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Időrendi Bontás 
2016.02.09. Küldöttgyűlés 

2016.02.11. Biológia SzaB 

2016.02.12. Választási Bizottság alakuló ülés 

2016.02.15. Választmány 

2016.02.16. Földrajz- és Földtudomány SzaB 

2016.02.17. LEN szervezői megbeszélés 

2016.02.22. Tisztségviselői ülés 

2016.02.24. LEN szervezői megbeszélés 

2016.02.29. Földrajz- és Földtudomány SzaCs 

2016.02.29. Választmány 

2016.03.02. ELTE HÖK Elnökségi ülés  

2016.03.02. ELTE HÖK Küldöttgyűlés 

2016.03.07. Választási Bizottsági ülés 

2016.03.09. Dékánjelölt bemutatkozó ülése 

2016.03.10. Földrajz- és Földtudomány SzaCs 

2016.03.17. LEN szervezői megbeszélés 

2016.03.30. ELTE HÖK elnökségi 

2016.04.04. LEN szervezői megbeszélés 

2016.04.04. Tisztségviselői ülés 

2016.04.04. Választási Bizottság ülése 

2016..04.07. Választási Bizottság ülése 

Ezen kívül természetesen több személyes egyeztetésen, megbeszélésen vettem részt.  

I. Gazdasági ügyek 
 

Mint láthattátok elkészült a tavalyi év gazdasági beszámolója, amit március 26-án 

feltöltöttem. A múltkori beszámolóban jeleztem, hogy főleg még a gólyatáboroknál voltak 

egyeztetendő tételek. Habár sajnos személyes egyeztetésre nem került sor az EHÖK 

Gazdasági alelnökével, online sikerült minden tételt egyeztetni. Ennek megfelelően pótoltam 

az elmaradt negyedéves beszámolókat is, amik már szintén megtekinthetőek a honlapon. 

Emellett elkészítettem az áprilisi költségbejelentőt, amit továbbítottam az illetékeseknek. 

A 3/2016-os számú kancellári utasítás még mindig érvényben van, eszerint csak 

alaptevékenységekkel kapcsolatos költéseket lehet folytatni. Az olyan beszerzések, melyek 

nem halaszthatatlanok vagy nem  szabályzati kötelezettségűek nem lehetséges. 

Az irodaszer megrendelő összeállítása egyszerűbbé vált, illetve kaptunk egy képes 

katalógust is a termékekről. 

Megtörtént a kisértékű leltár átadás-átvételi folyamata köztem és a leltárfelelősünk között. 

Elég súlyos gond, hogy gyakorlatilag teljesen kifogytunk a tonerekből. A januárban 

megrendelt termékekről folyamatosan érdeklődők, azonban érdemi információt nem kaptam 

arról, hogy mikor fog megérkezni. 

Elég nagy fejtörést okozott a mentorhétvége kérdése. Gondolok itt az időpontra, a fenti 

kancellári utasításra, illetve a finanszírozási kérdésekre is, illetve hogy a szakterületi 

elbeszélgetések nagyon közel esnek a megrendelő leadásának határához. Többszöri 

egyeztetésekkel sikerült minden problémás pontot megoldani, így jelenleg biztosított a 

hétvége megvalósulása. 



Lehetőség nyílt, hogy informatikai közbeszerzés keretén belül termékeket rendeljünk. A 

beszerzendő tételekről az Informatikussal és az Elnökkel közösen döntöttünk.Megrendelésre 

került 2 db számítógép,1 db notebook, 2 monitor,2 db pendrive,3 db optikai egér, 1db HDMI 

kábel. A termékek beérkezése várhatóan nyáron történik meg, és több nagyságrendi ugrást 

fog jelenti a jelenlegi helyzethez képest. Ugyancsak informatikai beszerzés, hogy várhatóan 

az Északi haliban kiépítésre fog kerülni 3 db végpont az ELTE IIG-vel való egyeztetésnek 

köszönhetően. 

II. Delegáltságok 
Delegáltságaimnak a 2016.03.21-ei Választmány kivételével minden esetben eleget 

tettem. 

 

Az alakuló Küldöttgyűlésen nem fogok újraindulni, így kérem aki érdeklődik a tisztség iránt 

az bátran keressen meg bármely kommunikációs elérhetőségen. 

Köszönöm, hogy elolvastad beszámolómat! Ha kérdésed merült fel a beszámolómmal 

kapcsolatban, keress bátran személyesen vagy valamely kommunikációs csatornán! 

Bp. 2016. 04. 08. 
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