
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ LŐRINCZ LÁSZLÓ 
2017. november 15. és 2017. december 12. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2017. november 16. - EHK ülés részvétel 
2017. november 24. - EHK ülés részvétel 
2017. november 30. - EHK ülés részvétel 
2017. november 27. - EHDK ülés részvétel 
2017. december 7. - EHK ülés részvétel 
 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2017. november 23. – Szenátus Tudományos Bizottság ülés 
2017. november 27. - Szenátus részvétel 
 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2017. november 15. – Belső Pályázati Bizottság 
2017. november 21. 16:00 – Stratégiai Bizottság 
2017. november 21. 18:00 – Stratégiai Bizottság 
2017. november 27. – Belső Pályázati Bizottság 
2017. november 27. – Belső Gazdasági Bizottság 
 

2017. NOVEMBER 27. – BELSŐ GAZDASÁGI BIZOTTSÁGBIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Gazdasági Bizottság: 

 MŰHASZ gazdálkodási szabályzat véleményezése 

 Keretátadások összesítése 

 Költések ellenőrzése 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 



 
 

 

 

Szakkollégiumi felelős 

 2017. november 26. – MŰSZAK gyűlés 

 Zielinski Szilárd Szakkollégium  buszbérlésével kapcsolatos megbeszélés. 

 Balatonlellei tábor használati igények gyűjtési. 

 Gödi tábor tavaszi beosztásához foglalási igények gyűjtése. 

 Management Szakkollégium Működési ESET pro nevű rendezvényével kapcsolatos 

egyeztetések, rendezvény gazdasági hátterének megszervezése. 

 Liska Tibor Szakkollégium Liska est nevű rendezvényével kapcsolatos egyeztetések, 

rendezvény gazdasági hátterének megszervezése. 

 Irodaszer rendeléssel kapcsolatos egyeztetések. 

 Építész és Energetikai Szakkollégium könyv és folyóirat rendelésével kapcsolatos 

egyeztetések. 

 Zielinski konferencia forgatási engedély átnézése, küldése engedélyeztetésre. 

 Egyeztetés a MŰSZAK SZMSZ módosításával kapcsolatban. 

 Egyeztetés az Energetikai Szakkollégium terembérlésével kapcsolatban, félrefoglalás 

tisztázása. 

 Egyeztetés a Management Szakkollégium terembérlésével kapcsolatban, 

félrefoglalás tisztázása. 

 Szent-Györgyi Albert Szakkollégium sportterem foglalás kifizetésével kapcsolatos 

egyeztetések. 

 Wigner Jenő Szakkollégium gödi foglalásával kapcsolatos egyeztetések. 

 Szakkollégiumi catering szolgáltatásokkal kapcsolatos árajánlat egyeztetés. 

 Nyomtatással kapcsolatos ügyintézés. 

o Liska Est 

o Simonyi Prospektus 

o Közlek téli átvizsgálás 

 MŰSZAK Műhelyben történő hirdetés ellenőrzése, kapcsolatos ügyintézés. 

 MŰSZAK Neptunban történő hirdetésével kapcsolatos ügyintézés. 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések, tájékoztatás. 

o SZASZ karácsonyváró hangverseny, próbák foglalása 

o KommON 

 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 Simonyi eszközök 

o Simonyi szállás 

o Közlek kurzus 

o MŰSZAk téli tábor 

o SZASZ sportterem 



 
 

 

 

 Szakkollégiumok Működési pályázatával kapcsolatos kérdésekre történő válaszolás. 

 Egyéb felmerülő kérdésekre történő válaszolás. 

 
Egyetemi öntevékeny körök felelős: 

 Vívókör gödi foglalásával kapcsolatos egyeztetések. 

 Ének időpontok foglalása. 

 Egyeztetés a Kórus átcsoportosítási kérelméről. 

 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. 

o Kórus Karnagy 

Zenekar Karmester 

 Levelező lista kezelése, kapcsolattartók folyamatos frissítése. 

 Plakátolással kapcsolatos kérdésekre történő válaszolás. 

 Nyomtatással kapcsolatos ügyintézés. 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések, tájékoztatás. 

o Klasszikus ének 

o Műszaki Jövőképp! 

o Egyetemi Zöld Kör 

o jövőt Építők Generációja 

 Folyamatos kapcsolattartás az öntevékeny körök képviselőivel. 

 
Versenycsapat felelős: 

 2017. november 20. – Egyeztetés Kiszel Mónikával a Versenycsapat Fejlesztői 

Központ koordinátorok alkalmazásáról. 

 2017. november 21. – Egyeztetés a Fuse csapat képviselőivel a költésekről. 

 2017. november 27. – Egyeztetés Horicsányi Krisztinával a Műegyetemi 

Versenycsapat Közösség működéséről. 

 Versenycsapat kiadvány fordításával kapcsolatos egyeztetés. 

 Egyeztetés a Versenycsapatok ösztöndíjával kapcsolatban. 

 Egyeztetés a BME Shox motostudent Team részvételi díj befizetésével 

kapcsolatban. 

 Versenycsapat műhellyel kapcsolatos ügyintézések. 

 Egyeztetés az MVK SZMSZ módosításáról Horicsányi Krisztinával. 

 MVK honlap fejlesztésével kapcsolatos egyeztetések. 

 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 Shark heggesztés 

o BME SHOX részvételi díj 

o MVK megbízási díj 

o BMEMotion keretátadás 

o Műszakik Pneumobil keretátadás 

 Egyeztetés a Versenycsapatok támogatási pályázatával kapcsolatban. 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések. 

 Neptun üzenet kiküldésével kapcsolatos egyeztetés. 

 
Egyéb: 

 2017. november 17-19. – HÖOK vezetőképző 

 HÖK ASZ mellékletek módosítása, változások ismertetése, korrektúra tisztázás 

o 3. számú melléklet 

o Személyes egyeztetés Varga Ferenccel a HÖK Alapszabály 9. számú 

mellékletével kapcsolatban 

 EHK Alumni találkozóról való elpakolás Csősz Gáborral és Varga Ferenccel. 

 Javaslatokat írtam a közösségi bútorok telepítésére. 

 
 
 
Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 102 000 forint 
 
 


