
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ LŐRINCZ LÁSZLÓ 
2018. november 11. és 2018. december 10. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2018. december 13. – EHK ülés 
2018. december 13. – EHDK ülés 
2018. december 20. – EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2018. december 12. – Szenátus tudományos Bizottság 
2018. december 17. – Szenátus 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2018. december 11. – Stratégia Bizottság 
 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Szakkollégiumi felelős 

 2018. december 19. – MŰSZAK ülés részvétel. 

 EHK működési pályázat beszámolók összegyűjtése ellenőrzése. 

 Egyeztetés a KommON kurzus kifizetéséről. 

 Egyeztetés a tavaszi féléves Göd használatról a KommON Szakkollégium 

képviselőjével. 

 Egyeztetés a Kémszámtábor elszámolásáról. 

 Neptun üzenetek kiküldésével kapcsoslatos egyeztetések. 

 Nyomtatással kapcsolatos ügyintézés. 

o MSZK 



 
 

 

 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések, tájékoztatás. 

o MSZK 

 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 Kommon kurzus 

 Szakkollégiumok Működési pályázatával kapcsolatos kérdésekre történő válaszolás. 

 Egyéb felmerülő kérdésekre történő válaszolás. 

 
Egyetemi öntevékeny körök felelős: 

 EHK működési pályázat beszámolók összegyűjtése ellenőrzése. 

 Műegyetemi zenekar catering szolgáltatásával kapcsolatos egyeztetések, elszámolás. 

 K172 terembe történt foglalások átszervezésével kapcsolatos egyeztetések. 

 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. 

 Nyomtatással kapcsolatos ügyintézés. 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések, tájékoztatás. 

o Kozmosz Kör 

o K172 zongora 

o JÉG 

o Egyetemi Zöld Kör 

 Folyamatos kapcsolattartás az öntevékeny körök képviselőivel. 

 
Versenycsapat felelős: 

 2018. december 17. – Egyeztetés Horicsányi Krisztinával az MVK működéséről, 

elmúlt év eredményeiről, jövőbeli tervekről, MVK Fejlesztői Központ állapotáról. 

 EHK működési pályázat beszámolók összegyűjtése ellenőrzése. 

 Egyeztetés Kun Levente Alexszal a tevezési díj kifizetéséről hallgatók részére. 

 Egyeztetés a Formula Motostudent Team megalakulásáról. 

 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 BME SHOX motostudent karbantartás 



 
 

 

 

 Egyeztetés a Versenycsapatok támogatási pályázatával kapcsolatban. 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések. 

 
Egyéb: 

 Egyetemi befogadású Hallgatói Csoportok kollégiumi közösségi pontjaival 

kapcsolatos egyeztetések az illetékesekkel. 

 Határidőnaplók és füzetek beszerzésével kapcsolatos egyeztetések. 

MŰHAL 

 Egyeztetés Rabatin Gáborral a MŰSZAK részére juttatott adományokról. 

 Egyeztetés Horicsányi Krisztinával az MVK részére nyújtott adományok 

felhasználásáról. 

 MAVIR igazolásokkal kapcsolatos teendők. 

 Egyeztetés Kántor Tamással a tárgyalóba szánt polcok beszerzéséről. 

 Banki ügyintézés. 

 Egyeztetés a TDK ösztöndíjak beérkezéséről és kifizetéséről. 

 Számlák rendezése. 

 Egyenlegek ellenőrzése 

 Kari költések átnézése, táblázat frissítése, folyó ügyek kezelése 

 Kari beszerzési igények szervezése. 

 Beérkezett adományokkal kapcsolatos egyeztetések. 

 Egyeztetés a MŰHAL-on történő költésekről. 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 75 000 forint 


