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BESZÁMOLÓ LŐRINCZ LÁSZLÓ 
2018. augusztus 6. és 2018. szeptember 2. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2018. augusztus 30 – EHK ülés 
 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Szakkollégiumi felelős 

 Egyeztetés az NTP pályázatokról. 

 Egyeztetés a Gillemot László Szakkollégium alapításával kapocslatban. 

 Egyeztetés az elmaradt számlák begyűjtéséről. 

 Irodaszer és takarítószer rendeléssel kapcsolatos egyeztetések. 

 Egyeztetés a szakkollégiumi expo megvalósításáról. 

 Egyeztetés a Zielinski Szilárd Szakkollégium berlini tanulmányútjának 

megvalósításáról. 

 Gépész Szakkollégium lellei foglalásával kapcsolatos egyeztetés. 

 Egyeztetés a Liska Tibor Szakkollégium laptopbeszerzéséről. 

 Egyeztetés a Kémszámtábor megvalósításáról. 
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 Egyeztetés a Menedzsment Akadémia gazdasági megvalósításáról, szerződések 

előkészítése, kapcsolattartás. 

 Neptun üzenetek kiküldésével kapcsoslatos egyeztetések. 

o Menedzsment Akadémia 

 Nyomtatással kapcsolatos ügyintézés. 

o MSZK Menedzsment Akadémia 

o KommON 

o Liska Őszi zsongás 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések, tájékoztatás. 

o Energetikai szakkollégium 

 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 Zieinski tanulmányút 

 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 Kozmosz Kör 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések, tájékoztatás. 

o K172-es terem foglalása-ének 

o Műegyetemi Zenekar-Aula foglalása 

 Folyamatos kapcsolattartás az öntevékeny körök képviselőivel. 

 
Versenycsapat felelős: 

 Folyamatos kapcsolattartás az MVK Fejlesztői Központ szerződéseivel 

kapcsolatban. 

 MVK koordinátori szerződés hosszabbításával kapcsolatos egyeztetések. 

 Gödi tábor foglalások gyűjtése. 
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 Solar Boat monacoi kiutazásával kapcsolatos problémamegoldás. Szállás és 

részvételi díj kifizetésével kapcsolatos munkák. 

 Solar Boat Team szponzorációjával kapcsolatos egyeztetés a Műhasz, a MŰHAL, a 

cég és a versenycsapat képviselőjével. 

 Solar Boat Team igazolás kiállításával kapcsolatos egyeztetések. 

 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. 

 Egyeztetés a Versenycsapatok támogatási pályázatával kapcsolatban. 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések. 

Tábor felügyelet: 

 a táborozó hallgatói csoportokkal, azok vezetőivel való kapcsolatfelvétel 3 nappal a 

tábor előtt, és minden releváns információ és speciális igény begyűjtése, illetve ezek 

egyeztetése a táborvezetővel 

 kommunikció a táborvezetővel, a konyhai szolgáltatóval, a hallgatókkal, általános 

tábori rend és tisztaság szemmel tartása, házirend betartatása 

 a tábor elején lezajló tájékoztatók kiegészítése, a táborok végén történő átadás-

átvétel ellenőrzése 

 büfé nyitvatartás egyeztetése a táborozókkal és a büfét üzemeltető személyzettel 

 az étkezőben kiadott étel mennyiségének és minőségének ellenőrzése 

 a kapunyitó, klímakapcsoló, és a hangerőszabályozó kezelése a táborvezető távolléte, 

vagy pihenő időszaka esetén 

 karszalagok kiadása 

 
Egyéb: 

 2018. augusztus 17. – Egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével az EHK-s projektekről. 

 2018. augusztus 27. – Egyeztetés Gődér Nikolettával és Schaf Alexa Lilivel az 

egyetemi befogadású Hallgatói Csoportok kollégiumi közösségi pontjainak 

beszámításáról. 

 2018. augusztus 28. – Egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével, Rácz Tamással és Barabás 

Zoltánnal az Egyetemünk rendszere tárgyról. 

 NKOH rendezvényengedélyeztetéssel kapcsolatos egyeztetések. 

 Egyeztetés Igaz Mátéval az SH szekcióról. 

 ÉMK-TTK gólyatábor felügyelés 
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 Egyeztetés Rácz Tamással a MŰHAL-lal kapcsolatban. 

 HÖK rendszer bemutató anyagba az MVK fejezet megírása. 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 148 000 forint 


