
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ LŐRINCZ LÁSZLÓ 
2019. március 1. és 2019. március 31. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. március 7. – EHK ülés 
2019. március 14. – EHK ülés 
2019. március 14. – EHDK ülés 
2019. március 25. – EHDK ülés 
2019. március 28. – EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2019. március 20. – Szenátus Tudományos Bizottság ülés 
2019. március 25. – Szenátus ülés 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. március 13. – Stratégia Bizottság 
2019. március 14. – Belső Gazdasági Bizottság 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Szakkollégiumi felelős 

 2019. február 25. – Megbeszélés az MSZK együttlakásáról. 

 2019. március 11. – Megbeszélés a Zielinski Szilárd Szakkollégium működéséről és 

költéseiről az ÉMK HK ülésén való részvétel. 

 2019. március 13. – Megbeszélés az Építész Szakkollégium működéséről és 

költéseiről. 

 2019. március 25. – Megbeszélés Wigner szakest szervezéséről.  

 EHK Működési Pályázat kiírás előkészítése. 

 EHK Működési pályázat bírálása. 

 Egyeztetés a SZASZ műhelyben való megjelenéséről. 



 
 

 

 

 Egyeztetés a Zielinski Szilárd Szakkollégium catering szolgáltatásairól. Szükséges 

adatok elküldése az illetékesek részére. Kapcsolattartás a MŰHASZ képviselőivel. 

 Wigner szakest szervezésével kapcsolatos egyeztetések. 

 MŰHELY megjelenéssel kapcsolatos egyeztetés, igények gyűjtése. 

 Egyeztetés az MSZK képviselőivel a standolás költségeiről. 

 Egyeztetés az MSZK együttlakásáról. 

 Egyeztetés az Építész Szakkollégium könyvbeszerzéseiről. 

 Egyeztetés a Kémszámtábor elszámolásáról. 

 Neptun üzenetek kiküldésével kapcsoslatos egyeztetések. 

 Nyomtatással kapcsolatos ügyintézés. 

o MSZK 

o LTSZ 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések, tájékoztatás. 

o MSZK 

o ZIE 

o ESZK 

 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 Wigner szakest 

o Wigner konferencia 

o Zielinski konferencia 

 Szakkollégiumok Működési pályázatával kapcsolatos kérdésekre történő válaszolás. 

 Egyéb felmerülő kérdésekre történő válaszolás. 

 
Egyetemi öntevékeny körök felelős: 

 2019. március 21. – Megbeszélés a Kozmosz kör működéséről, jövőbeli terveikről, 

projektjeiről. 

 EHK Működési Pályázat kiírás előkészítése. 

 EHK Működési pályázat bírálása. 

 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 Egyetemi Zöld Kör 

o Kórus 

o ének 

 Folyamatos kapcsolattartás az öntevékeny körök képviselőivel. 

 
Versenycsapat felelős: 

 EHK Működési Pályázat kiírás előkészítése. 

 EHK Működési pályázat bírálása. 

 Egyeztetés a versenycsapat ösztöndíjról. 

 Egyeztetés a Löködönc Csapat SzMSz módosításáról. 

 Egyeztetés az Épületgépészeti tervezési munka jutalmazásáról. 

 BMEMotion gödi foglalásával 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 BME SHOX motostudent karbantartás 

 Egyeztetés a Versenycsapatok támogatási pályázatával kapcsolatban. 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések. 

 
Egyéb: 

 2019. március 11. – Megbeszélés a BME Waterpolo csapattal. Hozzá kapcsolódó 

egyeztetések. 

 2019. március 13. – Megbeszélés Orbán Balázzsal az Egységes Kártya rendszerről. 

 2019. március 27. – Megbeszélés az Egységes Kártya rendszerről, kiépítéséről, 

lehetőségeiről. 

 2019. március 28. – Megbeszélés Rácz Tamással és R. Nagy Tibor Endrével a 

MŰHAL működéséről.  

 2019. március 20. – Megbeszélés a Vizilabda népszerűsítéséről. 

 Munkaköri leírás elkészítése. 

 Nyomtató projekttel kapcsolatos egyeztetések. 

 Egyeztetés az Egységes Kártyarendszer projektről. 

 EHK hétvége szállásával kapcsolatos egyeztetés. 

 KHK továbbképző hétvége: 

o Délelőtti gazdasági szekció tartása 

o Délutáni gazdasági szekció tartása 



 
 

 

 

 HK ZH véleményezés átnézése. 

 MŰHELY interjú a HK ZH-ról. 

 
MŰHAL 

 MŰHAL szabályzat felülvizsgálata. 

 Egyenlegek ellenőrzése 

 Kari költések átnézése, táblázat frissítése, folyó ügyek kezelése 

 Kari beszerzési igények szervezése. 

 Egyeztetés a MŰHAL-on történő költésekről. 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 236000 forint. 


