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1. Alakuló Küldöttgyűlés 

A 2017. 11. 14-én megalakult az új küldöttgyűlés. Az ülésen az ellenőrző és választási 

bizottságon kívül az alelnökök, így én is, elnyertem tisztségemet. 

 

2. EHÖK ülés  

2017. 11. 15-én az EHÖK-ből ellátogatott hozzánk Murai László, elnök, Czinege 

András, gazdasági ügyekért felelős alelnök, Dunka Sarolta Noémi, külügyekért felelős 

alelnök és Badinszky Áron, oktatási ügyekért felelős alelnök. Az ülés során feltártuk a 

karon jelenlévő főbb problémákat, egy ’’problématérkép’’ megvalósulása céljából. A 

találkozó nagyon aktívan telt, a rendelkezésünkre álló időben a lehető legtöbb témát 

érintettük.  

 

3. HÖOK vezetőképző 

2017.11. 17-19. között Siófokon vettem részt vezetőképzőn. A pénteki nap során 

gazdasági haladó képzésen tanultunk bővebben a közbeszerzésekről, pályázatokról és 

végül adatvédelemről. A szombati napon pályázatírás és projektmenedzsment kurzuson 

vettem részt, ahol nagyon részletesen és mélyen érintettük ennek a témának valamennyi 

szegmensét.  

 

4. Kari Ösztöndíj Bizottság  
2017. november 21-én megtartottuk a Kari Ösztöndíj Bizottsági ülést. A tisztségemből 

fakadóan szavazati joggal rendelkezem ezen az ülésen, mely havonta fog ülésezni 

Kovács Réka (Oktatásért felelős alelnök) KÖB elnökkel továbbá Bihari Zsuzsanna és 

László Orsolya részvételével. A novemberi találkozón részt vett Galambosi Diána és 

Fekete Eszter is. A további részletek az üléséről készült jegyzőkönyvben olvashatók, 

mely a kari honlapon elérhető  
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5. IV. negyedév informatikai beszerzés 

Leadásra kerül a IV. negyedévi informatikai beszerzési lista, mely tartalmaz új 

számítógépet, laptopot és nyomtatót is, ezek hiánya okozza a legnagyobb problémát a 

hatékony irodai munkában, így kellő odafigyeléssel állítottuk össze az elnökség néhány 

tagjával. 

 

6. 2018/2019 tanév költségvetési terv 

Az elnökséggel összeállítottuk a következő tanév költségvetési tervét, ebben részt vett 

az elnök és az összes alelnök is, így megfelelő részletességgel tudtunk kitérni minden 

területre és lefedni az igényeke.  

 

7. Iratrendezés, adminisztráció 

2017. 11.30-án elkezdtük az irodán található iratokat adminisztrálni és rendezni, erre az 

Állami számvevőszék adott utasítást. A munkáról részletesebben Szabó Tamás elnöki 

beszámolójában lehet olvasni. A végső cél, hogy átlátható és könnyen kezelhetővé 

váljanak a korábbi évekre vonatkozó adatok. Ennek elérése érdekében átnézésre került 

rengeteg akta és a digitalizálásuk is elkezdődött.  

 

8. Gazdasági Bizottság felállítása 
Novemberben kiírtam a pályázatot a bizottsági felvételire, melyre ketten jelentkeztek, 

őket fel is vettem. A szoros határidők és a vizsgaidőszak közeledte miatt csak februárban 

fog sor kerülni bizottsági ülésre.  

 

 

 

 



 

 
5 

 

 

Munkámért 40.000 forint, azaz negyvenezer forint összegű tisztségviselői ösztöndíjban 

részesültem. 

 

Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést fenti beszámolóm elfogadására! 

 

Kérdés, észrevétel vagy vélemény esetén forduljatok hozzám bizalommal személyesen vagy az 

alábbi elérhetőségek egyikén: 

Email:     gazdasag@ajkhok.elte.hu 

Telefonszám:    +36304966203 

 

2017. december 02. 

Dula Anna Fanni 

Gazdasági ügyekért felelős alelnök 

ELTE ÁJK HÖK 

 


