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BESZÁMOLÓ LŐRINCZ LÁSZLÓ 
2017. február 15. és 2017. március 14. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2017. február 16. – EHK ülés részvétel 
2017. február 20. – rendkívüli EHK ülés részvétel 
2017. február 23. – EHK ülés részvétel 
2017. február 23. – EHDK ülés részvétel 
2017. március 4. – rendkívüli EHK ülés részvétel 
2017. március 9. – EHK ülés részvétel 
2017. március 9. – EHDK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2017. február 27. – Szenátus 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2017. március 8. – Belső Gazdasági Bizottság ülés 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Gazdasági Bizottság: 

 Szponzorációval kapcsolatos megbeszélés tartása és javaslati anyag készítése. 

 Költési dokumentáció minta készítése 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Szakkollégiumi felelős 

 2017. február 22. – Tájékoztató tartása a szakkollégiumok képviselőinek az EHK 

pályázattal kapcsolatban. 

 2017. február 22. – Management Szakkollégium iroda bejárás. 

 2017. február 24. – Egyeztetés a Közlekedésmérnöki Szakkollégium képviselőivel a 

jövőbeli terveikről és fejlesztési programjukról 

 2017. február 24. – MŰSZAK gyűlés részvétel. 
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 Kisértékű eszközigények gyűjtése. 

 Szakkollégiumi működési pályázat bírálás előkészítése, eredmények kihirdetése. 

o Egyeztetés a kommON kommunikációs Szakkollégium 

Képviselőivel a pályázati anyagban felmerült hiányosságokról. 

o Egyeztetés az Építész Szakkollégium pályázati anyagáról. 

o Egyeztetés az Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselettel az 

Építész Szakkollégium befogadásáról. 

 Egyeztetés a szakkollégiumok 2017-es működési pályázatáról a MŰSZAK 

vezetőségével és a szakkollégiumok képviselőivel. 

 Gödi tábor foglalásával kapcsolatos ügyintézés, kapcsolattartás. 

o kommON tábor 

 Elmaradt kifizetésekkel kapcsolatos egyeztetés. 

o Energetikai Szakkollégium könyvbeszerzés 

o Építész Szakkollégium könyvbeszerzés 

o irodaszer és takarítószer beszerzés Építész Szakkollégium 

o Liska Tibor Szakkollégium honlap fejlesztés 

o KommON Konferencia (Esély. Egyenlőség - Akadálymentes 

társadalom?!) 

 Nyomtatással kapcsolatos ügyintézés. 

o Liska Szakmai hét plakát 

 Takarítószer rendelés 

o Wigner Jenő Szakkollégium 

 MŰSZAK Műhelyben történő hirdetés ellenőrzése, kapcsolatos ügyintézés. 

o Szent-Györgyi Albert Szakkollégium konferencia plakát 

o kommON konferencia 

 MŰSZAK Neptunban történő hirdetésével kapcsolatos ügyintézés. 

o Szent-Györgyi Albert Szakkollégium konferencia jelentkezés 

o éves igények összegyűjtése 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések, tájékoztatás. 

o Zielinski betontechnológia kurzus 

o Zielinski betontechnológia kurzus felkészítő napok miatti 

teremcserével kapcsolatos egyeztetés Nagy Gáborral. 

o Zielinski előadás 

o Liska Szakmai hét standolás 

 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 MŰSZAK tábor szállás 

o Zielinski: Külföldi üzemlátogatás 

o Zielinski Szilárd Szakkollégium konferencia catering 
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o Wigner Jenő Szakkollégium fizikaverseny teremköltség 

 Szakkollégiumok Működési pályázatával kapcsolatos kérdésekre történő válaszolás 

 Egyéb felmerülő kérdésekre történő válaszolás. 

 
Egyetemi öntevékeny körök felelős: 

 2017. február 22. – Tájékoztató tartása az öntevékeny képviselőinek az EHK 

pályázattal kapcsolatban. 

 Egyetemi öntevékeny körök és Művészeti csoportok működésére kiírt pályázat 

o beérkezett anyag áttekintése 

o megfelelőség ellenőrzése 

o bíráló táblázat elkészítése 

o tételenkénti bírálás 

o eredmény átvezetése a szervezetek táblázatába 

 ,,DO IT YOURSELF" kör  

o Részletes tájékoztatás az öntevékeny kör alapításáról, menetéről. 

o Egyeztetés Scheigl Józseffel és Kiss Viktorral a kör befogadásáról. 

o SZMSZ átnézése, javítása, kapcsolatos ügyintézés. 

 Egyetemi öntevékeny kör alapításával kapcsolatos megkeresésekre történő 

válaszolás. 

o Űrkutatással foglalkozó egyetemi szervezet megkeresése 

 Sportpálya pályázattal kapcsolatos felvilágosítás. 

 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 Műegyetemi Kórus Karnagyának fizetésével kapcsolatos 

munkálatok. 

o Kézilabda csapat pályabérlése 

o Egyetemi Zöld Kör 

 Levelező lista kezelése, kapcsolattartók folyamatos frissítése. 

 Plakátolással kapcsolatos kérdésekre történő válaszolás. 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések, tájékoztatás. 

o Jövőt Építők Generációja 

o Műegyetemi Kórus 

 Folyamatos kapcsolattartás az öntevékeny körök képviselőivel. 

 
Versenycsapat felelős: 

 2017. február 22. – Tájékoztató tartása a versenycsapatok képviselőinek az EHK 

pályázattal kapcsolatban. 

 2017. február 23. – Megbeszélés a Versenycsapatok támogatási pályázatáról az 
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FRT képviselőivel. 

 Versenycsapatok működésére kiírt pályázat: 

o beérkezett anyag áttekintése 

o megfelelőség ellenőrzése 

o bíráló táblázat elkészítése 

o tételenkénti bírálás 

o eredmény átvezetése a szervezetek táblázatába 

 Versenycsapat műhely látványterv készítésével kapcsolatos egyeztetés. 

 Költési segédlet készítése a versenycsapatok részére. 

 Műegyetemi Versenycsapat Közösség SZMSZ: 

o Többszöri egyeztetés Horicsányi Krisztinával 

o EHK képviselők észrevételeinek átvezetése, kérdésekre válaszolás 

o szervezeti struktúra és működés kialakítása 

 Fuse versenycsapat SZMSZ 

o formai ellenőrzés 

o javaslatok, megjegyzések hozzáfűzése 

o kapcsolódó ügyintézés, egyeztetések 

 Löködönc Pneumobil Racing Team versenycsapat SZMSZ 

o formai ellenőrzés 

o javaslatok, megjegyzések hozzáfűzése 

o kapcsolódó ügyintézés, egyeztetések 

 Egyeztetés a Versenycsapatok támogatási pályázatával kapcsolatban. 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések. 

 
Emlékeztető vezető 

 emlékeztető elkészítése 2017. február 16-ai EHK ülésről 

 emlékeztető elkészítése 2017. február 20-ai rendkívüli EHK ülésről 

 emlékeztető elkészítése 2017. február 23-ai EHK ülésről 

 emlékeztető elkészítése 2017. február 23-ai EHDK ülésről 

 emlékeztető elkészítése 2017. március 4-ei rendkívüli EHK ülésről 

 emlékeztető elkészítése 2017. március 9-ei EHK ülésről 

 emlékeztető elkészítése 2017. március 9-ei EHDK ülésről 

 
Ügyelet: 

 2017. február 16. 8:00-9:00 

Egyéb: 

 2017. február 22. – megbeszélés Krisztián Dáviddal és Varga Ferenccel. 

 Minta SZMSZ készítése. 
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 Kávéfőző szervizeltetése. 

 Egyeztetés a HK ZH kérdéseiről és javításról Barabás Zoltánnal. 

 Egyeztetés Barabás Zoltánnal és Varga Ferenccel a normatíva osztás menetéről. 

 HÖOK Közgyűlés részvétel. 

 Határozatokról vezetett lista felfrissítése. 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 163 500 Ft 


