
(Záró)beszámoló az ELTE TTK HÖK küldöttgyűlése részére 

2018. február 13. – 2018. 04.27. 

Szokás szerint külön pontokban a cuccos. 

Programok, mert azok kellenek 

Ez a rész még a szacskósághoz kapcsolódik, mivel március 7-ig én vittem tovább a 

dolgokat muszájból. 

Alapvetően úgy álltam a dolgokhoz, hogy minimális energia befektetéssel legyen a 

legjobb. A fő csapásvonal az volt, hogy a két szacskó jelölt csinál mindent, én pedig 

bólogatok rá, ha jó. Ezek mellé besegített az is, hogy az elsőévesek mostanra szoktak bele 

az egyetemi életbe annyira, hogy bátrabban vállaljanak közéleti feladatokat is. Ennek 

köszönhetően a Nyílt Nap óta megugrott az általam tartott SZACS-ok létszáma, önként 

vállalkoztak többen is társas est, barátság buli szervezésre is, amiért jár nekik a szokásos 

pacsi. 

Dátumok nélkül sorolom inkább a dolgokat: tartottunk a szűk egy hónap alatt két SZACS-

ot, mentorfelelős és szacskók támogatását felmérendő és mentorrendszeres bevonó 

jelleggel, volt két Fizikus Korink, egy Fizikus társasjáték est és azt hiszem ennyi. A Bio-Fiz felező 

szervezésébe nem akartam jobban belefolyni, mivel már megvolt az utódom, de végül 

mégis. A X. Fizikus Foci szervezése tulajdonképpen kész, a csapatok jelentkezése zajlik. 

Ja és volt még februárban egy iggenkiváló Überfúzió is. 

Moneytalks 

Háát a három hónapos űr, ami Bálint után fogadott, elég nehéz akadálynak tűnt. A 

levelezés hiányzott, a beszámolók az előző évről nem voltak pontosak. Az éves beszámoló 

elkészítésénél nagy segítség volt, hogy Czini bevállalta az egészet EHÖK szinten és 

részönkormányzat szinten nem kellett szenvedni vele. Utána ezt felhasználva (meg az 

EHÖK-ben töltött pár órán át papírokat bogarászva) készült le a saját beszámolónk. Ezt a 

levlistákra beküldtem (beküldöm, mert újabb verzió érkezi). Amint elfogadja a kgy, a 

honlapon a megfelelő helyére is felkerül. 

Az isiszövis listákat időben küldtem mindig, ki lettek fizetve a Nyílt Nap ’munkásai’ és Niki 

bírálói is. Itt szeretném megjegyezni, hogy a jövőben törekedjünk az egyértelműbb 

kommunikációra, hogy kinek miért mennyit fizetünk és miből, illetve a Nyílt Nap és Educatio 

jellegű rendezvényeken normális keretek közé kéne szorítani a segítők mennyiségét és a 

munkaórájukat, nem tartható az, ami idén pl.: az FF standjánál volt. 

(Fotós)Bálinttal közösen átdolgoztuk a Nyúz kifizetéseit, így a tudományos és idegen nyelvű 

cikkek nagyobb támogatást kapnak, illetve nagyobb hangsúlyt kapnak a hosszabb 

terjedelmű cikkek, mindezzel az összköltségeket csökkentettük tudtuk.  

A GB ülésen szó volt az új költségvetésről, ennek végeredménye még nincs. 

Az ajánlatokat bekértem az egyes rendezvényekre, illetve továbbítottam azokat, akiknek 

kellett. Az iktatás terén nagy köszönet ŐB-nek, az iktatások nagy részét (99%) ő csinálja, 



eddig összesen 1-2 alkalommal kaptam iktatnivalót. (Ezeket természetesen 

megcsináltam.) A parkolási kérelmeket heti rendszerességgel küldöm tovább, illetve 

kaptam egy megkeresést a Pszichológiai Napoktól, hogy kérnének pár hosszabbítót és 

hasonlókat, válaszoltam nekik, hogy persze csak gyertek érte és erre már nem reagáltak. 

(only sad reacc) 

Delegáltságok 

Idősorrendben:  

2018. február 27.  Tisztségviselői ülés 

2018. február 28. Fizikai Intézeti Tanács 

2018. március 6. TTK HÖK Küldöttgyűlés 

2018. március 7.  TTK Kari Tanács 

2018. március 20. EHÖK Gazdasági Bizottság ülés 

2018. március 21. EHÖK Küldöttgyűlés 

2018. március 28. Fizikai Intézeti Tanács 

2018. április 4. TTK Kari Tanács 

Egyéb 

 

 

Boldog Bogi-napot mindenkinek!  

Budapest, 2018. 04.22. 

Rácz Gergely 

Gazdasági referens 

ELTE TTK HÖK 

gazdasagi@ttkhok.elte.hu 

https://www.instagram.com/p/Bh3Pe1pHi7q/?taken-by=boglarkapas
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