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Tisztségvelői időrendi bontás: 

 2013.03.12. – 2013.11.15. Ellenőrző Bizottság tagja 

 2013.11.15. – 2014.11.09. Ellenőrző Bizottság elnöke 

 2014.11.09. – 2016.06.30. Gazdasági elnökhelyettes 

 2016.02.09. – 2016.06.30. Választási Bizottság tagja 

Fontosabb rendezvényes tisztségek: 

 2014 - Gólyahajó STAFF koordinátor 

 2015 - LEN szervezői bázis koordinátor 

 2015 - Bárczi-TTK gólyabál helyettes főszervező 

 2016 – TTK HÖK gólyatábori kapcsolattartó  

Ezen kívül természetesen több kisebb-nagyobb rendezvényen segítettem különböző 

feladatkörökben. 

Tisztségviselői időszakom alatt a beszámolóim alapján több mint 120 hivatalos ülésen vettem részt. 

Először is szeretnék köszönetet mondani a mindenkori Küldöttgyűlésének, hogy többször is bizalmat 

szavazott nekem. Mivel 3 évet elég nehéz összefoglalni, így pontokba szedtem a dolgokat. Ezen 

beszámoló végén megtalálhatjátok az általam készített összes beszámolót. 

Az előző Küldöttgyűlés óta eltelt időszak  

Nyáron megtartásra került az ELTE HÖK szokásos vezetőképzője. Én egyéb elfoglaltság miatt nem 

tudtam részt venni, így helyettem Horváth Luca ment a gazdasági szekcióba. Minden nap átbeszéltük 

az aznap történteket. Ezúton is szeretném még egyszer megköszönni a helyettesítést.  

Az ügyviteli asszisztens tisztség megszűnt, a munkakör feladatait továbbiakban az irodavezető fogja 

ellátni. Kolozs Anikó áthelyezése miatt új irodavezetőt kaptunk.  

Sikerült meghosszabbítani ROZI TÜSZ szerződését, így jövő nyárig biztosítva van az üzemeltetése. 

Mint korábban beszámoltam róla, az irodaszeres keretszerződés megszűnt, ezen túl KEF-en keresztül 

tudunk irodaszert rendelni. Lehetőségünk volt egy próbamegrendelést leadni, így a korábban 

összeállított megrendelés került leadásra. A kiszállítás a következő héten várható. A márciusban 

megrendelt új informatikai eszközök érkezése októberben várható. Az IK-tól rendelt használt 

számítógépek érkezése a legutolsó információk szerint ősszel várható (pontos időpont nincs), a 

végpont kiépítések ügyében visszajelzésre várunk az IIG-től. A Meniortábor megrendelése és 

megvalósulása rendben lezajlott. Ez összesen 1 232 068 Ft-ba került. 

Az előző gazdasági évben felhalmozott többletköltést az ELTE HÖK elnökség döntése alapján az ELTE 

HÖK átvállalta. Az idei évben a forrásallokáció szerint 14 868 331 Ft áll rendelkezésre. Az idei 

költségvetés elfogadása Küldöttgyűlési ülés hiányában nem kerülhetett elfogadásra, így csak most 

kerül beterjesztésre. 

Gólyatáborok 

Habár a Tanári Napok jelenleg is zajlik, illetve most fog elkezdődni az idei gólyatáborok szervezési, 

megvalósítási koncepciójának az értékelése, néhány gondolatot mindenképp megosztanék az idei 

szervezésről és tapasztalataimról.  

TTK HÖK részéről én lettem felkérve kapcsolattartónak a cég felé 4 gólyatábor esetében, majd a 

Geo-bio tábor esetében is átvettem ezt a feladatkört, így összesen 5 táborért voltam felelős. Ez azt 



jelenti, hogy én tartottam a kapcsolatot a cég és a programszervezők között. Mivel 5 tábort szerveztünk 

szükség volt valakire, aki átlátja és koordinálja az összeset. Emellett a gólyatábor szervezők többsége 

csak kisebb rendezvényeket szerveztek, ami lényegesen eltér a nagy rendezvényektől. Mivel több nagy 

rendezvény szervezésében részt vettem a kezdetektől fogva, ezért vállaltam el ezt a feladatot. A 

műszaki specifikáció betartatása mellett, a kisebb és nagyobb stratégiai döntések meghozása is az én 

feladatom volt, ami néha ellentétes volt a programszervezők véleményével.  

Az első feladat a műszaki specifikáció összeállítása volt május 23-ig. Az ajánlattételi felhívás június 

15-én került kiküldésre. Ehhez javaslatokat tehettünk, elküldtünk egy nagy csomag javaslatot, amiből 

nagyon kevés került befogadásra. Az ajánlatok értékelési szempontjai nem voltak megfelelőek. Mivel 

nekünk alapvetően kis létszámú táboraink vannak, szerettük volna, ha külön „csomagban” kerülnek 

kiírásra, sajnos ez sem valósult meg. Július 6-án érkezett  az értesítés miszerint a Műegyetemi Hallgatói 

Kft nyerte a kiírást, így ő szervezhette a táborainkat. A konstrukció szerint az összes bevétel és kiadás 

a céget terheli, de az utazást és a szállást a HÖK állja. Ebből kifolyólag minél többen mentek el annál 

többe került számunkra, tehát gazdaságilag az volt az érdekünk hogy minél kevesebben menjenek el. 

Véleményem szerint ez ismételten egy hibás pontja a konstrukciónak. 

Minden tábor esetében létrehoztam egy levélfolyamot, illetve egy közös levelezést, ahol a 

programfelelős szervezőkkel tartottam a kapcsolatot. Az egész szervezés során akadozott a 

kommunikáció a céggel. Ugyanakkor, a kérésekre igyekeztek a lehető legrugalmasabban hozzáállni, és 

megoldani az esetlegesen felmerülő problémákat. Geréb Tündével az ESZK osztályvezetőjével 

kifejezetten jó volt az együttműködés a szervezés egésze alatt. 

 A regisztráció július 29-én indult el. Minden tábor esetében volt egy helyszínbejárás az ESZK, cég, 

programfelelős részvételével. Ennek során derült ki, hogy nem lehet megtartani az eredetileg tervezett 

helyen a kémia gólyatábort. Új helyszínt kellett keresni, megváltozott a tábor időpontja, és a részvételi 

díjak változásában is igény mutatkozott. Mindeközben elég nehézkes volt a kommunikáció köztünk és 

az Egyetemvezetés között, ebből kifolyólag a regisztráció csak augusztus 11-én indulhatott el.  

Egy súlyos sérüléssel járó balesettől eltekintve, a táborok nagyobb fennakadások nélkül lezajlottak. 

A táboraink idén 5,5-6 millió Ft-ba fognak kerülni az előzetes számítások alapján. Szerintem, ez nem 

fenntartható, hogy a költségvetés több mint 1/3-a a gólyatáborokra megy el, és ettől függ minden 

további költés az év hátralévő részében. Jövőre a szervezési konstrukcióban kellene változásokat 

intézni, hogy jelentősen csökkenjen a táborra fordított működési keretünk, azonban ha nem sikerül 

változtatni, akkor a táborok számát kell csökkenteni. 

 

Összefoglaló az elvégzett munkáról 

 Ellenőrző Bizottság (továbbiakban EB) tisztségem alatt online követtük hogyan állnak az 

KGY, VM, SZAB iktatások, emlékeztetők. A Küldöttgyűlések előtt kiküldtük az aktuális KGY 

és SZAB hiányzásokat. Követtük a vagyonnyilatkozatok érvényességét is. 

 Nehéz időszak volt 2013 tele is, amikor az eddigi levelezőrendszerünk (Mókusposta) leállt 

vele együtt az összes honlap, így át kellett állnunk az IIG szervereire. Ekkor egy jelentősebb 

adatvesztés is bekövetkezett. Munkám során különösebb szabálytalanság nem történt. 

Ellenőrző Bizottság a vezetésem alatt úgy gondolom dinamikusan és jól működött. 

 2013 őszétől 2014 tavaszáig besegítettem az Irodavezetésben, hiszen Prikó távozása után 

nem volt irodavezetőnk. 

 Gazdasági elnökhelyettesi tisztségem kezdete biztos sokak számára marad emlékezetes, 

hiszen több mint 3 órán át bizonyítottuk rátermettségünket a tisztségre Hoksza Zsolttal. A 



tisztségben eltöltött munkámat folyamatos változások és ennek következtében 

bizonytalanság kísérte végig. Gondolok itt a beszerzések menetének folyamatos változásra, 

vagy éppen nem tudtuk mennyi pénzünk van, vagy lesz az aktuális évben. 

 Első lépésként megtörtént a nagyraktár selejtezése, mely évek óta esedékes volt. Ezután új 

leltárrend lett kialakítva, a kisraktár is rendbe lett szedve. Azonban sajnos máig nem készült 

az a beígért fényképes leltárprogram.  

 Az elbírált KHTEÖ pályázatok nyílvánosak, azonban mintegy fél év bírálása nem volt 

feltöltve a honlapra, ezt pótoltam illetve folyamatosan töltöttem fel őket. Rendbe tettem a 

papíros iktatást. 

 Az egyik legnagyobb hiba, hogy a tavalyi évben megszüntetésre került a KHTEÖ és helyére 

szeptemberben az iskolaszövetkezet lépett, de egyáltalán nem volt működési koncepció 

mögötte, így a kifizetésekre csak idén áprilisban kerülhetett sor, mostanra a helyzet 

rendeződött. 

 Sikerült az irodák tisztasági festését megoldani, illetve sokszor rendbe tettem az irodákat, 

tárgyalót.  

 A két épületbe kihelyeztettem a vakok és gyengén látok számára általunk rendelt Braille 

táblákat.  

 Pályázatomban ígéretet tettem új irodabútorokra, melyeket kormányhatározati beszerzési 

tilalom miatt valószínűleg nem fogunk tudni vásárolni. 

 Több évig működésképtelen ROZI fénymásolónkat sikerült TÜSZ keretében újra üzembe 

állítani, és hosszú távon olcsón tudjuk működtetni. 

 A tavalyi év nagy változása a forrásallokáció megalkotása volt. Alapvetően az elmúlt 

évekhez hasonló kerettel tudunk gazdálkodni.  

 A pályázatomban említettem, hogy szeretném bevezetni a tisztségviselői üléseket, ez már 

megvalósult. 

 Rendszeresen frissítettem a ttkhok.elte.hu oldal híreit, részt vettem a weboldal 

megújításában, kezeltem a TTK HÖK facebook profilját. 

 … 

 

Ellenőrző Bizottsági beszámolók: 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2013-04/eb-beszamolo-2013-04-15.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2013-07/eb_eves_beszamolo-2013.doc 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2013-09/eb_beszamolo_2013_09_24.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2013-12/eb_beszamolo_2013_12_03_0.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2014-02/eb_beszamolo_2014_02_11.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2014-03/eb_beszamolo_2014_03_25.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2014-03/eb_beszamolo_2014_03_25.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2014-04/eb_beszamolo_2014_04_29.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2014-06/eb_beszamolo_2014_07_19_1.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2014-11/eb_eves_beszamolo_2014_11_04.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2013-04/eb-beszamolo-2013-04-15.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2013-07/eb_eves_beszamolo-2013.doc
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2013-09/eb_beszamolo_2013_09_24.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2013-12/eb_beszamolo_2013_12_03_0.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2014-02/eb_beszamolo_2014_02_11.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2014-03/eb_beszamolo_2014_03_25.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2014-03/eb_beszamolo_2014_03_25.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2014-04/eb_beszamolo_2014_04_29.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2014-06/eb_beszamolo_2014_07_19_1.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2014-11/eb_eves_beszamolo_2014_11_04.pdf


Gazdasági elnökhelyettesi beszámolók: 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgyanyagok/2014-

12/gazdeh_kgybeszamolo_2014.12.08_1.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-

02/gazdeh_kgybeszamolo_2015.02.06.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-

03/gazdeh_kgybeszamolo_2015.03.07.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-

05/gazdeh_zarokgy_beszamolo_2015.05.02.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-

06/gazdeh_kgybeszamolo_2015.06.26.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-

09/gazdeh_kgybeszamolo_2015.09.11.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-

10/gazdeh_kgybeszamolo_2015.10.09.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-

11/gazdeh_kgybeszamolo_2015.11.28.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-02/gazdeh_kgybeszamolo_2016.02.9.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-

04/gazdeh_kgybeszamolo_2016.04.12.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-

05/gazdeh_kgybeszamolo_2016.05.10.pdf 

 

 

 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgyanyagok/2014-12/gazdeh_kgybeszamolo_2014.12.08_1.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgyanyagok/2014-12/gazdeh_kgybeszamolo_2014.12.08_1.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-02/gazdeh_kgybeszamolo_2015.02.06.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-02/gazdeh_kgybeszamolo_2015.02.06.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-03/gazdeh_kgybeszamolo_2015.03.07.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-03/gazdeh_kgybeszamolo_2015.03.07.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-05/gazdeh_zarokgy_beszamolo_2015.05.02.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-05/gazdeh_zarokgy_beszamolo_2015.05.02.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-06/gazdeh_kgybeszamolo_2015.06.26.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-06/gazdeh_kgybeszamolo_2015.06.26.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-09/gazdeh_kgybeszamolo_2015.09.11.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-09/gazdeh_kgybeszamolo_2015.09.11.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-11/gazdeh_kgybeszamolo_2015.11.28.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-11/gazdeh_kgybeszamolo_2015.11.28.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-02/gazdeh_kgybeszamolo_2016.02.9.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-04/gazdeh_kgybeszamolo_2016.04.12.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-04/gazdeh_kgybeszamolo_2016.04.12.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-05/gazdeh_kgybeszamolo_2016.05.10.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-05/gazdeh_kgybeszamolo_2016.05.10.pdf

