
Rácz Tamás 

Beszámoló 
2015.01.12. és 2015.02.22. között végzett munkámról 

EHK ÜLÉSEK 

 
2015.01.15. EHK ülés 
2015.01.22. EHK ülés 
2015.01.29. EHK ülés 
2015.02.05. EHK ülés 
2015.02.12. EHK ülés 
2015.02.19. EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK: 

2015.01.16. Szenátus Gazdasági Bizottság 
2015.01.26. Szenátus 

BELSŐBIZOTTSÁGI ÜLÉSEK: 

2015.01.18. Belső Juttatási-Térítési Bizottság 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK: 

• Szakkollégium informatikai eszközök beszerzése 
• Támpont Iroda részére fogyatékos hallgatók támogatására fordított eszközök beszerzése 
• Gödi tábor foglalások és étkeztetések kezelése 
• Műhely felelős kiadói feladatok, nyomdai kivitelezés egyeztetése, megbeszélések a 

főszerkesztővel 
• HÖK - Diákközpont nyomtatók karbantartásának és fogyó eszközeinek rendelése 
• E épületi lounge internet szolgáltatás megrendelése és helyszíni egyeztetése a 

Telekommunikációs és Informatikai Osztállyal 
• EHK hétvégén előadások moderálása, meghívott vendégekkel  

o délelőtt: Diákközpont, Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 
o délután: Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 

• Ösztöndíjak, normatívák egyeztetése a megbízott Diákközpont igazgatóval 
• OHV nyereménykártyák egyeztetése 
• HK ZH megbeszélések 
• Lelle táborok elszámolásának véglegesítése 
• K épület belépőkártyák státuszának egyeztetése az ÜZO Munkavédelmi csoporttal 
• K épületi összes HDÖK- Diákközpont helyiségek, kulcsfelvételi jogosultságok frissítése 
• Ösztöndíjtáblák egyeztetése Csabay Bálinttal 
• Műegyetemi Ifjúsági Egyesület - Műegyetemi Hallgatókért Alapítvány: 

o  változásbejegyzés egyeztetése ügyvéd úrral, jegyzőkönyvek, nyilatkozatok 
elkészítése, közjegyzői hitelesítések, adományozási szerződések, ösztöndíjak 
kifizetése, napi ügyviteli feladatok ellátása 



Rácz Tamás 

• Elnöki értekezlet tartása Somogyi Józseffel 
• 2015.01.12 összHK ülést tartottam Daku Dáviddal és Somogyi Józseffel 
• 2015.02.13. Kancellári közös megbeszélés 
• Balatonlellei tábor nyári hasznosításáról összefoglaló készítése 
• Helyiségfoglalások intézése szakkollégiumok, öntevékeny körök és a Hallgatói Külügyi Testület 

részére 
• Videokör informatikai eszközök szervizelése és pótlása 
• MISZ Alapító Okirat változásbejegyzés egyeztetése ügyvéd úrral, jegyzőkönyvek, nyilatkozatok 

elkészítése 
• Balatonlellei tábor téli teendők folyamatos egyeztetése 
• A Diákközponti helyiségek karbantartási munkáinak igénylése 
• EHK belső, külső és Műhely ösztöndíj pályázati kiírások készítése 
• Műegyetemi Ifjúsági Egyesület, Műegyetemi Hallgatókért Alapítvány, Műegyetemi Ifjúsági 

Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., MISZISZ, BME Printer Nonprofit Kft., és Szkéné Színház 
irodabérleti szerződések módosítása 

 
• Elnöki-alelnök rendszeres megbeszélések heti több alkalommal 
• Közreműködés Kancellár úr részére küldendő dokumentumok, statisztikák készítésében 
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