVK SzMSz módosításáról. 

 MVK koordinátori szerződés hosszabbításával kapcsolatos egyeztetések. 

 Solar Boat Team szponzorációjával kapcsolatos bármennyi egyeztetés a Műhasz és 

a versenycsapat képviselőjével. 

 Az MVK Fejlesztői Központ tervezéséhez kapcsolódó hallgatói jutalmazással 

kapcsolatos egyeztetések, lista előkésztése. 

 Egyeztetés Horicsányi Krisztinával az MVK nyári tábor gazdasági megvalósításáról. 

 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. 

o Solar Boat Team külföldi versenyre szállás 

 Egyeztetés a Versenycsapatok támogatási pályázatával kapcsolatban. 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések. 

 
Egyéb: 

 EU jövőkép program ötletek összegyűjtése, gondolatok írása, értékelése. 

 Kisbusz használati igények összegyűjtése a Hallgatói csoportok körében. 

 TTK-ÉMK gólyatábor programtervjének áttekintése, véleményezése 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 115 000 forint. 


