
 
 

2017. ÁPRILISI BESZÁMOLÓ 

Szentpéteri Eszter, gazdasági ügyekért felelős alelnök 

 

1. Kari tanács 

Részt vettem a 2017. április 4-i kari tanácson, ahol Borhy László (ELTE BTK dékán) 

rektorjelölt mutatkozott be és ismertette a tanács tagjaival a pályázatát. 

 

2. EHÖK elnökségi ülés  

2017. április 5-én helyettesítettem Czabán Samut az EHÖK elnökségi ülésén, ahol a 

felsőoktatási aktualitások mellett többek között szó volt a HÖOK külhoni programjáról, amiről 

a program egyik koordinátora, Veres Márton tartott rövid összefoglalót. Az ülés vendége volt 

továbbá Borhy László rektorjelölt is, aki az EHÖK elnöksége előtt is ismertette rektori 

pályázatát. 

3. Felező 

2017. április 6-án sikeresen zajlott le az idei év felezője is. A rendezvény gazdasági 

szempontjai: 

Az eseménnyel összefüggésben a fellépők közbeszereztetésére került sor: 

- Juhász László DJ: kötetlen műsoridő; 50.000 Ft + ÁFA 

- Edo Denova DJ: 90 perc műsoridő; 100.000 Ft + ÁFA 

- Walcus DJ: 90 perc műsoridő; 50.000 Ft 

Összes költség: 200.000 Ft 

 

4. Bor-közbeszerzés 

2017. április 6-án adtam le 30 palack borra (Gál Tibor Egri Csillag 2015; 0,75 l) vonatkozó 

közbeszerzést.  A borászattal való kapcsolatfelvételnél és ajánlatkérésnél Dula Panni bizottsági 

tagom volt a segítségemre. 

Szolgáltató: Borháló Borkereskedés (DOMANT-TAX Bt.)  

Bruttó összeg: 2250 Ft/palack  

30 palack esetén: 67500 Ft  

A szállításért külön díjat nem számolnak fel. 

(A borok még nem érkeztek meg a Hallgatói Önkormányzat irodájába.) 



 
 

5. Mentorbevonó tábor Csattogó-völgyben 

2017. április 7-9. között került megrendezésre a mentorbevonó tábor, amelyet az integrációs 

bizottság szervezett. A tábor 15 szervezőjének elszállásolását közbeszerzés útján biztosítottuk 

(2 éjszakára vonatkozólag), illetőleg közülük 4-en az előkészületi munkák elvégzése érdekében 

már 2017. április 6-án délután leutaztak a táborhelyre. E 4 fő esetében tehát plusz 1 éjszaka 

került közbeszereztetésre. A közbeszerzés költségei nem foglalták magukban a napi háromszori 

étkezést, azt szervezők is maguknak finanszírozták. 

A tábor költségei így a következőképpen alakultak: 

2017. április 6-7. 4 fő részére szállás biztosítása 1 éjre: 2950 Ft/fő 

2017. április 7-9. 15 fő részére szállás biztosítása 2 éjre: 5700 F/fő 

Ezen felül 1200 Ft/éj/szoba áron biztosították számunkra a szállások fűtését. 

Az integrációs bizottság meghívására magam is részt vettem a táborban, amely véleményem 

szerint remekül sikerült. A szakmai előadások során röviden az ösztöndíjakról beszéltem a 

mentorjelölteknek. Az élményeket ezúton is köszönöm az integrációs csapatnak, külön 

kiemelve alelnökünket Urbán Kristófot, illetőleg helyettesét Dancs Tamást, akik szívüket-

lelküket tették az eseménybe! 

 

6. Gazdasági és rendezvényes biztosság összevont ülés – 2017. április 10. 

Április 10-én összevont ülést tartottam a rendezvényes bizottsággal, amelyre meghívtam 

Kemény Alex rendezvényekért felelős alelnökünket, illetőleg csatlakozott hozzánk Simon 

Andris kulturális ügyekért felelős alelnök is. A gazdasági bizottságból Dula Panni és Simon 

Tamás jelentek meg. Az ülésen az Ivó-nappal kapcsolatos gazdasági teendőket beszéltük át és 

kiosztásra kerültek a szervezéssel kapcsolatos egyes feladatok. 

 

7. HÖOK tavaszi vezetőképző 

2017. április 20-23. között zajlott a tavaszi HÖOK vezetőképző Siófokon, ahová én is az ÁJK 

HÖK-os csapattal tartottam. A gazdasági haladó szekcióba kerülve, április 21-én pénteken a 

gazdasági ügyekkel összefüggő szakmai előadásokon vettem részt. Szó volt többek között 

pályázatírásról, adatvédelmi szabályokról, költség-tervezésről. A szakmai programok mellett 

részt vehettünk olyan tréningeken is, amelyek inkább a hallgatói önkormányzatokban 

tevékenykedő személyek különböző képességeit igyekeztek valamilyen formában fejleszteni, 

így például a kommunikációs készséget, a vezetői képességeket, a megfontolt döntéshozatalhoz 

szükséges további kompetenciákat stb. É egy az ELE PPK-n végzett pszichológus hölgy által 



 
vezetett érzelmi intelligencia tréningen vettem részt, amely sok érdekes és új információval 

szolgált a számomra. Emellett részt vettem még egy Stratégiai a fiatalokért című előadáson is. 

Összefoglalva, a tavaszi vezetőképzőt egy kifejezetten jól sikerült rendezvényként tudnám 

jellemezni. 

Az ELTE ÁJK HÖK képviseletében részt vett a vezetőképzőn továbbá: 

- Badinszky Áron 

- Czabán Samu 

- Kemény Alex 

- Munkácsi Orsolya 

- Gyulai András 

- Szabó András 

- Szabó Tamás. 

 

8. Ivó-nap 

2017. május 11-én kerül megrendezésre az ELTE ÁJK kari nap & Jótékonysági Ivó-nap, 

amelynek keretében már egészen reggel 9.30-tól egészen délután 17.00 óráig különböző 

programokkal, játékokkal, na és persze finom italokkal, süteményekkel és szendvicsekkel 

várjuk az ÁJK polgárait. A rendezvény célja a Trappancs nevet viselő szervátültetésen átesett, 

vagy arra váró gyermekek segítésére létrejött egyesület támogatása. A majd az eseményen 

kapható sütemények, szendvicsek és italok becsületkassza-alapon lesznek megvásárolhatók – 

az ebből befolyó összeget pedig a fent említett egyesület részére ajánljuk fel. A kari napot majd 

egy  after buli fogja követni, amelyre a belépés szintén becsületkassza alapon fog történni, 

amelynek bevétele természetesen szintén a Trappancsot illeti majd meg. 

Az Ivó-nap gazdasági vetülete:  

Közbeszereztetésre került:  

Szolgáltatás Szolgáltató Költség 
200 db szendvics Cserpes Sajtműhely Kft. 130.500 Ft (bruttó) 

2 db csocsó asztal De Zone Kft. 45.000 Ft + ÁFA 

1 db elő csocsó Elemdepo Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. 

76.200 Ft (bruttó) 

1 db eurobungee Berien Kereskedelmi és 

Szolgáltató BT. 

58.000 Ft (bruttó) 

1 fellépő (DJ Andro) Baki Gábor e.v. 200.000 Ft (bruttó) 

30 db gumiabroncs fotel + 6 db 

gumiabroncs asztal 

ENVICASH, s.r.o. 21.500 Ft + 20% ÁFA 

hangtechnika Árva Ferenc e.v. 50.000 Ft (bruttó) 



 
- 2 db 400w JBL hangfal 

állványokkal 

- 1 db Pioneer DJM 800 

keverő 

- 2 db Pioneer CDJ 2000 

lejátszó 

- 2 db AKG (vezeték 

nélküli) mikrofon 

- ezekhez szükséges 

kábelek 

 

9. Szabadegyetem 

A hónapban továbbra is felügyeltem a beérkező Szabadegyetemes jelentkezéseket, valamit 

összesítettem az áprilisi készpénzes befizetéseket. 

2017. április 24-én hétfőn Szabadegyetem-megbeszélést tartottunk, ahol sor került az egyes 

szervezéssel kapcsolatos részfeladatok kiosztására. Alapvetően én a TTK Hallgatói Alapítvány 

és az ELTE ÁJK HÖK közötti kapcsolat koordinálásban segédkezem, illetve egyéb felmerülő 

feladatok ellátásában is részt vállalok. 

10. Iskolaszövetkezet 

Április hónapra vonatkozólag az utalási lista összköltsége a működési keret terhére: 215.200 Ft 

 

 

Munkámért díjazásban részesültem. 

Kérem a tisztelt Küldöttgyűlést a beszámoló elfogadására! 

 

Budapest, 2017. március 3. 

 

Szentpéteri Eszter 

Gazdasági ügyekért felelős alelnök 


