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Beszámoló 
Gazdasági referens 

 Ungi Balázs  

2019. szeptember 18. – 2019. október 22. 

 

Időrendi bontás: 

▪ 2019.09.19. 5vös5 km Futóverseny 

▪ 2019.09.21. Tudományok Fővárosa 

▪ 2019.09.25. TTK Kémia Intézeti Tanács 

▪ 2019.09.25. EHÖK Gazdasági Bizottsági ülés 

▪ 2019.09.26. TéTéKás GT Afterparty 

▪ 2019.09.27. Kutatók Éjszakája 

▪ 2019.10.02. TTK Kari Tanács  

▪ 2019.10.02. EHÖK Küldöttgyűlés 

▪ 2019.10.03. TéTéKás Kocsmatúra  

▪ 2019.10.08. TTK Választmány 

▪ 2019.10.09. EHÖK Tudományos Bizottsági ülés 

▪ 2019.10.15. TTK Tisztségviselői ülés 

▪ 2019.10.18. TTK Kémia Intézet Oktatási Bizottsági ülés 

▪ 2019.10.17-20. HÖOK Közgyűlés 

▪ 2019.10.22. TTK Kémia Intézeti Tanács 

A fentieket kiegészítik az informális megbeszélések és a telefonos egyeztetések. A dőlttel 

szedett eseményeken egyéb elfoglaltág miatt nem tudtam megjelenni, vagy a beszámoló 

írása közben is zajlanak, esetleg még nem került sor rájuk a küldöttgyűlésig. 

Szöveges beszámoló 

A megválasztásom óta eltelt egy hónapot nem nevezhetem kifejezetten unalmasnak. Elég 

sok dolgom volt, melyek sokszor új problémákat szültek. A legfontosabb talán, hogy 

pénzügyileg stabilan állunk, inkább az lesz a problémánk, hogy még időben elköltsük a 

keretünket, ha kell, a költségvetés módosításával, de erről bővebben majd a gyűlésen. 
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Szeretném tájékoztatni a Küldöttgyűlést, hogy a ’18 és ’19-es (negyedéves) gazdasági 

beszámolókat nem találtam sem a honlapon, sem a levelezésemben. Ezek keresése 

folyamatban van még, illetve amennyiben biztosra tudom, hogy nem lettek elkészítve, 

pótlásukat azonnal megkezdem. 

Fogadó óra 

A hónap végére sikerült véglegesítenem a heti beosztásom (pl. órarend), így csütörtök 

délután tartottam a fogadó óráimat, de sajnos senki nem keresett meg szakmai kérdéssel. 

Október 17-én, csütörtökön ez elmaradt, ugyanis külföldön tartózkodtam, melyet 

jeleztem a honlapon. 

GB ülés 

Az EHÖK Gazdasági Bizottsági ülésén Luca tájékoztatott minket a mostani változásokról. 

Módosult az ELTE közbeszerzési szabályzata, így az eddigi 100 000 forintos, egy 

meghívásos beszerzésekre vonatkozó felső beszerzési határt kitolták 500 000 forintra. 

Ez egyértelműen jó hír, sokkal könnyebb lesz beszereztetni a nagyobb összegű 

rendezvényeket és dologi beszerzéseket. Ezen felül Luca elkészített egy HÖK-ös 

beszerzési szabályzatot, mely egyértelműsíti a beküldendő paramétereket és a beszerzés 

folyamatát és időbeni lefolyását. Véleményeztük és egyhangúan támogattuk a 

felterjesztést. 

Megkaptuk az eddigi költésekről szóló táblázatot, bár az SAP miatt ez nyilván nem volt 

egyszerű. A lényeg, hogy összesen Luca számolása alapján 1.233.255 forintot költhetünk. 

A betervezett költésekkel ez nyilván kevesebb (Nyúz, infrastrukturális beszerzés). Amit 

én számoltam, az alapján kb 400.000 forint használható fel a működésiről. A tételes 

táblázatot külön e-mailben küldöm, mely nem egy beszámoló, csupán tájékoztató jellegű. 

Parkolás 

Elküldtem a listákat szeptember 19, 25 és 27-én, illetve október 3, 14 és 17-én. Egy-két 

probléma adódott a parkolásokkal, de az üzemeltetés sikeresen orvosolta ezeket, 

leginkább elgépelt adatok miatt nem tudtak bejutni a hallgatók. Ezen kívül frissítettem a 

parkolás űrlapját, mely szerint csütörtök reggelenként továbbítom a jövőben a parkolási 

kérvényeket. 

Nyúz 

Az idei tanévben egyelőre csak a gólya Nyúz ment ki sajnos, szeptemberben költés stop 

volt minden Hallgatói (rész)Önkormányzatnál. Azóta ez a probléma elhárult, viszont az 

októberi szám késni fog, előre láthatólag a megrendelőt október 21-én tudjuk elküldeni. 

Laurával egyeztetve, ezen kívül még két szám menne ki idén, novemberben és 

decemberben, melyeket a működési keretből finanszírozunk továbbra is. 

Iskolaszövetkezet 

Az előző hónapos isiszövik elméletben kimentek, viszont az összes megmaradt keret át 

lett adva az EHÖK-nek a gólyatábori túlköltések kifizetésére, így az évre már több 



Ungi Balázs 
ELTE TTK HÖK Gazdasági referens 
2019.10.19. 
 

kifizetésünk itt nem lehetséges. Pontosan nem tudom ez mekkora összeget érint, de 

valószínűleg az éves keret töredéke volt már csak elérhető, a nagy részét már kiköltöttük. 

Beszerzések, leltár 

Érkezett két 600W-os hangfal, ezekhez egy állványpár és két kábel is, melyek 

bevételezésre kerültek az EHÖK-ben. Ezek leltárba vétele folyamatban van.  

Október végén találkozok Lénárd Lászlóval, aki Irtzl Henit váltja a közalkalmazotti leltári 

feladatok ellátásával. Valószínűleg még idén lesz egy szúrópróba szerű ellenőrzésünk, 

illetve ezelőtt én csinálok egy teljes átfutást is, hogy tudjuk mi hol van. 

Volt egy informatikai beszerzésünk, melyre szoros határidővel kaptuk meg a rendelhető 

termékek listáját. Idén nem szereztünk be semmit, mivel akkor még nem tudhattam 

biztosan, hogy mennyink van a működési kereten és mennyi van ebből lefoglalva. Mint 

azóta kiderült, informatikai beszerzés két évente van csak, mely számomra egy teljesen 

új információ volt. Jó hír viszont, hogy nem szenvedünk eszközök hiányában, az 

informatikai háttere a TTK HÖK-nek stabil. 

Találtam pár leltári címkét, ami még nem volt felragasztva, ezek egy része már felkerült a 

helyére, a többi pedig a jövő héten fogja megkapni a gazdáját. Ez két Genius hangfalpárt, 

két forgószéket, illetve jó pár irodai széket érint. 

Irodák/raktárak 

Az irodák és raktárak takarításának előkészítését elkezdtem, ez leginkább a saját 

dolgaink helyigényének és a szabad helyeknek a felmérését jelenti. Északról a nem oda 

való dolgok egy része már átkerült délre, illetve a kisraktárba. Délen a tárgyaló 

átalakításon esett át, átpakoltuk a középen tornyosuló mindent és elkezdtük 

rendszerezni. Itt szeretném kiemelni Farkas Sophiet, akinek külön köszönöm, hogy több 

alkalommal is segédkezett a takarításban/pakolásban, illetve mindenki másnak is, aki a 

szabad perceit e nemes feladatnak szentelte. Tervben van egy Nagy Iroda és Hali 

Takarítás (NIHT), melynek időpontjáról a küldöttgyűlés véleményét szeretném kikérni, 

leginkább a szünet utáni hétvége, illetve a november végi játszik, de valószínűleg 

mindkettőn lenne mit pakolni. 

A szellőző rendszer kitakarításával megkerestem Pásztor Zsoltot, azt a választ kaptam, 

hogy a tisztítás 30 percet venne igénybe. Elküldtem neki a lehetséges időpontokat és ha 

minden jól megy, a takarítás megtörténhet már a küldöttgyűlés hetében. Természetesen 

ehhez biztosítani kell a szellőzőkhöz való szabad hozzáférést, így külön kérek mindenkit, 

hogy ne pakoljatok rá, illetve a szellőzők elé se. 

Egyéb 

Az elromlott északi széfet sikerült megjavítanom, így egy teljes értékű (működő és 

kulccsal rendelkező) széfet tudhatunk magunknak. Találtam egyet délen is, melyhez 

viszont nincs kulcs, de ugyanúgy működő képes. A déli haliban összeszereltem egy eddig 

dobozban álló forgószéket, mely tökéletes kényelmet nyújthat a megfáradt tisztségviselői 

derekaknak, hogy effektíven végezhessék munkájukat. 
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Elővettem a végtelen mennyiségű kulcsunkat északon és délen, és aminek csak tudtam, 

megkerestem a zárját. Ez nagyjából a kulcsok 10-15%-át jelenti, a többiről fogalmunk 

nincs mit nyitnak. Van viszont pár beszerelhető zárunk, illetve zárható fiókunk és polcunk 

északon és délen is, melyeket a takarítás után használatba lehet venni. Délen van egy fiók, 

amit nem tudunk kinyitni. 

Az EHÖK Tudományos Bizottsági ülésén nem tudtam megjelenni órai elfoglaltág miatt, 

azonban az előzetesen elküldött pályázatokat véleményeztem és az ülés előtt 

egyeztettem róluk Szigeti Balázzsal. 

A Tudományok Fővárosa előtt visszaszolgáltattuk a GT-re kölcsön kért székeket az ELTE-

nek, illetve a hétvégére kölcsön adtuk Balázs Dóriéknak a babzsákjainkat, melyekért 

nagyon hálásak voltak a standolók. Köszönöm itt Barcza Bónis önzetlen segítségét a 

pakolásban. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

Ha bármi kérdés merülne fel, keress emailben, a gazdasagi(at)ttkhok.elte.hu címen. 

 

Marosvásárhely, 2019. 10. 19. 

 Ungi Balázs 

 Gazdasági Referens 

 ELTE TTK HÖK 

 s.k. 

 „Nagy ésszel csak nagyot lehet tévedni” 


