
 
 

 

 

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

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. május 2. – EHK ülés 
2019. május 9. – EHK ülés 
2019. május 16. – EHK ülés 
2019. május 23. – EHK ülés 
2019. május 23. – EHDK ülés 
2019. május 30. – EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2019. május 23. – Szenátus Tudományos Bizottság 
2019. május 27. - Szenátus 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. május 29. – Stratégiai Bizottság 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Pályázati Bizottság 

 Utazási pályázathoz adatlap készítése. 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Szakkollégiumi felelős 

 2019. május 10. – Szent-Györgyi Albert Szakkollégium Kémszámtáborának 

szervezésével kapcsolatos egyeztetés. 

 Lellei igényfelmérés. 

 Egyeztetés a HSZI által tartandó tréningekről. 

 Egyeztetés a Civil tér pályázatról 

 Egyeztetés Szili Ákossal a költési igénylések nyomonkövetéséről. 

 Egyeztetés az Építész Szakkollégium könyvrendeléséről. 



 
 

 

 

 Egyeztetés Kulcsár Eszterrel az Építész Klub működési pályázatáról. 

 Irodaszer rendelések gyűjtése, felvilágosítás adása. 

 Egyeztetés a Wigner nyári táborának megszervezéséről. 

 Többszöri egyeztetés a Gépész Szakkollégium catering szolgáltatásairól. Szükséges 

adatok elküldése az illetékesek részére. Kapcsolattartás a MŰHASZ képviselőivel. 

 Az Energetikai Szakkollégium külföldi üzemlátogatásával kapcsolatos egyeztetések. 

 Egyeztetés a Zielinski Szilárd Szakkollégium bármennyi catering szolgáltatásairól. 

Szükséges adatok elküldése az illetékesek részére. Kapcsolattartás a MŰHASZ 

képviselőivel. 

 MŰHELY megjelenéssel kapcsolatos egyeztetés, igények gyűjtése. 

 Egyeztetés az MSZK együttlakásáról. 

 Egyeztetés a Kémszámtábor elszámolásáról. 

 Neptun üzenetek kiküldésével kapcsoslatos egyeztetések. 

 Nyomtatással kapcsolatos ügyintézés. 

o MSZK 

o LTSZ 

o ÉKSZ 

o KOM 

o GSZK 

 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 Zielinski konferencia 

o ZIE IDEA konferencia szállás 

 Szakkollégiumok Működési pályázatával kapcsolatos kérdésekre történő válaszolás. 

 Egyéb felmerülő kérdésekre történő válaszolás. 

 
Egyetemi öntevékeny körök felelős: 

 2019. május 7. – Finance Club megbeszélés 

 Hallgatói csoportok pontozásának gyűjtése. 

 Egyeztetés a Műegyetemi Zenekar K aula foglalásáról 

 Egyeztetés a Műegyetemi Zenekar forgatási engedélyéről 

 Egyeztetés a Műegyetemi Zenekar K karmesterének kifizetéséről. 

 Egyeztetés a Néptáncegyüttes oktatóinak kifizetéséről. 



 
 

 

 

 A Kozmoszkör költéseinek nyomonkövetése, keretátadásukkal kapcsolatos 

egyeztetések. 

 Egyeztetés Virág Marcellel öntevékeny kör alapításáról. 

 Egyeztetés a Kórussal a gödi tábor használatáról. 

 A kórus kottatartóinak beszerzésével kapcsolatos egyeztetések. 

 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. 

o Kozmosz Kör 

o Kórus 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések, tájékoztatás. 

o Kozmosz Kör 

o K172 zongora 

o K171 foglalása az MSZK részére 

 Folyamatos kapcsolattartás az öntevékeny körök képviselőivel. 

 
Versenycsapat felelős: 

 2019. május 29. – Megbeszélés Horicsányi Krisztinával az MVK Fejlesztői Központ 

projektről és MVK működésről. 

 2019. május 29. – MVK ülés részvétel 

 Egyeztetés a Löködönc Pneumobil Team teherautó bérléséről. 

 A Solar Boat Team versenyrészvételével történő egyeztetések, szükséges 

dokumentumok előkészítése. 

 Egyeztetés a Solar Boat képviselőjével a keretátadás működéséről. 

 Kollégiumi Közösségi ponthoz szükséges beszámolók összegyűjtése és elküldése. 

 Egyeztetés Horicsányi Krisztinával Versenycsapatok működéséről. 

 Egyeztetés a BME motion csapat keretátadásáról, annak aktuális állapotáról. 

 Egyeztetés a BME Motosport keretátadásáról és a felmerült hiányosságokról, 

problémákról. 

 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 keretátadások 



 
 

 

 

 Egyeztetés a Versenycsapatok támogatási pályázatával kapcsolatban. 

 Teremfoglalással kapcsolatos ügyintézések. 

 
Egyéb: 

 2019. május 10. – Egyeztetés Módos Dáviddal a szakkollégiumok, versenycsapatok 

és öntevékeny körök működéséről. 

 2019. május 17. – Egyeztetés Módos Dáviddal a szakkollégiumok, versenycsapatok 

és öntevékeny körök működéséről. 

 2019. május 21. – Egyeztetés a nyomtatóprojektről. 

 Nyomtató projekttel kapcsolatos egyeztetések. 

 Egyeztetés az Egységes Kártyarendszer projektről. Kollégiumi költségbecslés 

átnézése. 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 181 000 forint 


