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Szöveges beszámoló: 

A gazdasági bizottsági ülésen az EHÖK gazdasági alelnök elmondta, hogy 

mindenkivel szeretne személyesen is leülni beszélgetni, minden kar gazdasági 

megbízottja feltehette a kérdéseit a költéseinek a könyveléséről. Elmondta hogy 

az iskolaszövetkezet első kategóriájának a díja minimálisan többe fog kerülni, 

mint eddig.  

A parkolási kérelmeket hetente legalább egyszer leadtam. Az elmúlt egy 

hónapban alig pár alkalommal tapasztaltam, hogy  probléma lenne a sorompónál. 

A visszaigazolást követően küldök egy e-mailt azoknak a hallgatóknak akik benne 

voltak az utoljára leadott listában, és ez a rendszer eddig működni látszik. A 

honlapon Ádám frissítette az információkat. Két ember jelezte, hogy problémája 

volt. Elég különös hogy több sorompó őr is egyből el akarta küldeni őket, pedig 

rákeresve megtalálhatóak volt a rendszerben. Ha problémája van másoknak nekik 

is hasonló szokott lenni, ezért elkezdtem felkutatni a problémát. Karbantartócsere 

történt, ezért egy teljesen új emberrel sikerült beszélnem. Ő is próbál intézkedni, 

és tisztában van az üzemeltetés azzal, hogy rossz a helyzet, ezért egy új cég 

felbérlése van épp folyamatban.  



Az iskolaszövetkezettel több probléma is akadt. A kategóriák az óradíjat jelentik. 

Akik a gólyatáborban fotóztak a második kategóriába iratkoztak be, amiről engem 

senki nem értesített, ezért rosszul lett kiszámolva az óraszámuk. Ennek 

következtében utolsó pillanatban újra le kellett adni őket.  

Az egyik nyomtatónknak elromlott sajnos a dobegysége, ennek javítása, illetve 

cseréjének érdekében már megtettem a szükséges lépéséket. 

A 2022-es költségvetéstervet elkészítettem Mig Andrással egyeztetve. A tavalyi 

évhez képest körülbelül 18 ezer forinttal kaptunk kevesebbet, ami különösen 

szomorú ilyen gazdasági helyzet mellett. A koronavírus alatt felhalmozódott 

tartalékainkat is feléltük. Például az idén kapott pénzből nem tudtuk volna 

kigazdálkodni a gólyatáborunkat. A Dékán Úr felajánlását pedig (mielőtt 

elmerülne a süllyesztőben) kezembe vettem Andrissal egyeztetve. Elkezdtem írni 

egy listát, azokról a tárgyakról, amikről már hallottam, mint igény (pl.:mikró, 

kanapé, pin-pong asztal.  Szeretném a többi hallgatót is bevonni, ezért a plakátokat 

Bogi segítségével elkezdtük megtervezni. A kifizetési stop miatt viszont nem 

rakjuk ki, amíg fennáll a helyzet. Illetve gondolkodtunk és online is ki lehetne 

kérni a hallgatók véleményét, erre valószínűleg egy google-formot fogok létre 

hozni. 

A fogadóóráimat a következő négy hétre írom ki mert más karról vannak óráim 

és lehetetlen volt egy fix időpontot találni, mivel minden héten teljesen más az 

órarendem. 

Ebben a félévben be tervezem fejezni a tanulmányaimat, aki érdeklődik a 

gazdasági referens tisztség iránt, bátran keressen meg. 

Mindennapi teendőimet elvégeztem, az e-mailekre válaszoltam. Köszönöm, hogy 

elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdésed van, fordulj hozzám bizalommal. 

Budapest, 2022. 10. 07.   Akály Alexandra 
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