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BESZÁMOLÓ LŐRINCZ LÁSZLÓ 
2018. július 2. és 2018. augusztus 5. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2018. július 16 – EHK ülés 
 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Szakkollégiumi felelős 

 2018. július 10. – Egyeztetés az Építész szakkollégium elnökével a szakkollégium 

gazdálkodását éríntő kérdésekről. 

 2018. augusztus 2. – Egyeztetés a Szent-Györgyi Albert Szakkollégium képviselőivel 

a Kémszámtáborról. 

 Gépész Szakkollégium keretátadásával kapcsolatos egyeztetések. 

 Egyeztetés a Liska Tibor Szakkollégium laptopbeszerzéséről. 

 Energetikai Szakkollégium teremfoglalásával kapocslatos egyeztetések. 

 Egyeztetés a Menedzsment Akadémia gazdasági megvalósításáról, szerződések 

előkészítése, kapcsolattartás. 

 Neptun üzenetek kiküldésével kapcsoslatos egyeztetések. 

o Menedzsment Akadémia 
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 Nyomtatással kapcsolatos ügyintézés. 

o MSZK Menedzsment Akadémia 

 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 SZASZ kémszámtábor 

o ÉPSZ könyvrendelés 

 Szakkollégiumok Működési pályázatával kapcsolatos kérdésekre történő válaszolás. 

 Egyéb felmerülő kérdésekre történő válaszolás. 

 
Egyetemi öntevékeny körök felelős: 

 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 K172-es terem foglalása-ének 

o Műegyetemi Zenekar-Aula foglalása 

 Folyamatos kapcsolattartás az öntevékeny körök képviselőivel. 

 
Versenycsapat felelős: 

 2018. augusztus 1. – Egyeztetés Horicsányi Krisztinával az MVK működéséről. 

 2018. augusztus 1. – Egyeztetés Horicsányi Krisztinával az MVK tagok kollégiumi 

pontjairól. 

 2018. augusztus 1. – MVK ülés 

 MVK koordinátori szerződés hosszabbításával kapcsolatos egyeztetések. 

 Gödi tábor foglalások gyűjtése. 

 Egyeztetés Okolicsányi Péterrel a Versenycsapat tagok kollégiumi felvételi 

pontjairól. 

 Solar Boat monacoi kiutazásával kapcsolatos problémamegoldás. Szállás és 

részvételi díj kifizetésével kapcsolatos munkák. 
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 Solar Boat Team szponzorációjával kapcsolatos egyeztetés a Műhasz, a MŰHAL, a 

cég és a versenycsapat képviselőjével. 

 Egyeztetés Horicsányi Krisztinával az MVK nyári tábor gazdasági megvalósításáról. 

 Nyomtatással kapcsolatos ügyintézés. 

o FRT dokumentáció 

 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 

o MVK tábor 

 Egyeztetés a Versenycsapatok támogatási pályázatával kapcsolatban. 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések. 

 
Egyéb: 

 2018. július 13. – Egyeztetés Igaz Mátéval az SH mentorrendszer működéséről. 

 EHK tábor szervezés 

o SH szekció megtartása, visszajelzés készítése. 

o Ki kicsoda állomás vezetése, kártyák elkészítése. 

o Alapozó szekció megtartásában való részvétel. 

o Aknakereső állomás vezetése. 

o Nagyvetélkedő levezetése. 

 Egyeztetés Rácz Tamással a MŰHAL-lal kapcsolatban. 

 MIE-vel kapcsolatos papírokkal kapcsolatos ügyintézés. 

 EHK tábor kérdőív véleményezése. 

 Csatlakozó kiadvány véleméynezése. 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 108 000 forint 


