
VÉGZŐS HALLGATÓK ELSZÁMOLÓ LAPJA  

 

 

Név*:……………………………………………..   

Szak és évfolyam*:……………………………………………….  

  
(*-gal jelölt részt kérjük nyomtatott betűvel és olvashatóan kitölteni!)   
  

Nevezett hallgató a használatában lévő egyetemi eszközökkel a következők 

szerint számolt el.  

  

  

Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézet (1016 Budapest, Mészáros utca 

48-54) – Koczka László  

Tartozás nem áll fenn.  

Az Egyetem Mozgóképművészet Intézettől kölcsönzött eszközöket hiánytalanul és 

kifogástalan állapotban, ill. az alább részletezett hiánnyal és rongálódással leadta.  

…………………………………………………………………………………………………… 

………………….…………………………………………………………………………..  

  

Budapest, 20   ……………………. hó ……….nap  

…………………………………...  

Film- és televízióstár vezető  

   

Jelmeztár  

(Vas u. 2/c. alagsor vagy Gyulai Pál u. 8. 12-es kapucsengő) – Hutvágner Tünde 

Tartozás nem áll fenn.  

Az Egyetem Jelmeztárából kölcsönzött jelmezeket hiánytalanul és kifogástalan 

állapotban, ill. az alább részletezett hiánnyal és rongálódással leadta.  

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  

Budapest, 20   ……………………. hó ……….nap  

…………………………………...  

Jelmeztár vezető  

  

Díszlet- és bútortár, Kelléktár  

(Vas utca 2/d Ódry Színpad műszak folyosó) – Turcsányi Csaba  

Tartozás nem áll fenn.  

Az Egyetem díszlet- és bútortárából kölcsönzött kellékeket hiánytalanul és kifogástalan 

állapotban, ill. az alább részletezett hiánnyal és rongálódással leadta.  

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  

Budapest, 20   ……………………. hó ……….nap  

………………………………………….  

Színpadmester, Kelléktárvezető  
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Világosító tár (Szentkirályi utca 32/a) – Kafka György  

Tartozás nem áll fenn.  

Az Egyetem Világosító tárából kölcsönzött eszközöket hiánytalanul és kifogástalan 

állapotban, ill. az alább részletezett hiánnyal és rongálódással leadta.  

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  

Budapest, 20   ……………………. hó ……….nap  

………………………………………….  

Világosító tár  vezető  

 

Hangtár (Szentkirályi utca 32/a) – Schilling Zoltán  

Tartozás nem áll fenn.  

Az Egyetem hangtárából kölcsönzött eszközöket hiánytalanul és kifogástalan állapotban, 

ill. az alább részletezett hiánnyal és rongálódással leadta.  

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  

Budapest, 20   ……………………. hó ……….nap  

………………………………………….  

Hangtár vezető  

 

Oktatástechnika (Vas utca 2/d 2. emelet) - Cserkuti Péter 

Tartozás nem áll fenn.  

Az Egyetem oktatástechnikai eszközeit hiánytalanul és kifogástalan állapotban, ill. az 

alább részletezett hiánnyal és rongálódással leadta.  

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  

Budapest, 20   ……………………. hó ……….nap  

………………………………………….  

Hangtár vezető  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



Könyvtár, Kottatár és Médiatár (Vas utca 2/d 2. emelet) – Fodor-Takács Gabriella  

  

Tartozás nem áll fenn.  

Az Egyetem Könyvtárából kölcsönzött könyveket, folyóiratokat, kottákat, kazettákat, CD-

ket, DVD-ket hiánytalanul és kifogástalan állapotban, ill. az alább részletezett hiánnyal és 

rongálódással leadta.   

…………………………………………………………………………………………………… 

………………….……………………………………………………………………………  

Budapest, 20   ……………………. hó ……….nap  

  

…………………………                     ……………………………                              

      Könyvtáros                                          Kottatáros                      Médiatáros  

  

  

Gazdasági Hivatal (Infopark, „C” épület, 6. emelet)  

  

Tárgyi eszköz tartozás:  

…………………………………………………………………………………………..  

  

Szerszámtartozás:  

…………………………………………………………………………………………..  

  

Egyéb tartozás:  

………………………………………………………………………………………………….  

  

Budapest, 20   ……………………. hó ……….nap  

…………………………………….  

Vagyongazdálkodási előadó  

  

Pénzügyi tartozás (NEPTUN):   

……………………………………………………………………………………………..…..  

  

Utólagos elszámolásra kiadott előleg:  

…………………………………………………………………………………………..…….  

  

Budapest, 20    …………………….hó ………. nap  

……………………………………..  

Pénzkezelési előadó  

  

  

  

1088 BUDAPEST, Rákóczi út 21    +36 1 338 4727    WWW.SZFE.HU  

  

 

 

 

 

 

 

  



A kimutatott hiányok miatt kártérítési kötelezettség: ….….……………, Ft  

+…..……………, Ft + ÁFA  

  

összesen: ………………………., Ft, azaz:  

………………………………………………….……forint  

  

Budapest, 20  ……………………. hó ……….nap  

………………………………………..  

Gazdasági Igazgató  
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