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2017. 02. 03. – ELTE HÖK GB ülés 

2017. 02. 10 - 12. – Tisztségviselői hétvége 

 

 

Szöveges beszámoló 

 

Beszerzések 

Januárban megérkezett az új laptopunk, melyet lassan mindenki használatba vehet majd, amint 

leltárjegyzékbe kerül. Februárban végre meg/el/újraindult az irodaszerbeszerzés, azt viszont sajnos 

továbbra sem tudjuk megmondani, hogy mikor fog megérkezni, ezért továbbra is kérek mindenkit, 

hogy fehér papírra csak hivatalos dokumentumot nyomtasson!  

Február 10. és 12. között zajlott a TTK HÖK Tisztségviselői hétvégéje. Habár a létszám végül jelentősen 

lecsökkent, sikerült pénzügyileg kedvezően kijönnünk belőle, többek között a szállásadó 

rugalmasságának köszönhetően. 

Régóta szükségét érzem annak, hogy az Északi Hali is rendelkezzen egy hűtőszekrénnyel, főleg, hogy 

lassan itt a nyár, ezért március elején elindítottam a beszerzését. 

Jelenleg Mentorkoordinátor kisasszonnyal tervezzük a Mentorrendszer eseményeinek pénzügyi 

hátterét, hogy ennek alapján a szükséges beszerzéseket időben el tudjuk indítani. 

Szükségesnek érzem a tervezett infrastrukturális fejlesztéseken túl legalább egy projektor beszerzését, 

hogy ne egymás elől vigyük el, a jövő héten ennek lehetőségét fogom kideríteni. 

Nemrégiben az Északi Haliban újabb problémák akadtak az interneteléréssel kapcsolatban. Ekkor az IIG 

munkatársa átmenetileg elhárította a hibát, de az állapot nem végleges. Kértem tőle, hogy járjon utána 

a végpontkiépítéssel kapcsolatos leveleinknek (az elsők 2015. végén keltek), és tudakolja meg az 

illetékestől, hogy hogyan tudjuk végre megvalósítani a stabil internetelérést, eddig azonban nem 

kaptam választ. Amint felszabadul egy kis időm, személyesen fogok beszélni az IIG-vel. 

 

Leltár 

A számítógépekről és a monitorokról elkészült bevételi pénztárbizonylatokat továbbítottam, az 

eszközök leltárba vétele folyamatban van.  

Mint fentebb írtam, a laptopról sajnos még nem érkezett meg ez a papír, így az még nincs leltárban. 

 

 



Iskolaszövetkezet 

Ezen a téren sajnos nagyon rosszul állunk. Az Iskolaszövetkezet forráshiány miatt nem tudja eszközölni 

a kifizetéseit, ezért kb. 800.000 forintnyi munkabér áll a rendszerben. Teljesen bizonytalan, hogy ebből 

az állapotból mikor tudunk előrébb mozdulni, amint az EHÖK-től kapok ezzel kapcsolatban információt, 

azonnal tudatni fogom. Kérem, ha bárki találkozik olyan hallgatókkal, akik dolgoztak az elmúlt 

időszakban (pl. gólyabál), és felmerül a késlekedés, irányítsátok hozzám őket, akár személyes 

megkeresés útján, akár e-mailben. 

 

Költségvetés 

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

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

Beszámoló; 2017.01.05. 

A fenti sorokat nem tudom kiegészíteni, egyelőre várunk. 

 

Ami még várat magára és egyebek 

Az eszköznyilvántartás még nem készült el. Ennek fő oka az, hogy januárban nagyon sok (magánjellegű) 

problémám volt, ebből kifolyólag nem tudtam megfelelően ezzel foglalkozni. Ezt igyekszem pótolni az 

elkövetkező napokban. Arra viszont felhívnám a figyelmet, hogy a fehér EPSON projektor, az FF Klub 

tulajdona, így annak használatát, kölcsönbevételét nem én kezelem. A fentebb már szóba került 

eszközbeszerzés többek között ezt a helyzetet kívánja orvosolni. 

A negyedéves beszámolókat, valamimint az 2016. évi beszámolót hamarosan küldöm. 

Az Északi Hali takarítása sajnos elmaradt, de a következő hetekben pótolva lesz.  

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. 03. 04. 

 

 

Lukács Márton 

gazdasági elnökhelyettes 

70/415-48-98 

gazdeh@ttkhok.elte.hu 


