A legeslegutolsó gazdasági
elnökhelyettesi beszámoló

RIP gazdeh; 2017

Az ELTE TTK HÖK gazdasági
elnökhelyettesének
záróbeszámolója
Küldöttgyűlés időpontja: 2017. 05. 02. 18 óra
Időszak: 2017. 03. 07. – 2017. 05. 02.

Időrendi bontás:
2017. 03. 17. – ELTE HÖK Elnökségi ülés, helyettesít
2017. 03. 21. – ELTE HÖK Összevont Elnökségi és Gazdasági Bizottsági ülés
2017. 03. 28. – ELTE HÖK Összevont Elnökségi és Gazdasági Bizottsági ülés
2017. 04. 03. – Választmány
2017. 04. 04. – Rendkívüli Küldöttgyűlés

Szöveges beszámoló
Beszerzések
Március 20-án megérkezett a február végén rendelt hűtőszekrényünk. Nagyon jól szolgálja kis
közösségünket és nagy örömömre a használata körül sem érzékeltem semmilyen problémát. Remélem
ez a jövőben is így marad!
Több nehézség is felmerült az elmúlt időszakban az egyes kifizetések dokumentációjával kapcsolatban,
de hála Tóth Lacival való folytonos közbenjárásunknak, minden időben megoldódott.
Folyamatban van a Mentorhétvége megrendelése, valamint március végén sikerült (fél napos
határidővel) leadni az iroda- és ülőbútor beszerzési igényünket is. Jelenleg nincs információm arról,
hogy ez milyen határidővel zajlik, de tekintettel arra, hogy a beszerzés Kari szintű, így reménykedem
benne, hogy gyorsabb átfutással zajlik majd, mint az eddigiek.
Mint azt a levelező listán már jeleztem, a projektor ügyében azt sikerült kideríteni, hogy központosítva
az Informatikai Igazgatóságon keresztül, negyedévente lehet ilyen (projektor, fénymásológép, stb.)
eszközöket beszereztetni, ezért türelmesen várom az igénylőlap érkezését, bár elég valószínűnek
tartom, hogy ezt az ügyet már az utódom fogja intézni.

Leltár
A számítógépekről és a monitorokról és a laptopról elkészült bevételi pénztárbizonylatokat
továbbítottam, az eszközök leltárba vétele folyamatban van.

Iskolaszövetkezet
Tudomásom szerint az Iskolaszövetkezet teljesítette az összes fennálló tartozását a hallgatók felé. Az
Iskolaszövetkezettel kapcsolatos kifizetések jövőjéről a költségvetés alpontban fogok értekezni.

Költségvetés
Talán ez volt az elmúlt időszak egyik legnagyobb kérdése, ezért kicsit részletesebben fogok értekezni
róla. Miután az ELTE HÖK elnöksége egyeztetést folytatott Kancellár Úrral, körvonalazódott a
Egyetemen működő Hallgatói Önkormányzatok pénzügyi helyzete, a 2017-es évet tekintve. Többszöri
egyeztetések után a TTK HÖK-re eső rész, figyelembe véve a forrásallokációs modellt, 18 935 427
Forint. (Terv szerint a költségvetést az EHÖK Küldöttgyűlése május 3-án tárgyalja.) Az összeg jócskán
meghaladja az előző éves összeget, de az Iskolaszövetkezeti kifizetések a korábbihoz képest eltérő
gyakorlattal fognak megvalósulni, a kari HÖK-ök közvetlenül finanszírozzák majd a rendszert.

Egyebek
Az előző (rendkívüli) Küldöttgyűlésen elfogadott Költségvetési beszámolót, a negyedéves
beszámolókkal együtt, Kovács Fanni segítségével elérhetővé tettük, valamint április elején elkészült a
2017. év első negyedéves beszámolója is, ez olvasható már a honlapon.
Megkerült a TTK HÖK egyetlen működő projektora, ennek kölcsönzése jelenleg kiviteli engedély
ellenében lehetséges. Az észszerű nyilvántartás kidolgozásának lehetőségét már utódomra hagyom.

Összefoglaló a 2016. 10. 04. és 2017. 05. 02. közötti időszakról:
Úgy vélem, hogy mozgalmas időszakon vagyunk túl, amelyet eredményesen zártunk. Mindemellett
nem mehetek el szó nélkül a pályázatom mellett, amely több olyan elemet is tartalmazott, amelyeket
nem sikerült ebben az időszakban megvalósítani.
1. Leltározás
Tisztségbe lépésem után rögtön azzal kellett szembesülnöm, hogy leltárfelelősünk személye
megváltozott, így értelemszerűen azzal kezdtünk mindketten, hogy ismerkedünk a szituációval.
Ahogyan azt a leltárellenőrzéskor jelezték, fontos lenne jelezni, hogy mely eszközök hol tartózkodnak,
amelyet a leltárfelelős is kért tőlem. Ez azonban egész egyszerűen időhiány miatt nem tudott
megvalósulni, anélkül, hogy kézhez kapjunk egy teljes nyilvántartást az elméletben állományban lévő
eszközeinkről.
2. Kisraktár, Nagyraktár
Nagy sajnálatomra a kisraktárban nincs mit rendbe tenni, ugyanis lassan már csak a négy fal lesz
megtalálható, olyan mértékben kifogytunk az irodaszerből. A nagyraktárban sem történt változás, mert
sajnos arra az általam gondoltnál jóval nagyobb időráfordítás szükséges. Ezt akár a nyár utolsó hetében,
vagy szeptember első hetén meg lehetne lépni.
3. Beszerzések
Azt gondolom ezen a téren tudtunk előrelépni, annak ellenére, hogy nem túl nagy a látszata. A
folyamatban lévő és a kilátásba helyezett beszerzések azonban sokkal hatékonyabbá fogják tenni a

mindennapi munkavégzést, és hozzájárulnak ahhoz, hogy kulturált, egységes, összeszedett
megjelenést tudjunk mutatni a hallgatók felé. (Feltéve, ha lesz papír…)
4. Érdekképviselet gazdasági ügyekben
Itt két dolgot szeretnék említeni, egyrészt a költségvetést, ami úgy gondolom teljes mértékben fedezni
tudja a TTK HÖK igényeit, másrészt az Iskolaszövetkezetet, amellyel kapcsolatban jelentős mennyiségű
kritikát tudnék megfogalmazni, ehelyett azonban célszerűbbnek látom hangsúlyozni, hogy a jelenlegi
rendszer nem tud átláthatóan működni, ezért mindenképpen célszerű a későbbiekben felülvizsgálni,
indokolt esetben alternatívát találni helyette.
Végezetül pedig szeretném megjegyezni, hogy büszke vagyok arra, hogy a ciklus egyik vezető
tisztségviselője lehettem. Igyekeztem minden rám bízott feladatot, elém gördülő akadályt a lehető
leghatékonyabban megoldani. Megtiszteltetés számomra, hogy a TTK HÖK utolsó gazdasági
elnökhelyettese lehettem!
Továbbra is bíztatlak Benneteket, hogy ha valami kérdésetek, kérésetek, javaslatotok, észrevételetek
van (volt) a munkámmal kapcsolatban, keressetek bátran!

Köszönöm, hogy figyelmet szenteltetek a beszámolómra!
Köszönöm a közös munkát!

Budapest, 2017. 04. 28.

Lukács Márton
gazdasági elnökhelyettes
70/415-48-98
gazdeh@ttkhok.elte.hu

