
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ LŐRINCZ LÁSZLÓ 
2019. szeptember 1. és 2019. szeptember 30. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. szeptember 5. - EHDK ülés 
2019. szeptember 5. - EHK ülés 
2019. szeptember 12. - EHK ülés 
2019. szeptember 19. - EHK ülés 
 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL  

 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Személyes találkozók, egyeztetések és azok témái: 
 

 2019. szeptember 2. – Barabás Zoltán, R. Nagy Tibor Endre –  korelnöki feladatok 

ellátása, munkafolyamatok folytatása 

 2019. szeptember 3. – R. Nagy Tibor Endre –  korelnöki feladatok delegálása, aktuális 

munkák folyamatainak átbeszélése, vezetői megkeresésekről való tájékoztatás  

 2019. szeptember 5. – R. Nagy Tibor Endre –  korelnöki feladatok delegálása, aktuális 

munkák folyamatainak átbeszélése, vezetői megkeresésekről való tájékoztatás  



 
 

 

 

 2019. szeptember 9. – R. Nagy Tibor Endre –  korelnöki feladatok delegálása, aktuális 

munkák folyamatainak átbeszélése, vezetői megkeresésekről való tájékoztatás  

 2019. szeptember 11. – R. Nagy Tibor Endre –  korelnöki feladatok delegálása, aktuális 

munkák folyamatainak átbeszélése, vezetői megkeresésekről való tájékoztatás  

 2019. szeptember 12. – R. Nagy Tibor Endre –  korelnöki feladatok delegálása, aktuális 

munkák folyamatainak átbeszélése, vezetői megkeresésekről való tájékoztatás  

 2019. szeptember 16. – R. Nagy Tibor Endre –  korelnöki feladatok delegálása, aktuális 

munkák folyamatainak átbeszélése, vezetői megkeresésekről való tájékoztatás  

 2019. szeptember 18. – R. Nagy Tibor Endre –  korelnöki feladatok delegálása, aktuális 

munkák folyamatainak átbeszélése, vezetői megkeresésekről való tájékoztatás 

 2019. szeptember 19. – R. Nagy Tibor Endre –  korelnöki feladatok delegálása, aktuális 

munkák folyamatainak átbeszélése, vezetői megkeresésekről való tájékoztatás  

 2019. szeptember 23. – R. Nagy Tibor Endre –  korelnöki feladatok delegálása, aktuális 

munkák folyamatainak átbeszélése, vezetői megkeresésekről való tájékoztatás  

 2019. szeptember 26. – R. Nagy Tibor Endre –  korelnöki feladatok delegálása, aktuális 

munkák folyamatainak átbeszélése, vezetői megkeresésekről való tájékoztatás  

 2019. szeptember 28. – R. Nagy Tibor Endre –  korelnöki feladatok delegálása, aktuális 

munkák folyamatainak átbeszélése, vezetői megkeresésekről való tájékoztatás  

 2019. szeptember 30. – R. Nagy Tibor Endre –  korelnöki feladatok delegálása, aktuális 

munkák folyamatainak átbeszélése, vezetői megkeresésekről való tájékoztatás 

 
Elnöki feladatok 
 

 Feladatkörrel járó állandó feladatok: 

o Az EHK munkájának koordinálása, ülések szervezése, levezetése 

o Operatív feladatok napi szintű ellátása 

o A személyes találkozókon felül rendszeresen egyeztetés az alelnökökkel és R. Nagy 

Tibor Endrével  

o Hallgatói igazolási kérelmek elbírálása 

o A teremigénylésre benyújtott dokumentumok, forgatási engedélykérések, illetve a 

plakátolási rendelvények ellenőrzése, jóváhagyása 

o Kapcsolattartás a HÖK alszervezeteinek vezetőivel 

o Vezetői Értekezlet, Rektori Tanács, illetve Szenátus elé kerülő anyagok áttekintése 

o Tájékoztatás adása hallgatói megkeresésekre 

o Az EHK képviselők munkájának ellenőrzése, havi szintű értékelése 

o Az Egyetemi közéleti ösztöndíj pályázatok bírálása 

o Felkészülés az EHK és az EHDK üléseire 

o Hivatalos levelek írása az elnöki feladatokkal összefüggésben 

o Nyilvános beszámoló készítése az EHK elnöki feladatokkal összefüggésben 

végzett tevékenységekről 



 
 

 

 

o Elektronikus testületi szavazások kiírása  

o Folyamatos rendelkezésre állás 

 

 Feladatkörrel járó eseti feladatok: 

o Részvétel az egyetemi évnyitón 

o 2019. szeptember 9. - Elnöki Értekezlet részvétel 

o 2019. szeptember 16. - Elnöki Értekezlet részvétel 

o Hivatalos levél előkészítése és megküldése az egyetemi vezetésnek a Hallgatói 

Önkormányzat működésével kapcsolatban tévesen megfogalmazott jogi 

véleménnyel kapcsolatban 

o Egyeztetés Hornyánszky Gáborral a középiskolásokat ösztönző rendszer 

kialakításáról 

o Gazdálkodási szabályzat tervezetének véleményezése  

 
Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 130 000 forint  


