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BESZÁMOLÓ LŐRINCZ LÁSZLÓ 
2017. augusztus 29. és 2017.szeptember 12. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2017. augusztus 30. – rendkívüli EHK ülés részvétel 
2017. augusztus 31. – EHK alakuló ülés részvétel 
2017. augusztus 31. – EHK ülés részvétel 
2017. szeptember 07. – Rendkívüli EHK ülés részvétel 
2017. szeptember 07. – EHK ülés részvétel 
 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2017. augusztus 30. – Stratégiai bizottsági ülés részvétel 
2017. szeptember 06. – Stratégiai bizottsági ülés részvétel 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Gazdasági Bizottság: 

 Önkéntes nap dokumentációk elkészítése, leadása és kapcsolatos egyeztetések. 

 Gazdálkodási szabályzatok előkészítése. 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Szakkollégiumi felelős 

 Gépész Szakkollégium nyári tábor szállás foglalással kapcsolatos egyeztetés. 

 MŰSZAK együttlakással kapcsolatos egyeztetések. 

 Szakkollégiumi expóval kapcsolatos egyeztetések. 

 NTP 2016 pályázat elszámolásával kapcsolatos egyeztetések. 
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 Szakkollégiumi catering szolgáltatásokkal kapcsolatos árajánlat egyeztetés. 

 Nyomtatással kapcsolatos ügyintézés. 

o MSZK ESET verseny 

o Liska őszi zsongás 

o Szakkollégiumi expó 

o Energetikai Szakkollégium verseny 

 MŰSZAK Műhelyben történő hirdetés ellenőrzése, kapcsolatos ügyintézés. 

 MŰSZAK Neptunban történő hirdetésével kapcsolatos ügyintézés. 

o Liskaland 

o Menedzsment Akadémia 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések, tájékoztatás. 

o Zielinski Szilárd 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 SZASZ buszbérlés 

 Szakkollégiumok Működési pályázatával kapcsolatos kérdésekre történő válaszolás. 

 Egyéb felmerülő kérdésekre történő válaszolás. 

 
Egyetemi öntevékeny körök felelős: 

 Gödi táborral kapcsolatos informálás a Műegyetemi Kórus részére. 

 Vívókör be nem szerzett sporteszközeivel kapcsolatos egyeztetés. 

 Vívókör gödi foglalásával kapcsolatos egyeztetések. 

 Taglisták és elérhetőségek frissítése. 

 Behajtási engedéllyel kapcsolatos egyeztetés a Jövőt Építők Generációja 

öntevékeny kör részére. 

 Egyetemi Kozmosz kör befogadásához kapcsolódó adminisztratív tennivalók. 

 Neptun üzenettel kapcsolatos egyeztetések a Műegyetemi Kórussal. 

 Műegyetemi Kórus karnagyának kifizetésével kapcsolatos ügyintézés. 

 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. 

 Plakátolással kapcsolatos kérdésekre történő válaszolás. 

 Nyomtatással kapcsolatos ügyintézés. 

o Vívókör 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések, tájékoztatás. 
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o Műegyetemi Kórus 

o Jövőt Építők Generációja 

o Kozmosz Kör 

 Folyamatos kapcsolattartás az öntevékeny körök képviselőivel. 

 
Versenycsapat felelős: 

 2017. szeptember 6. –  Egyeztetés a Shark Team képviselőjével a csapat költéséről. 

 2017. szeptember 11. – Egyeztetés a versenycsapatok műhelyéről. 

 BME Shox befogadásával kapcsolatos egyeztetés, SZMSZ ellenőrzése. 

 Műszakik pneumobil befogadásával kapcsolatos egyeztetés, SZMSZ ellenőrzése. 

 Egyeztetés a Solar Boat Team kiutazásával kapcsolatban. 

 Egyeztetés a Fuse kiutazásával kapcsolatban. 

 BME-s domain és e-mail cím beszerzésével kapcsolatos ügyintézés. 

 Versenycsapat műhellyel kapcsolatos ügyintézések. 

 Versenycsapat kiadvány fordításával kapcsolatos egyeztetés. 

 Nyomtatással kapcsolatos ügyintézés. 

 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 FRT tesztpálya 

 Egyeztetés a Versenycsapatok támogatási pályázatával kapcsolatban. 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések. 

o Solar Boat Team 

 
Egyéb: 

 Göd ügyrend átdolgozása. 

 Interjú a MŰHELY újsággal. 

 GPK Szavazási Bizottság. 

 
 
Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 79 000 forint 
 


