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BESZÁMOLÓ LŐRINCZ LÁSZLÓ 
2018. szeptember 3. és 2018. október 10. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2018. szeptember 6. – EHK alakuló ülés 
2018. szeptember 13. – EHK ülés 
2018. szeptember 20. – EHK ülés 
2018. október 4. – EHK ülés 
 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2018. szeptember 11. – Stratégia Bizottság 
2018. szeptember 13. – Belső Pályázati Bizottság 
2018. október 2. – Külső Gazdasági Bizottság 
 
 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Szakkollégiumi felelős 

 2018. szeptember 4. – Egyeztetés az NTP pályázatok költésével. 

 2018. szeptember 11. – Egyeztetés az Építész Klub képviselőjével a 

szakkollégiummá válásáról. 

 2018. szeptember 12. – Egyeztetés a Szent-Györgyi Albert Szakkollégium 

képviselőivel a szakkollégium működéséről. 
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 Egyeztetés az NTP pályázatokról. 

 Irodaszer és takarítószer rendeléssel kapcsolatos egyeztetések. 

 Egyeztetés a szakkollégiumi expo megvalósításáról. 

 Egyeztetés a Zielinski Szilárd Szakkollégium berlini tanulmányútjának 

megvalósításáról. 

 Gépész Szakkollégium lellei foglalásával kapcsolatos egyeztetés. 

 Egyeztetés a Liska Tibor Szakkollégium laptopbeszerzéséről. 

 Egyeztetés a Kémszámtábor megvalósításáról. 

 Egyeztetés a Menedzsment Akadémia gazdasági megvalósításáról, szerződések 

előkészítése, kapcsolattartás. 

 Egyeztetés az Energetikai Szakkollégium tanulmányútjának engedélyeztetéséről. 

 Szakkollégiumi expóval szervezéséhez szükséges egyeztetések. 

 NTP megelőlegezéshez szükséges ügyek intézése. 

 Nyílt napon való megjelenésről tájékoztatás. 

 NYATA szervezéshez és MŰHAL tájékoztatás a MŰSAZK vezetőség részére. 

 Irodaszer rendeléssel kapcsolatos egyeztetések. 

 Külsős szakkollégiumi megjelenéssel kapcsolatos egyeztetések. 

 Neptun üzenetek kiküldésével kapcsoslatos egyeztetések. 

o Tagfelvételi üzenetek. 

 Nyomtatással kapcsolatos ügyintézés. 

o KommON 

o Liska Őszi zsongás 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések, tájékoztatás. 

o Liska Őszi Zsongás 

o Zielinski  

o SZASZ karácsonyváró koncert 

 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 Zieinski tanulmányút 

o SZKN SZASZ buszbérlés 

o Liska Tanulmányút 

o Kommon kurzus 

 Szakkollégiumok Működési pályázatával kapcsolatos kérdésekre történő válaszolás. 

 Egyéb felmerülő kérdésekre történő válaszolás. 

 
Egyetemi öntevékeny körök felelős: 
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 Műegyetemi Zenekar pályázatához szükséges dokumentumok előkészítése, hozzá 

kapcsolódó egyeztetések. 

 K172 terembe történt foglalások átszervezésével kapcsolatos egyeztetések. 

 Egyezetetés a Búvárklub alapításáról. 

 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 Kozmosz Kör keret 

o Vívókör eszközbérlés 

o Karmester Zenekar 

 Levelező lista kezelése, kapcsolattartók folyamatos frissítése. 

 Nyomtatással kapcsolatos ügyintézés. 

o Kozmosz Kör 

o Kozmosz Kör ESA 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések, tájékoztatás. 

o K172-es terem foglalása-ének 

o Műegyetemi Zenekar-Aula foglalása 

o MKT stand 

o Kozmosz Kör 

o JÉG 

o EZK 

 Folyamatos kapcsolattartás az öntevékeny körök képviselőivel. 

 
Versenycsapat felelős: 

 2018. szeptember 4. – Egyeztetés az MVK FK projekttel kapocslatban. 

 2018. szeptember 11. – Egyeztetés Horicsányi Krisztinával az MVK működéséről. 

 2018. szeptember 17. – MVK tábor elszámolás 

 2018. október 8. – Egyeztetés Horicsányi Krisztinával az MVK működéséről. 

 Folyamatos kapcsolattartás az MVK Fejlesztői Központ szerződéseivel 

kapcsolatban. 

 Solar Boat monacoi kiutazásával kapcsolatos problémamegoldás. Szállás és 

részvételi díj kifizetésével kapcsolatos munkák. 

 Solar Boat Team szponzorációjával kapcsolatos egyeztetés a Műhasz, a MŰHAL, a 

cég és a versenycsapat képviselőjével. 

 Egyeztetés Horicsányi Krisztinával az MVK tábor megvalósításáról. Étel és ital 

igények leadása. Szükséges dokumentációk és elszámolás elkészítése. 

 Egyeztetés az MVK ösztöndíjról. 

 Nyomtatással kapcsolatos ügyintézés. 
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 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 MVK tábor 

 Egyeztetés a Versenycsapatok támogatási pályázatával kapcsolatban. 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések. 

o Solar Boat 

Alumni szervezés 

 Egyeztetés Gömöri Szabolccsal a cateringről. 

 Egyeztetés Barabás Zoltánnal és Suhajda Richárddal a programról. 

 Teremfoglalással kapcsolatos egyeztetések. 

 Költségvetés készítése. 

 Egyeztetés Török Lilivel a díszítésről. 

 
Egyéb: 

 2018. szeptember 13. – Egyeztetés az SH program működéséről. 

 2018. szeptember 17. – Egyeztetés az SH program működéséről. 

 K172 terem foglalása a TTK HK részére. 

 Gödi tábor eszközfejlesztésével kapcsolatos egyeztetések, szükséges eszközök 

listájának összeállítása, beszerzése. 

 SH programmal kapcsolatos egyeztetések, anyagok áttekintése. 

 Egységes kártyarendszerrel kapcsolatos egyeztetések. 

 Gödi foglalások gyűjtése. 

 SZMSZ-ek és Hallgatói Csoport vezetők összegyűjtése és elküldése. 

 
MIE 

 2018. szeptember 12. – Egyeztetés Rácz Tamással a MIE működéséről. 

 Egyeztetés a szabályzatokról és azok módosításáról. 

MŰHAL 

 Számlák rendezése. 

 Egyenlegek ellenőrzése 

 Kari költések átnézése, táblázat frissítése, folyó ügyek kezelése 

 Kari beszerzési igények szervezése. 

 Nyári MŰHAL táborok elszámolásának átnézése felvezetése. 

 Beérkezett adományokkal kapcsolatos egyeztetések. 
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 Bankszámla kivonat átnézése 2017 és 2018-ról, a költések kategorizálása és 

szervezethez rendelése. 

 Nyári EHK tábor számlák ellenőrzése, rontott számlákkal kapcsolatos egyeztetés. 

 Egyeztetés a MŰHAL-on történő költésekről. 

 GTK eszközbeszerzés 

 VIK igénylések 

 Gödi eszközök bezserzése 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 262 000 forint 


