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Időrendi bontás: 

 

2016. 10. 07-09. – ELTE TTK HÖK Bevonó- és vezetőképző 

2016. 10. 12. – ELTE HÖK Gazdasági bizottsági ülés 

2016. 10. 17. – ELTE TTK HÖK Választmányi ülés 

2016. 10. 26. – ELTE HÖK Gazdasági bizottsági ülés 

 

 

Szöveges beszámoló 

 

Tisztségbe lépés 

Az  október 4-ei Küldöttgyűlés után azonnal felvettem a kapcsolatot Tamással, és egyeztettünk az 

átadás-átvétel időpontjáról, majd október 10-én ez meg is valósult.  

 

Beszerzések 

Az elmúlt néhány héten több beszerzésnek is eleget tettek a nyertes cégek. Még az év elején 

indítottunk egy informatikai beszerzést, ennek keretében érkezett októberben két számítógép, egérrel 

és billentyűzettel, két monitor és két pendrive. Az eszközök leltárba vételéről a későbbiekben fogok 

gondoskodni. Az Informatikai Kartól még év elején igényeltünk használt, de jó állapotú 

számítógépeket, onnan az a válasz érkezett, hogy év vége felé lesz felmérés, akkor tudnak esetlegesen 

eleget tenni kérésünknek.  Folyamatban van továbbá egy irodaszeres közbeszerzésünk is, azonban 

valószínűleg ennek érkezése még jócskán várat magára. Ennek részben az az oka, hogy nyár végén 

megszűnt a korábbi beszerzési partnerrel fennálló szerződés, ezért késéssel tudják teljesíteni a 

megrendeléseket, és sokan vannak még előttünk. A teljeskörű üzemeltetési szerződés (TÜSZ) terhére 

szerettem volna javítást kérni szeretett Rozinkra, hogy véget vessünk a folyamatos papírelakadásnak, 

de azt a tájékoztatást kaptam, hogy nincs minden rendben a szerződéssel. A héten fogok ezzel 

kapcsolatban intézkedni, remélem, hogy a Küldöttgyűlésig pontosítani tudom a helyzetet. További 

beszerzésekkel kapcsolatban később értekezem. 

 

Leltár 

Szeptember 15-én a Rektori Hivatal munkatársa leltárellenőrzést tartott, erről a pályázatomban már 

írtam, azonban a leltárfelelősünk nem várt felmondása miatt, ezzel kapcsolatban nem történt 

előrelépés. A leltárfelelősnek megítélt illetmény keretátadással történő teljesítését elindítottam. Az új 

leltárfelelősünkkel, a Gazdasági Hivatal egyik munkatársával már felvettük a kapcsolatot. 

 

 



Iskolaszövetkezet 

Az ELTE Iskolaszövetkezet kifizetéseivel kapcsolatban sok gond volt az elmúlt két hónapban. Sujtó 

Attila, az ELTE HÖK elnöke, az I. Hallgatói Érdekképviseleti Fórumon elmondta, hogy a probléma abból 

ered, hogy az Iskolaszövetkezetnek nem volt megfelelő anyagi háttere a kifizetések teljesítésére, ezért 

egy ún. factoring konstrukció segítségével teljesítik a kifizetéseket, aminek részleteivel itt nem 

szaporítanám a sorokat, a lényeg számunkra az, hogy ez okozta a kifizetések késését. Balogh Dani arról 

tájékoztatott, hogy a szeptemberi utalás november 7-én megtörtént. Sajnos abból eredően, hogy 

ekkor még nem voltam tisztségben, ezért tőlünk nem ment ki ilyen lista, ezért a szeptemberben 

dolgozók az októberi listával lettek elküldve, bérüket valószínűleg kettő héten belül fogják megkapni. 

A jövőben reméljük ilyen problémák nem lesznek.  

Szeretném azonban mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy a továbbiakban csak úgy tudunk 

kifizetéseket eszközölni, hogy mellékletként elküldjük a dolgozók jelenléti ívét is! Ezért kérek 

mindenkit, aki a jövőben valamely rendezvényen való közreműködés vagy egyéb miatt ilyen listát állít 

össze, hívja fel az érintettek figyelmét, hogy jelenléti ívet kell kitölteniük, és további információért 

forduljon hozzám! 

 

Költségvetés 

 

Az ELTE HÖK kérésére az összes kari HÖK elkezdte kidolgozni a költségvetési tervezetét, mi is 

hozzáfogtunk az október 17-i Választmány alkalmával. A tervezést az alapvető költségekhez kellett 

hangolni, eszerint a korábbi költségvetésekben az egyes tételcsoportok összegeivel gondolkoztunk, és 

néhány helyen ezeket megemeltük. November 30-áig kell elkészíteni a részletes költségvetést, ennek 

érdekében a következő Választmányon javasolni fogom ennek tárgyalását, és természetesen a soron 

következő Küldöttgyűlésen is prezentálni fogom. 

Itt említem meg, hogy sikerült utánajárnom az irodabútor-beszerzés menetrendjének. A beszerzéseket 

korlátozó kancellári utasítás hatályát vesztette, azonban még nincs érvényes szerződés, amelyen 

keresztül a rendelést eszközölni lehetne. A Beszerzési Osztályról azt az információt kaptam, hogy 

előreláthatólag januárban már lesz érvényes szerződés, ezért reményeim szerint belevághatunk egy 

átfogó bútorcserébe. Ehhez igyekezni fogok megfelelő összeget elkülöníteni a költségvetésben, 

összhangban a további informatikai beruházásokkal. (pl. végpontkiépítés) 

 

Ami még várat magára és egyebek 

 

Az a tapasztalatom, hogy az elmúlt időben sokszor fordult elő, hogy a projectort nem találtuk akkor, 

amikor szükség lett volna rá, illetve a Rubisco korrepetitorjai is használják óráik megtartásához. A jövő 

héten ezért létesülni fog egy online dokumentum, amelyen keresztül az eszközöket le lehet majd 

foglalni, illetve itt lesz vezetve elvitelük, visszahozataluk is. (Bár mostanában ilyen eset nem volt, 

emlékeztetek mindenkit arra, hogy az eszközök a Campus területét csak kiviteli engedély birtokában 

hagyhatják el.) 



A negyedéves beszámolókat még sajnos nem tudtam elkészíteni, ennek részben az az oka, hogy még 

nem áll rendelkezésemre megfelelő mennyiségű információ. Természetesen igyekezni fogok minél 

hamarabb elkészíteni. 

A felgyülemlett „rutinmunkákat” elvégeztem, kicsit biztosabb lábakon állok a tisztségben. Sokat segít 

a helyzetemen az, hogy továbbra is támaszkodhatok Tamásra, valamint bizalommal tudok fordulni 

Danihoz és az ELTE HÖK „új” irodavezetőjéhez, Tóth Lacihoz is. 

Továbbra is bíztatlak Benneteket, hogy ha valami kérdésetek, kérésetek, javaslatotok, észrevételetek 

van a munkámmal kapcsolatban, keressetek bátran! 

 

Köszönöm, hogy figyelmet szenteltetek a beszámolómra! 

 

 

Budapest, 2016. 11. 12. 

 

 

Lukács Márton 

gazdasági elnökhelyettes 

70/415-48-98 

gazdeh@ttkhok.elte.hu 

 


