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Szentpéteri Eszter, gazdasági ügyekért felelős alelnök 

 

1. EHÖK Gazdasági bizottsági ülés (2017. február 3. 17:00) 

Az ülés legfőbb pontja az iskolaszövetkezeti keret felosztása volt. A korábban leadott kari 

önkormányzati igények ugyanis összesítve nagyjából 40 millió forintot értek el, azonban az 

EHÖK javaslata alapján a 2017-es költségvetésből az iskolaszövetkezeti utalásokra szánt 

összeg 25 millió forint. Ez alapján egy újonnan – a korábbi igényeket is figyelembe véve – 

kialakított allokációs tervezetről kellett döntést hozni, amely alapján minden kari 

önkormányzat igényét arányosan csökkentették. Az EHÖK által készített százalékos 

elosztás azonban még csak tervezet (ami alapján az ÁJK a keret 10%-ában részesülne), ez 

a ténylegesen kapott egyetemi keret összegétől függ. 

2. Találkozó a TTK Hallgatói Alapítvány kuratóriumi elnökével (2017. február 12.) 

2017. február 12-ére találkozót beszéltem meg a TTK Alapítvány kuratóriumi elnökével, 

Béni Kornéllal, amelyen az ÁJK HÖK Rendezvényekért felelős alelnöke, Kemény Alex is 

részt vett. A találkozó tárgya a 2017. február 23-án megrendezésre került ELTE ÁJK HÖK 

Szemeszternyitó bulijának költségvetés-tervezése volt, valamint szó esett a jövőbeni 

együttműködésre vonatkozó tervekről is. 

3. Irodaszer-közbeszerzési igények leadása (leadásra került: 2017. február 15-én) 

Előzetes igényfelmérés alapján elkészítettem a részönkormányzati irodaszer-közbeszerzési 

igényünket, amelyet 2017. február 15-én továbbítottam az EHÖK felé. 

A beszerezni kívánt irodaszerek az ELTE ÁJK HÖK részéről (az árak bruttóban értendők): 

1. Univerzális irodai papír A/4 80g/m2 OEM; 5 csomag (5765 Ft) 

2. Gyűrűskönyv A4, 2 gyűrűs 35mm (fehér); 10 db (3731 Ft) 

3. Lefűzhető gyorsfűző A4, műanyag (kék); 40 db (2140 Ft) 

4. Lefűzhető gerinces genotherm A4, min. 170 mikron; 30 db (2915 Ft) 

5. Flipchart papír 20 lap/tömb (sima); 12 db (9094 Ft) 

6. Irodai füzet A4, tűzött – 32 lap; 10 db (933 Ft) 

7. Általános használatú jegyzettömb A4, sima; 5 db (1289 Ft) 

8. Öntapadós jegyzettömb 38*51 mm; 12 db/csomag; 5db (2429 Ft) 

9. Öntapadós jegyzettömb 76*76 mm; 5 db (2218 Ft) 

10. Nem cserélhető betétes golyóstoll 

a. piros; 25 db (418 Ft) 

b. kék; 50 db (972 Ft) 



 
c. zöld; 25 db (486 Ft) 

11. Szövegkiemelő (1 készletben 4 db); 1 db (596 Ft) 

12. Szövegkiemelő (1 készletben 6 db); 1 db (855 Ft) 

13. Flipchart tábla (összecsukható); 4 db (71998 Ft) 

14. Mechanikus fűzőgép 24/6; 1 db (3316 Ft) 

15. Fűzőgépkapocs 24/6; 35 db (1632 Ft) 

16. Lamináló fólia A4 100 mic.; 2 db/doboz (5052 Ft) 

17. Lamináló fólia A5 80 mic; 2 db (2461 Ft) 

18. Elem LR6 1.5 V (AA); 4 db (2529 Ft) 

19. Elem LR03 1.5 V (AAA); 4 db (2529 Ft) 

20. Tubusos ált. ragasztó; 2 db (889 Ft) 

21. Pillanatragasztó; 4 db (985 Ft) 

22. Ragasztó stift, közepes; 3 db (385 Ft) 

23. Hibajavító festék; 2 db (324 Ft) 

24. Gemkapocs; 2 db (101 Ft) 

25. Gemkapocs; 2 db (505 Ft) 

26. Dátumbélyegző; 1 db (1281 Ft) 

27. Olló; közepes; 3 db (725 Ft) 

28. Olló; nagy; 3 db (902 Ft) 

Összesen: 133.170 Ft (bruttó) 

Mint ahogy kitűnik, alapvetően több, kisebb tételre vonatkozó beszerzési igény merült fel, 

amely irodaszerek az iroda általános működésének feltételeit biztosítják. A két nagyobb 

összegű megrendelés a flipchart táblák, illetve az azokhoz tartozó papírok voltak. Ezeket 

legfőképpen az oktatási ügyekért, illetőleg az integrációért felelős bizottság munkájának 

könnyítése érdekében szeretnénk felhasználni. 

4. Találkozó a BOOM Party képviselőjével (2017. február 15.) 

2017. február 15-én sor került a BOOM képviselőjével, dr. Schadl Balázzsal való találkozásra, 

amelyen az ELTE ÁJK HÖK Rendezvényekért felelős alelnöke, Kemény Alex is részt vett. A 

találkozó tárgya a tavaszi félévben megrendezésre kerülő Felezőbál volt, amelynek megszervezésében 

a BOOM fog közreműködni. A megbeszélésen tisztáztuk a felmerülő költségeket, illetve azt, hogy 

milyen szerződési feltételek mellett kerüljön sor a Felező megszervezésére. A BOOM-mal kötött 

megbízási szerződést a találkozón megbeszélteknek megfelelően készítettem el. 

5. Rendezvényszervező bizottság – csapatépítő (2017. február 15.) 

Részt vettem a rendezvényes bizottság által szervezett csapatépítőn, amely remek hangulatban telt. 

Mindenki aki eljött jól érezte magát; ezek a programok valóban alkalmasak arra, hogy 

összekovácsolják az embereket. 

6. Elnökségi ülés (2017. február 20.) 

Az ülés keretében a félév menetének átbeszélésre került sor. 



 
7. EHÖK Elnökségi ülés (2017. február 22.) 

Czabán Samu képviseletében részt vettem a február 22-ei EHÖK Elnökségi ülésen, amelynek 

főbb napirendi pontjai a gólyatáborok, valamint az OHV-ra vonatkozó projekt voltak. 

8. Szemeszternyitó (2017. február 23.) 

Sikeresen lezajlott a Szemeszternyitó buli, amit örömünkre nagy érdeklődés övezett.  

9. Rendezvényszervező bizottság – csapatépítő (2017. február 24-25. Eger) 

A rendezvényekért felelős bizottság meghívására részt vettem az általuk – önerőből – szervezett 

csapatépítőn Egerben. 

10. Elnökségi ülés (2017. február 27.) 

Az ülés legfőbb témái a Szabadegyetem, valamint a tanrendi reform voltak. 

11. Gazdasági bizottsági ülés (2017. március 1.) 

Az ülésen kiosztásra kerültek az ellátandó feladatok, legfőképpen a közbeszerzési igények 

leadásához szükséges árajánlat-kérések. 

Mivel a B épület belső udvarára szeretnénk néhány kültéri bútordarabot beszerezni, ezért 

megkértem a bizottság tagjait, hogy kérjenek árajánlatokat meghatározott kerti bútorokra 

vonatkozólag. Emellett egy bizottsági tagomat megbíztam az előző féléves iskolaszövetkezeti 

listák egységesítésével. 

12. 2016-os év gazdasági beszámolójának elkészítése 

Elkészítettem a 2016-os évre vonatkozó gazdasági beszámolót, amelyhez az adatok 

összegyűjtésében segítséget nyújtott bizottsági tagom, Dula Panni.  

 

 

 

Munkámért díjazásban részesültem. 

Kérem a tisztelt Küldöttgyűlést a beszámoló elfogadására! 

 

Budapest, 2017. március 3. 

 

Szentpéteri Eszter 

Gazdasági ügyekért felelős alelnök 


