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Időrendi bontás: 

 

2016. 11. 22. – ELTE TTK HÖK Rendkívüli Küldöttgyűlési ülés 

2016. 11. 28. – ELTE TTK HÖK Választmányi ülés 

 

 

Szöveges beszámoló 

 

Beszerzések 

Az elmúlt időszakban több informatikai eszközünk is megérkezett: 2 db. számítógép, 2 db. monitor, 2 

db. pendrive. Egyedül a laptop hiányzik a megrendelt cikkek közül, remélem, nem sokára ezt is teljesíti 

a cég. Egyre nagyobb gondot okoz az állandó papírhiány, de sajnos ezzel kapcsolatban nem tudok 

bíztatót mondani. A megrendelésünk egyelőre nem indult el, valószínűleg januárban kerül majd sor rá, 

de addigis igyekezni fogok felmérni, hogy a hónapokkal ezelőtt összeállított listán kívül miből fogytunk 

még ki és hozzáírom. Kérek mindenkit, hogy fehér papírra csak hivatalos dokumentumot nyomtasson! 

Minden másra színes papírt használjunk egyelőre! Fogok a Déli Haliba is vinni a készletből. A szorgalmi 

időszak utolsó napján megérkeztek a (még Tamás által rendelt) tonerek, így Középföldét is újra lehet 

majd használni, bár papír nélkül viszonylag nehéz. 

Folyamatban van a Tisztségviselői hétvégénk előkészítése. Az árajánlatok megérkeztek, a 

megrendelést elindítottam. További információkkal a Beszerzési Osztály közbenjárása után fogok tudni 

szolgálni. Igyekezni fogok a TTK HÖK-ös pólóval kapcsolatban is lépéseket tenni, szeretném, ha a 

februári hétvégére készen lennének, de ennél talán fontosabb, hogy a következő félévet már úgy 

indítsuk, hogy mindenkiről készült kép, az új pólójával, hogy a honlapon ezt egységesíteni lehessen, 

amennyiben ezzel mindenki egyetért. 

 

Leltár 

A számítógépekről és a monitorokról elkészült bevételi pénztárbizonylatokat továbbítottam, az 

eszközök leltárba vétele folyamatban van. 

 

 

Iskolaszövetkezet 

Úgy vettem észre, hogy a megoldott problémák után, az utolsó utalás már rendben ment, ez azt is 

jelenti, hogy a következő hónapokban a folyamat sokkal gördülékenyebbé válhat. A decemberi listát 

elküldtem, nem sokára meg fognak érkezni a bérek. 

 

 



Költségvetés 

Erről egyelőre nincs további információm, természetesen amint érkezik visszajelzés Kancellár Úrtól a 

teljes költségvetésre vonatkozólag, rögtön egyeztetni fogunk a saját tervezetünkkel kapcsolatban. 

 

Ami még várat magára és egyebek 

Sajnos az elmúlt pár hétben kicsit elúsztam a tennivalókkal, ezért az eszköznyilvántartás még nem 

készült el, de reményeim szerint a rendszer a következő szorgalmi időszaktól már működni fog. 

A negyedéves beszámolókat sajnos még mindig nem tudtam elkészíteni, viszont azóta kaptam egy 

analitikát, ami alapján el tudok kezdeni vele dolgozni. Bízom benne, hogy mind a negyedéves, mind az 

éves beszámoló február elejére elkészül. 

Az Északi Halit a vizsgaidőszak végeztével egy újabb nagytakarításnak fogjuk alávetni, ám ez 

alkalommal kíméletlenül távozni fog minden olyan használati tárgy, eszköz stb. is, amely nem oda való, 

ezért javaslom, hogy ezeket majd vigyétek haza.  

Decemberben részt vettem a Tanáris Télapó nevű rendezvényen, a Szakterületi Bizottság ülésén, 

valamint a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj átadóünnepségén. 

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. 
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