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Beszámoló 
Gazdasági referens 

 Ungi Balázs  

2019. október 2. – 2019. november 19. 

 

Időrendi bontás: 

▪ 2019.10.24. Überfúzió 

▪ 2019.10.28. Leltár ellenőrzés 

▪ 2019.11.05. TTK Kari Tanács 

▪ 2019.11.13. EHÖK Küldöttgyűlés 

A fentieket kívül telefonos, e-mailes és személyes megbeszéléseket is folytattam, ezeket 

nem írtam bele az időrendi bontásba. A 2018-as gazdasági beszámolóra még várnotok 

kell, nincs meg hozzá minden információm. 

Gazdasági Bizottság és EHÖK 

Az elmúlt hónapban nem volt GB ülésünk, viszont volt egy EHÖK KGY, amin elfogadtuk a 

2018-as EHÖK Költségvetési beszámolót. Ennek fényében tudom majd én is megcsinálni 

a részönkormányzati beszámolót. 

Parkolás 

Elküldtem a listákat október 25, november 7 és 13-án. Többen is jelezték, hogy nem 

engedték be őket, mert nem találták a rendszerben, holott már jöttek be engedéllyel. 

Megkerestem az üzemeltetést és elküldtem az eddig beérkezett összes igényt augusztus 

15-ig visszamenőleg. Választ arra, hogy miért tűntek el a hallgatók a rendszerből, nem 

kaptam. 

Nyúz 

Októberben leadtuk a megrendelőt, viszont a beszerzés le lett állítva. Egyeztettünk az 

EHÖK-el és decemberi 4-i teljesítési határidővel elindult a folyamat, így hamarosan 

megint lesz NYÚZ a campuson. 

A problémát egy cikk okozta, melyről konzultáltam Laurával és a hiányzó tartalom fel lesz 

töltve egy későbbi számból. Köszönöm főszerkesztő kiasszony megértését és segítségét! 

Iskolaszövetkezet 

A szeptemberi GB ülésen elhangzott, hogy az isiszöviről át lett könyvelve a rendelkezésre 

álló összeg a gólyatáborok kifizetésére. Ezen felül az is elhangzott, hogy a 
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részönkormányzatok költhetnek a működési keretükből is, ez az infó sajnos elkerülte 

akkor a figyelmem, elnézést. Tehát jó hír: van iskolaszövetkezeti költésünk, de csak 

működési keretről. 

Beszerzések, leltár 

Both Csabával (kancellária) elintéztük a szúrópróba szerű leltári ellenőrzést az őszi 

szünetben, nem volt az eszközeinkkel probléma. Kari közalkalmazott keresése a leltár 

intézésére még mindig folyamatban van. 

A tavalyi költségvetési beszámolóból kiderül, hogy 2018-ban rendeltünk két laptopot is, 

viszont ezek állományba vétele és holléte is kérdéses. A probléma abból adódik, hogy 

ezek nem lettek leltárba véve, vagy ha igen, rosszul. Az esélyes laptop beszerzése körül is 

problémák vannak, ugyanis érkezett egy Lenovo V330-as notebook, melynek a 

garanciapapírját is megtaláltam, de ez nem biztos, hogy a SHÜTI-nél pályázott laptop-e, 

vagy a mi általunk rendelt.  

Még több leltári címke talált gazdára, illetve elkezdtem felrakosgatni a 2019-es címkéket 

is az eszközökre. Ez azt jelenti, hogy végig megyek az összes leltárba vett eszközünkön, 

mely elég hosszú lesz, de mellette elkezdtem azt is rögzíteni, hogy a tételek melyik 

helyiségben találhatóak, így könnyebben meglesznek, ha leltárra kerülne a sor. 

Van egy ACER laptopunk, aminek rossz a merevlemeze, ennek jótállási papírját nem 

találtam meg, de valószínűleg már le is járt a garancia. 

A mikulásbulit az alapítvány szervezi saját erőből, a beszerzések bonyolultsága, a 

kommunikáció és szaktudás hiánya miatt nem tudtuk beszereztetni az eseményt. 

Irodák/raktárak 

Északon ki lettek cserélve a fancoil szűrői, a déli irodába még nem volt időm bemenni, 

hogy tudjam fogadni a szerelőket, de már beszéltem róla Pásztor Zsolttal. 

Északon átállítottam az órákat, így senki nem fog egy órával hamarabb hazaindulni. 

Írtam a KGY csoportba, hogy a névember végi hétvégén lesz egy takarítás, eddig a 

legtöbbeknek a vasárnap jó, valószínűleg két napos lesz a buli. Csinálok majd egy 

facebook eseményt ennek, ahova meg lehet majd hívni a segítő kezeket. Kb. 10-15 

emberrel már érdemi munkát tudnánk végezni. 

Valószínűleg a számítógépeket is átrendezzük az irodákban, a potenciálisan érintett 

tisztségviselőket meg fogom keresni ezzel, de ha valakinek van bármilyen megjegyzése, 

akkor nyugodtan keressen. 

Egyéb 

Több helyszínt is megkerestem gólyatábori ajánlatkérés végett, sajnos csak egy részük 

szabad az augusztus végi idősávban. 
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Költeni az előző KGY óta csak NYŰZ-ra költöttünk, de tervben van még idén az 

infrastruktúra fejlesztése is. A leendő maradványról nem kaptam végleges információt, 

hogy hogyan fog átkerülni a következő évre, ez az Elnökség döntésén múlik majd. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

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

 

Budapest, 2019. 11. 16. 

 Ungi Balázs 

 Gazdasági Referens 

 ELTE TTK HÖK 

 s.k. 

„Nagy ésszel csak nagyot lehet tévedni” 


