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BESZÁMOLÓ LŐRINCZ LÁSZLÓ 
2017. június 14. és 2017. augusztus 27. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2017. június 15. – EHK ülés részvétel 
2017. június 22. – EHK ülés részvétel 
2017. június 22. – EHDK ülés részvétel 
2017. június 29. – Elnökválasztó EHK ülés részvétel 
2017. június 29. – EHK ülés részvétel 
2017. július 10. – Rendkívüli EHK ülés részvétel 
2017. július 11. – Rendkívüli EHK ülés részvétel 
 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2017. június 21. – Szenátus Tudományos Bizottság 
2017. június 26. – Szenátus 
 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2017. augusztus 8 – Belső Pályázati Bizottság ülés 
2017. augusztus 16 – Belső Pályázati Bizottság ülés 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Gazdasági Bizottság: 

 Gazdálkodási rend szabályzat és a hozzá kapcsolódó táblázatok elkészítése. 

 Gazdálkodási utasítás-MŰHASZ elkészítése. 

 2017. július 5. – Dokumentáció leadás 

 2017. július 11. – Dokumentáció leadás 

 Dokumentációk leadása és kapcsolatos egyeztetések. 

 EFOTT-al kapcsolatos egyéb gazdasági ügyintézés. 

 2017. augusztus 8. – Dokumentáció leadás 

 PR eszközök beszerzésével kapcsolatos egyeztetés. 

 Gazdálkodási szabályzatok előkészítése. 
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Belső Pályázati Bizottság: 

 2017. június 29. – VBK NFÖD bírálás-bizottsági ülés részvétel 

 2017. június 30. – VBK NFÖD bírálás-bizottsági ülés részvétel 

 2017. július 4. – VIK NFÖD bírálás-megbeszélés 

 2017. július 4. – GTK NFÖD bírálás-bizottsági ülés részvétel 

 VBK NFÖD szakmai rész bírálásában való részvétel 

 KJK NFÖD szakmai rész bírálása 

 GTK NFÖD szakmai rész bírálása 

 VIK NFÖD szakmai rész bírálásában való részvétel 

 VBK NFÖD közéleti rész bírálása 

 TTK NFÖD közéleti rész bírálása 

 KJK NFÖD közéleti rész bírálása 

 EBME véleményezése. 

 Adatvédelmi szabályzat véleményezése. 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Szakkollégiumi felelős 

 2017. június 20. – MŰSZAK gyűlés részvétel 

 2017. június 26. – Megbeszélés a Zielinski Szilárd Szakkollégium képviselőivel 

 2017. július 4. – Megbeszélés a Zielinski Szilárd Szakkollégium képviselőivel 

 Menedzsment Akadémia megvalósításával kapcsolatos előkészületek. 

o költségvetés egyeztetése 

o szerződés egyeztetése a szállással 

o előleg szerződés egyeztetése a szállással 

o szerződés egyeztetése 

 MŰSZAK nyári tábor szállás ügyintézés. 

 NYATA megjelenéssel kapcsolatos egyeztetés, hozzá kapcsolódó ügyintézés. 

 Management Szakkollégium catering szolgáltatás egyeztetés 

 Irodaszer és takarítószer rendelés összesítése, leadása. 

 Liska Tibor Szakkollégium laptop beszerzéssel kapcsolatos ügyintézés. 

 Szakkollégiumi catering szolgáltatásokkal kapcsolatos árajánlat egyeztetés. 

 Nyomtatással kapcsolatos ügyintézés. 

o KommOn oklevelek 

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

 MŰSZAK Neptunban történő hirdetésével kapcsolatos ügyintézés. 

 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 Építész Szakkollégium tanulmányút 

o KommON kurzus 

o Simonyi nyári tábor 

o Simonyi MAD tábor 

o SZASZ vegyszer 

 Szakkollégiumok Működési pályázatával kapcsolatos kérdésekre történő válaszolás. 

 2017. július 17. – Megbeszélés a Zielinski Szilárd Szakkollégium képviselőivel és R. 

Nagy Tiborral. 

 Gépész Szakkollégium nyári tábor szállás foglalással kapcsolatos egyeztetés. 

 MŰSZAK együttlakással kapcsolatos egyeztetések. 

 Zielinski Szilárd Szakkollégium NTP pályázat költésének megelőlegezésével 

kapcsolatos egyeztetés. 

 KommON kurzus kifizetésével kapcsolatos egyeztetés. 

 2017-es NTP pályázattal kapcsolatos egyeztetés, pályázati anyagok áttekintése. 

 2016-os NTP pályázat elszámolásával kapcsolatos egyeztetés 

 Wigner Jenő Szakkollégium külföldi konferencia részvétellel kapcsolatos egyeztetés. 

 Liskaland 

 Közlekedésmérnöki Szakkollégium eszközbeszerzés 

 Wigner Jenő Szakkollégium nyári tábor szállás 

 Gépész Szakkollégium eszközbeszerzés 

 Liska Tibor Szakkollégium Őszi Zsongás 

 Energetikai Szakkollégium ösztöndíj 

 Simonyi Lego tábor 

 Szakkollégiumi expó 

 Egyéb felmerülő kérdésekre történő válaszolás. 

 
Egyetemi öntevékeny körök felelős: 

 Egyetemi Amatőr Színtársulat alapításával kapcsolatos egyeztetés. 

 Gödi táborral kapcsolatos infromálás a Műegyetemi Kórus részére. 

 Műegyetemi Kórus karnagyának kifizetésével kapcsolatos ügyintézés. 

 Egyetemi öntevékeny körök és Művészeti csoportok rendezvényeihez és 

beszerzéseihez kötődő dokumentáció kezelése, szerkesztése, javítása, kapcsolatos 
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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. 

 Egyetemi Kozmosz kör 

 Jövőt Építők Generációja 

 Műegyetemi Vívókör tagtoborzás 

 Műegyetemi Kórus 

 
Versenycsapat felelős: 

 FRT tesztpálya kifizetésével kapcsolatos egyeztetések. 

 Egyeztetés a Solar Boat Team kiutazásával kapcsolatban. 

 Egyeztetés a Fuse kiutazásával kapcsolatban. 

 Nyomtatással kapcsolatos ügyintézés. 

o Solar Boat Team plakát nyomtatás, köszönő oklevelek 

 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 kiutazás 

o Fuse kiutazás 

 Egyeztetés a Versenycsapatok támogatási pályázatával kapcsolatban. 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések. 

 2017. augusztus 11. – Megbeszélés Horicsányi Krisztinával a versenycsapatok 

működéséről és költéseikről. 

 2017. augusztus 14. – Megbeszélés Horicsányi Krisztinával, Kun Levente Alexszal, 

Kiss Péterrel és Krisztián Dáviddal a versenycsapatok műhelyéről. 

 Műhely projekt tervezési költségeihez kapcsolódó ügyintézés. 

 Műegyetemi Versenycsapat Közösség honlapjával kapcsolatos egyeztetés. 

 Solar Boat Team kiutazásával kapcsolatos elszámolás. 

 A Fuse csapat kiutazási költségek elszámolásával kapcsolatos egyeztetések. 

 
Egyéb: 

 EHK tábor 
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o 2017. június 20. – tábor megbeszélés 

o 2017. július 11. – tábor megbeszélés 

o Dokumentáció előkészítése a tábor finanszírozásához. 

o Tabu, HK kirakós memória játék frissítése és kinyomtatása 

laminálása. 

o Szponzor szekció összeállítása, megbeszélés Varga Ferenccel. 

o Utómunka a szekcióhoz tartozó anyagok összeállítása, elküldése. 

 EFOTT 

o EFOTT civil tér pályázat étkezési és jegy igények összegyűjtése. 

o Civil térrel kapcsolatos egyeztetés. 

o Jegyekkel kapcsolatos igényfelmérés és ügyintézés. 

o EFOTT civil tér pályázattal kapcsolatos nyomtatás. 

o Eszközbeszerzéssel kapcsolatos egyeztetés. 

o Eszközbeszerzés gazdasági lebonyolításával kapcsolatos ügyintézés. 

o Eszköz szállítással kapcsolatos egyeztetések, eszközök 

visszaszolgáltatása. 

o EFOTT civil tér pályázat eszközbeszerzéseihez tartozó költések 

elszámolása. 

 2017. június 14. – Gazdasági megbeszélés 

 Diákszervezeti kérdőívre válaszanyag készítése. 

 Emlékeztetőket véleményeztem. 

 Martos Kollégium névváltoztatásával kapcsolatos egyeztetések, előterjesztés 

készítése. 

 2017. július 18. – Fegyelmi tárgyalás részvétel. 

 2017. augusztus 15. – Megbeszélés Krisztián Dáviddal az EHK projektjeiről. 

 2017. augusztus 19-22. – Építőmérnöki Kar Gólyatábor részvétel felügyelőként. 

 HÖK Alapszabály Versenycsapatokra vonatkozó részének kiegészítése. 

 Göd ügyrend frissítése. 

 Interjú a MŰHELY újságba a Versenycsapatokról. 

Az érékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 295 000 Ft 


