
 
 

2016. NOVEMBERI BESZÁMOLÓ 

Szentpéteri Eszter, gazdasági ügyekért felelős alelnök 

 

1. Alakuló küldöttgyűlés 

2016. novemberében beadtam pályázatomat az gazdasági ügyekért felelős alelnöki pozícióra, amelyre 

Czabán Samu elnök jelölt. 

2016. november 7-én az alakuló küldöttgyűlés megválasztott a fent megnevezett tisztségre. 

2. Gólyabál 

2016. november 17-én került megrendezésre az ez évi ÁJK Gólyabál. 

A gólyabál nyitótáncában részt vevő 8 pár részére szükséges volt az alkalomhoz illő öltözet biztosítása, 

értve ez alatt a lányok számára a menyasszonyi ruhák, a fiúk számára pedig a frakkok közbeszerzését. 

A közbeszerzési eljárás lebonyolításához három árajánlat került bekérésre. A megkapott három árajánlat 

birtokában elkészítettem a közbeszerzési megrendelőt, amelyet az EHÖK irodában adtam le elbírálás 

végett. 

A közbeszerzési eljárást a Kállai Ákos - Szalagavató Központ által adott árajánlat nyerte. 

Az ajánlattevő adatai: 

Név: Kállai Ákos – Szalagavató Központ 

Sensation Group Kft. (1118 Budapest, Kaptárkő utca 2. V. em. 17.) 

Adószám: 22700375-2-43 

Cégjegyzékszám: 01-09-939593 

Cím: 1056 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 49. (Szalagavató Központ) 

Az árajánlat tartalma:  

- a lányok részére 6 féle csoportos ruhát ajánlottak, melyek ára 6.000-12.000 Ft között volt, 

illetőleg lehetőség volt egyedi ruha bérlésre is (egyedi ruhabérlés esetében 500 modell közül 

lehetett volna választani, a ruhák ára pedig egységesen 18.000 Ft volt) 

- a fiúk részére kétféle frakkot – táncos, illetve hagyományos – vagy szmokingot ajánlottak 

o a teljes öltözet ára (frakk nadrág, felső, spanyol öv vagy mellény, mandzsettás ing 

mandzsettával, csokornyakkendő) 6.000 Ft 

- az árak minden esetben bruttó árak 

- a számla kiegyenlítése átutalással is lehetséges 

- emellett az árak magukban foglalták az alábbi szolgáltatásokat is: 

o helyszíni méretvétel az ÁJK HÖK által egyeztetett helyszínen és időben 

o ruhák átalakítása beküldött méretek alapján 



 
o a táncruhák kiszállítása a rendezvény helyszínére egy előre egyeztetett időpontban 

o a táncruhák elszállítása a rendezvény helyszínéről 

- kauciót egyetlen ruha esetében sem volt szükséges fizetni. 

Az árajánlatot figyelembe véve a közbeszerzési megrendelőben 8 menyasszonyi ruha, illetőleg 8 frakk 

beszerzését igényeltük. A menyasszonyi ruhák esetében a 12.000 Ft-os árkategóriába tartozó modelleket 

választottuk. 

Ekképpen a 16 db ruha ára összesen 144.000 Ft volt. 

A gólyabál napján – az árajánlat, illetve az az alapján kötött szerződésnek megfelelően – megtörtént a 

ruhák kiszállítása, illetve azok helyszínről való elszállítása is. 

3. Bizottsági tagfelvétel 

2016. november 9. és 13-a között hirdettük meg a HÖK bizottsági tagfelvételt, amelyhez magam is 

elkészítettem a Gazdasági Bizottságra vonatkozó pályázati kiírást. 2016. november 13-a éjfélig összesen 

4 jelentkezés érkezett be hozzám. 

A jelentkezők: 

- Dula Panni (jogász, I. év) 

- Tran Ádám (jogász, I. év) 

- Simon Tamás (jogász, I. év) 

- Csercser Dávid (jogász, I. év). 

A jelentkezők mindegyike a pályázati kiírásban foglaltaknak eleget téve önéletrajzot, illetőleg 

motivációs levelet is csatolt jelentkezéséhez. Ezeket a dokumentumok lefűzve megtalálhatók a HÖK 

irodában. 

4. HÖOK őszi vezetőképző – 2016. november 11-13. Siófok 

A novemberben megrendezésre került HÖOK (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája) 

vezetőképzőn az ÁJK HÖK elnökségének néhány tagja képviselte karunk hallgatói önkormányzatát. A 

képzésen egyébiránt az ország minden tájáról, illetőleg a határon túlról is érkeztek tisztségviselők. 

Az eseményen részt vett: 

- Urbán Kristóf – integrációért és utánpótlásért felelős alelnök 

- Kemény Alex – rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnök 

- Szabó Tamás – oktatási ügyekért felelős alelnök 

- Beneda Tamás – korábbi rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnök 

- Szentpéteri Eszter – gazdasági ügyekért felelős alelnök. 

A vezetőképzőn mindannyian különböző szekciókba lettünk beosztva. A képzés ideje alatt a saját 

szekcióinkkal vettünk rész előadásokon, illetve interaktívabb tréningeken mind délelőtt, mind a délután 

folyamán. 

Magam – tisztségemnél fogva - a gazdasági szekcióba kerültem. Az első nap a Hallgatói 

Önkormányzatok gazdasági működésével összefüggő alapfogalmakat, alapelveket tisztáztuk, így szó 

esett a hallgatói normatíváról, a működési, illetve az ISZTK keretről, a különböző ösztöndíjakról. 



 
Szintén még az első nap folyamán részt vettünk Dr. Navracsics Tibor Európai Bizottság kulturális, 

oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa előadásán, amelyen szó esett a Bologna-rendszer gyenge 

pontjairól, az európai mobilitási lehetőségekről, valamint a hallgatók és oktatók együttműködésének 

fejlesztési igényeiről is. 

A délután további részében a gazdasági szekció egy tréningen vett részt, amelynek célja lényegében a 

kommunikációs készség fejlesztése, és a határozott fellépéshez szükséges néhány hasznos javaslat 

átadása volt a hallgatóság részére. A tréninget egy olyan játékkal kezdtük, amely segítségével 

megismerhettük egymást. A játék elején mindenki kapott egy számot, a tréningvezető pedig kisebb 

csoportokat alakított ki különböző számok felsorolásával. A csoporton belüli személyek feladata az volt, 

hogy röviden mutatkozzanak be egymásnak. Ezt többször megismételtük úgy, hogy mindig különböző 

személyekből álló csoportokban mutatkoztunk be, illetve hallgattuk meg egymást. A játék végén derült 

ki, hogy valójában a feladat arra fókuszált, hogy mennyi információt tudunk megjegyezni egy-egy 

személyről. A játék végén ugyanis a játékvezető felszólított 2-2 embert számuk szerint, akik a játék 

folyamán legalább egyszer egy csoportba kerültek, vagyis legalább egyszer meghallgatták egymás 

bemutatkozását. Nekik el kellett mondaniuk, hogy a másik személlyel kapcsolatban milyen 

információkat jegyeztek meg. Érdekes volt a játék végkimenetele, látni azt, hogy kinek milyen 

információk rögzültek egy-egy személyről. A feladat lényege tulajdonképpen az volt, hogy rávilágítson 

arra, hogy jobban oda kell figyelnünk, koncentrálnunk a kapott információkra. 

Voltak továbbá olyan feladatok is, amelyek arra fókuszáltak, hogy mennyire tudjuk értelmezni a 

hozzánk intézett kérdéseket. Így példának okáért az egyik feltett kérdés az volt, hogy vajon Mózes az 

xy állatfajtából hányat vitt magával a bárkára? A szekció szinte valamennyi tagja betippelt egy számot, 

míg a helyes válasz valójában az, hogy semennyit, hiszen a híres történet nem Mózeshez, hanem Noéhoz 

köthető. 

Minden nap végén – így már az első nap végén is – az ELTE-t képviselő hökösök tartottak egy közös 

megbeszélést, amelyeket Sujtó Attila, az EHÖK elnöke vezényelt le. Ezeken a kis összejöveteleken 

mindenki szót kaphatott, és elmondhatta a véleményét, kifejthette észrevételeit, tapasztalatait az eltelt 

nap eseményeivel összefüggésben. A napot végül egy kisebb buli zárta. 

A második nap szintén a szekciós előadásokkal telt. Az első előadás az ösztöndíjakkal volt kapcsolatos, 

a második, délutáni alkalom keretében pedig csoportokban dolgoztunk. Az én csoportom feladata a 

közbeszerzési eljárás menetének kidolgozása volt, amelyet a szekció végén ismertettünk a többiekkel 

is. Ezeknek a csoportmunkáknak egyébként az volt a célja, hogy alapanyagul szolgáljon a HÖOK által 

elkészíteni kívánt gazdasági kisokoshoz, amelyben a legfontosabb, a Hallgatói Önkormányzat gazdasági 

működésével kapcsolatos információk kapnak helyet – ilyen a közbeszerzés is. Ez a dokumentum 

előreláthatólag jövő év tavaszára fog elkészülni. 

A nap végén szintén ELTE-s megbeszélést tartottunk, amelyen egyébiránt kiemelték az ÁJK-t is, mivel 

korábban HÖOK által szervezett vezetőképzőkön nem képviselte senki karunkat, így jelenlétünk ebben 

a tekintetben újnak számított ezen a rendezvényen.  

Összességében azt mondhatom, hogy jól éreztem magam ezen a vezetőképzőn, bár a szekciók 

szakmaiságával összefüggésben azért voltak problémáim. Nem igazán értettem például az 

ösztöndíjakról szóló előadás létjogosultságát a gazdasági szekció keretén belül, hiszen ezzel a gazdasági 

bizottságok nem foglalkoznak. Ezzel szemben például a működési keretről, vagy részletesebben a 

közbeszerzési eljárásról, esetlegesen a Kancelláriáról nem esett szó, amit viszont vártam volna. A 



 
kapcsolatépítés szempontjából viszont kifejezetten jól sikerült a hétvége, értem ez alatt azt is, hogy az 

ÁJK HÖK elnökségének részt vevő tagjaival is sikerült kialakítanom egy baráti viszonyt, ami azóta is 

fennáll, és aminek nagyon örülök. Ez rendkívül fontos ahhoz, hogy a későbbiekben is jól, hatékonyan 

tudjunk együtt dolgozni. 

5. Szóbeli bizottsági meghallgatás - 2016. november 16.  

Ezen a napon 10:00 és 12:00 között tartottam meg a szóbeli felvételit a Gazdasági Bizottságba jelentkező 

hallgatók számára. A szóbelin mindenki rész vett, aki korábban leadta a jelentkezését. 

A szóbeli meghallgatás célja voltaképpen az volt, hogy megismerjem a jelentkezőket, illetve hogy ők is 

megismerhessenek engem. Mindemellett rövid tájékoztatást szerettem volna adni számukra arról, hogy 

milyen feladatokkal fogunk foglalkozni a jövőben. Mind a négy jelentkező rendkívül lelkesnek 

mutatkozott.  

A szóbeli forduló eredményeképpen azt a döntést hoztam, hogy mind a négy jelentkezőt felveszem a 

Gazdasági Bizottságba. 

6. Gazdasági Bizottság alakuló ülés – 2016. november 23. 

2016. november 23-án 10:00 órakor került sor a bizottság alakuló ülésének megtartására, amelyen 

minden tag részt vett.  

Az alakuló ülés főbb pontjai: 

- az ülés egy rövid bemutatkozó körrel kezdtük 

- részletesen ismertettem, hogy hogyan épül fel az egyetem gazdálkodási rendszere, valamint azt, 

hogy ebben a folyamatban a Gazdasági Bizottság milyen formában vesz részt, milyen 

feladatokat lát el 

- az ellátandó feladatok kapcsán szó volt: 

o az Iskolaszövetkezet működéséről 

o a közbeszerzési eljárásról, illetve az annak lebonyolításához szükséges elemekről; 

bemutatásra kerül egy közbeszerzési megrendelőlap 

o a jövő évi, 2017-es költségvetés tervezetről; bemutatásra került egy sablon annak 

érdekében, hogy prezentálni tudjam, milyen tételekre oszlik meg a költségvetés 

- szó volt arról, hogy ki milyen feladat ellátást fogja vállalni a jövő évre vonatkozólag 

- ismertettem a jövő évi szakmai programterveinket, úgymint vezetőképzők, stb. 

- szó volt továbbá az egyes bizottságok által minden hónapban megszervezendő csapatépítő 

programoktól 

o e tekintetben javaslatként fogalmaztam meg azt, hogyha a Gazdasági Bizottságra kerül 

a sor, akkor a csapatépítő programot lehetőség szerint a Szociális Bizottsággal együtt 

szervezzük meg tekintettel arra, hogy mindkét bizottság létszáma alacsonyabb, mint a 

HÖK-ön belül működő más bizottságoké 

- az ülésen emellett megválasztottuk az alelnök-helyettesi pozíciót betöltő bizottsági tagot (a 

legigazságosabb megoldást választva a neveket cetlikre írtuk fel és azok közül húztam egyet) 

o ennek eredményeképpen helyettesem Tran Ádám lett 

A bizottság számára emellett létrehoztam egy titkos facebook csoportok, ahová többek között már 

feltöltöttem olyan dokumentumokat is, amelyek fontosak lehetnek a későbbi közös munka során, illetve 



 
amelyek segíthetik a bizottság tagjait abban, hogy jobban megértsék az egyetem szervezeti felépítését 

és gazdasági működését. 

7. Novemberi csapatépítő – Politológus Bizottság, 2016. november 24. 

E hónapban a Politológus Bizottság rendezte meg a csapatépítőt, amelyen nagy örömömre már két 

bizottsági tagom is részt tudott venni, így alkalmam nyílt jobban megismerni őket, illetve bemutathattam 

őket a HÖK többi tagjának is. 

8. Palacsintabisztró – 2016. november 29. 

Idén is megrendezésre került a Palacsintabisztró nevet viselő jótékonysági rendezvényünk, amelynek fő 

szervezői Urbán Kristóf és Dancs Tamás voltak. 

A palacsinták elkészítéséhez szükséges alapanyagokat az idő rövidsége miatt már nem tudtam 

közbeszereztetni, viszont sikerült egyeztetnem a Spar Magyarország Zrt-vel, és az alapanyagokat 

kedvezményesebb áron, egyszerre tudtuk elszállítani az Alle-ban található üzletükből. 

Az előzetesen megrendelt alapanyagok: 

- 300 db tojás 

- 50 l tej 

- 22 kg finomliszt 

- 25 db 1,5 literes szénsavas ásványvíz. 

Összesen: 25.000 forint. 

9. Informatikai közbeszerzés 

Még a korábbi HÖK által megrendelt utolsó informatikai közbeszerzés elemei a hónapban érkeztek csak 

meg az EHÖK irodába. 

Ennek eredményeképpen a következő informatikai termékeket vettem át az ÁJK HÖK részére: 

- EB-W29 Epson Multimedia Projektor (beszállító: Kventa Kft.) [átvettem: 2016. november 17.] 

- ADATA 2.5 2000 GB külső USB 3.0 fekete HV620 (beszállító: Delta Services Kft.) [átvettem: 

2016. november 24.] 

- 1 db 5 m hosszúságú jelkábel 

- Logitech HD Pro Webcam C920 (beszállító: Flaxcom Kft.) [átvettem: 2016. november 29.] 

- 2 db Kingston pendrive 64 GB, DTI Gen 4 USB 3.0 (beszállító: Flaxcom Kft.) [átvettem: 2016. 

november 29.] 

10. Közbeszerzési igénybejelentő leadása az NKOH (Nemzeti Kommunikációs Hivatal) felé – 2016. 

november 25. 

Czabán Samuval folytatott előzetes egyeztetések alapján elkészítettem a kommunikációs eszközök 

közbeszerzésére vonatkozó 2017. első negyedéves bejelentőt, illetve a 2017-es év egészére vonatkozó 

közbeszerzési tervezetet, amelyet továbbítottam az EHÖK felé. 

11. Költségvetés -tervezet 



 
A EHÖK Gazdasági Bizottságával folytatott előzetes megbeszélések (2016. október 26. EHÖK 

Gazdasági bizottsági ülés) alapján elkészítettem az ÁJK HÖK 2017-es költségvetés-tervezetét, amely 

azonban egyelőre képlékeny. Az EHÖK célja ugyanis az, hogy egyetemi szinten nagyobb működési 

keret álljon rendelkezésünkre, amelyet a kari önkormányzatok között allokálni lehet; azonban az, hogy 

ez a keretemelés valóban megvalósul, egyelőre kérdéses. Ekképpen az ezzel a megemelt kerettel 

kalkuláló tervezet is függ az emelésre vonatkozó javaslat elfogadásától, hiszen annak elutasítása esetén 

nyilván a tervezetben feltüntetett számok is másképpen alakulnak majd. 

12. Iskolaszövetkezeti utalási lista 

Elkészítettem a november hónapra vonatkozó iskolaszövetkezeti utalási listát, amely a hónapra 

vonatkozó személyi juttatásokat tartalmazza.  

A novemberi utalások együttes összege: 524.000 Ft. 

13. Gazdasági elszámolás 

Szintén a hónapban készítettem egy gazdasági elszámolást, amelyben megpróbáltam felmérni, hogy 

mekkora keretből gazdálkodhatunk még ebben az évben, illetve mennyi költéssel számolhatunk. 

Az elkészült gazdasági elszámolás – annak érdekében, hogy az valamennyi 2016-os költést tartalmazza 

– valószínűleg december végén fog nyilvánosságra kerülni. 

 

Munkámért 40.000 forint díjazásban részesülök. 

Kérem a tisztelt Küldöttgyűlést a beszámoló elfogadására! 

 

Budapest, 2016. december 2. 

 

Szentpéteri Eszter 

Gazdasági ügyekért felelős alelnök 

 

 

 

 

 

 


