
 
 

 

 

 

 

 

 

ALELNÖKI BESZÁMOLÓ 

2017. MÁJUS – AUGUSZTUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentpéteri Eszter 

Gazdasági ügyekért felelős alelnök  



 

Tartalom 
1. MÁJUS ................................................................................................................................................ 3 

1.1. ELTE ÁJK Szent Ivó napi Jótékonysági Italpult – 2017. május 11. ....................................... 3 

Torockói Szabadegyetem és Diáktábor - 2017. július 6-9. .................................................................. 5 

2. JÚNIUS ............................................................................................................................................... 5 

2.1. I. ÁJK Szabadegyetem – 2017. augusztus 23-27. ........................................................................ 5 

3. JÚLIUS ............................................................................................................................................ 6 

3.1. EHÖK vezetőképző  - július 7-10. Orosháza ............................................................................... 6 

4. AUGUSZTUS ................................................................................................................................. 6 

4.1. Orientációs Napok (ON) és Sportnap ........................................................................................... 6 

4.2. Praeszeminárium – 2017. szeptember 7. ...................................................................................... 8 

4.3. Gólyahajó – 2017- szeptember 21. ............................................................................................... 8 

4.4. Gólyabál – 2017. november 9. ..................................................................................................... 8 

5. EGYEBEK ...................................................................................................................................... 8 

5.1. Gazdasági beszerzési ütemterv ......................................................................................................... 8 

5.2. Iskolaszövetkezet .......................................................................................................................... 9 

 

  



 
 

1. MÁJUS 
 

1.1. ELTE ÁJK Szent Ivó napi Jótékonysági Italpult – 2017. május 11. 
Idén májusban hosszú idő után újra megrendezésre került az ELTE ÁJK jótékonysági kari napja, a Szent 

Ivó nap. 

Az eseménnyel kapcsolatos gazdasági alelnöki feladatok: 

1. Területfoglalási engedély 

Mivel a kari napunk az ELTE ÁJK ’A’ épületénél, az Egyetem térnél került megrendezésre, ezért 

szükséges volt közterület foglalási engedély beszerzése az illetékes önkormányzattól. 

Az igénylőlap kitöltésétét és annak leadását magam végeztem, az ahhoz csatolandó tervrajzot pedig 

Dancs Tamás és Bonifert Levente készítette el. 

2. Beszerzések 

A kari napot érintő – működési keretet érintő – beszerzések: 

- csocsó-aszal beszerzés 

- euro-bungee beszerzés 

- élő csocsó beszerzés 

- Cserpes szendvics beszerzés 

- hangtechnika beszerzés 

- gumiabroncs bútor beszerzés 

- Ivó-nap after party DJ beszerzés 

 

Csocsó-asztal beszerzés: 

Az kari napra 2 db csocsó-asztal került beszerzésre. 

A 2 db csocsó-asztal ára: 2 x 25.000 Ft 

Kedvezmény: - 5000 Ft 

Összesen: 45.000 Ft + áfa 

Az ár tartalmazza a szállítás és telepítés díját. 

Szállító cég: De Zone Kft. 

 

Euro-bungee beszerzés: 

A kari napra 1 db egy pályás euro-bungee került beszerzésre. 



 
Ára: 58.000 Ft (burttó; 0 % áfa) 

 

Élő csocsó beszerzés 

Ára: 64.000 Ft + áfa (bruttó: 81.280 Ft) 

Szállítási költség: 15.000 Ft + áfa (bruttó: 19.050 Ft) 

Az ár magában foglalta az 1 fő animátor közreműködését a játék üzemeltetéséhez. 

Szállító cég: Progress Üzleti Csoport Kft. 

 

Cserpes szendvics beszerzés 

Mennyiség: 200 db szendvics 

Ára: 130.500 Ft 

Szállító cég: Cserpes Sajtműhely Kft. 

 

Gumiabroncs bútorok beszerzése: 

Árajánlatot 6 db garnitúra gumiabroncs bútorra kértünk be (30 db fotel és 6 db asztal). A szállító cég 

azonban az eseményt megelőző napon technikai okokra hivatkozással értesített arról, hogy nem 

szállítják ki a bútorokat. 

Ennek költsége – az előzetes megrendelés ellenére sem – terheli az önkormányzat működési keretét. 

 

Hangtechnika beszerzés 

-  2 db 400w JBL hangfal állványokkal  

- - 1 db Pioneer DJM 800 keverő 

- - 2 db Pionner CDJ 2000 lejátszó 

- - 2 db AKG (vezeték nélküli) mikrofon 

- - az ezekhez szükséges kábelek 

Vállalkozó: Árva Ferenc e.v. 

 

Kari nap after party DJ beszerzés: 

Fellépő: DJ Andro 

Díja: 200.000 Ft (+ 0 % áfa)  



 
 

Torockói Szabadegyetem és Diáktábor - 2017. július 6-9. 
A politológus hallgatók tanulmányi kirándulása során a hallgatók szállását az önkormányzat működési 

keretéből finanszíroztuk. 

Ára összesen: 112.245 Ft (3 éjszaka 15 fő hallgató számára) 

 

2. JÚNIUS 

 

2.1. I. ÁJK Szabadegyetem – 2017. augusztus 23-27. 

Az idén nyáron először megrendezésre került I. ÁJK Szabadegyetem szervezését már június 

elején megkezdtük. 

A Szabadegyetem működési keretet terhelő kiadásai: 

- szálláshely beszerzés 

- utazás beszerzés 

 

Szálláshely beszerzés: 

Helyszín: Balatongyörök Ifjúsági Tábor 

Szálláshelyek száma: 250 fő 

Összköltség:  4.702.500 Ft 

 

Utazás beszerzés: 

Utazás biztosította: MÁV Zrt. 

Vonatjegyek száma (előzetesen felmért hallgatói igények alapján): 150 fő 

Összköltség: 646.500 Ft 

 

A Szabadegyetem szervezésében mindvégig aktív részt vállaltam, illetve az esemény lebonyolításakor 

is szervezői pozícióban részt vettem. 

 

 

 



 

3. JÚLIUS 

 

3.1. EHÖK vezetőképző  - július 7-10. Orosháza 
Az új EHÖK kabinet által vezetett júliusi vezetőképzőn a gazdasági szekcióban képviseltem az ÁJK 

hallgatói önkormányzatát. 

A szekciómunkák során vendégül láttuk többek között Tóth Lászlót, az EHÖK korábbi irodavezetőjét, 

aki a beszerzési eljárások pontos menetéről beszélt. Összegeztük azokat a legfontosabb teendőket, amik 

a beszerzést érintik, mint pl.: az igények leadási határideje, az árajánlatok bekérésének módja, az 

ajánlatban foglalt legfontosabb információk, teljesítési igazolások formája és tartalma, az 1 vagy 3 

ajánlatos beszerzések, stb. Cél volt az, hogy egységesítsük azokat az iratokat, amelyeket a kari 

részönkormányzatok gazdasági ügyekért felelős alelnökei kell, hogy az EHÖK felé továbbítsanak. 

A beszerzések mellett szó esett arról (elméleti szinten), hogy ha szükségesnek mutatkozik, akkor milyen 

módon lehetne változtatni a jelenlegi forrásallokációs modellen. 

A szekciómunka során tisztáztuk azokat az évközi határidőket, amelyeket tartani kell (ez érinti pl.: a 

negyedéves NKOH bejelentőket, irodaszer beszerzések, keretigényeket, iskolaszövetkezeti utalási listák 

leadását, stb.)  

A közös munka során megállapodtunk abban, hogy az EHÖK új gazdasági alelnöke miképpen 

továbbítsa felénk az egyes kari részönkormányzatok havi szintű költéseit mutató analitikát, abban 

milyen információk legyenek benne. 

A szekció továbbá egyetértett abban, hogy szükséges egy beszerzési ütemterv elkészítése, amely 

tömbösítve magában foglalja az egyes részönkormányzatok várható költségeit becslés szintjén. Erről a 

beszerzési ütemtervről részletesebben a továbbiakban lesz szó a tervezet kiadások pont alatt. 

A szekciómunka egyik részében az iskolaszövettel kapcsolatos teendőket, felmerült kérdéseket 

tisztáztuk. Ehhez segítséget nyújtottak az iskolaszövetkezet képviseletében megjelent vezetők, akik 

részletesebben beszéltek a szövetkezet működéséről. A kifizetésekkel kapcsolatban megállapodtunk 

abban, hogy azt magában foglaló táblázatokat is egy újabb, áttekinthetőbb formában fogják az EHÖK 

gazdasági alelnöke felé továbbítani, amihez a részönkormányzati alelnököknek is hozzáférése lesz. Ez 

a projekt azóta már szintén megvalósult. 

 

4. AUGUSZTUS 

 

 4.1. Orientációs Napok (ON) és Sportnap 

A 2017-es Orientációs Napok szervezése során segítséget nyújtottam az étkezés biztosításával 

kapcsolatban a piackutatáshoz, vagyis árajánlatokat kértem be különböző cégektől, amelyeket 

továbbítottam a főszervezők felé. 

Az ON kiadásait az ELTE finanszírozta, vagyis az nem az ÁJK HÖK működési keretét terhelte. 



 
 

Az Orientációs Napokhoz szorosan kapcsolódó Sportnap (2017. szeptember 7.) működési 

keretet érintő kiadásai: 

- Cserpes szendvics beszerzés 

- csocsó-asztal beszerzés 

- DJ beszerzés 

- buborékfoci beszerzés 

 

Cserpes szendvics beszerzés: 

Mennyiség: 350 db szendvics 

Ára: 186.800 Ft 

Szállító: Cserpes Sajtműhely Kft. 

Csocsó-asztal beszerzés: 

1 db csocsó-asztal 

Ára: 25.000 Ft + áfa (bruttó: 31.750 Ft) 

Az ár tartalmazza a szállítás és a telepítés díját. 

Szállító cég: De Zone Kft. 

 

Buborékfoci beszerzés: 

2 órára 10 db buborék bérlése 

Ára: 48.000 Ft (bruttó ár) 

Vállalkozó: Hullár Ádám e.v. 

 

Hangtechnika beszerzés: 

- 2 db 400w JBL hangfal állványokkal  

- 1 db Pioneer DJM 800 keverő 

- 4 db Pioneer CDJ 2000 lejátszó 

- 2 db AKG (vezeték nélküli) mikrofon 

- az ezekhez szükséges kábelek 

 

Ára: 60.000 Ft + áfa (bruttó: 76.200 Ft) 

 

Vállalkozó: Árva Ferenc e.v. 

 



 
 

 

4.2. Praeszeminárium – 2017. szeptember 7. 
Az Orientációs Napok lezárásaként megszervezett Praeszeminárium nevet viselő after party működési 

keretet terhelő kiadása: 

DJ beszerzés: 

Fellépő: Knébl Ferenc 

Díja: 40.000 Ft + áfa (bruttó: 50.800 Ft) 

Cégnév: ES-HA Bt. 

 

 4.3. Gólyahajó – 2017- szeptember 21. 

Az idei Gólyahajó eseményünk működési keretet terhelő kiadásai: 

- fellépők beszerzése 

 

Juhász László és Jumo Daddy (Horváth Gáspár) DJ-k 

Juhász László fellépési díja: 50.000 Ft (120-180 perc fellépési idő) 

Jumo Daddy fellépési díja: 170.000 Ft (120 perc fellépési idő) 

 

4.4. Gólyabál – 2017. november 9. 
Idei gólyabálunk szervezését nyár végén kezdtük meg. Az eseményt érintő keretbeszerzés leadása 

szeptember 14-én történt. 

Az esemény fix – működési keretet érintő – összköltsége még nem ismert, de a keretből erre 

maximalizált összeg 2.000.000 Ft. 

 

 

5. EGYEBEK 

 

 5.1. Gazdasági beszerzési ütemterv 
A beszámoló korábbi részében említett gazdasági beszerzési ütemterv tartalmazza azokat a várható 

kiadásokat, amelyek még a 2017-es keretet terhelhetik. Ebből számottevő költséget tesz ki a Gólyabál 

költségvetése. Emellett tervezünk egy októberi vezetőképző hétvégét, amelyre azokat a hallgatókat 

invitálnánk, akik érdeklődnek a HÖK iránt, és szívesen válnának HÖK-ös képviselővé, bizottsági taggá.  



 
5.2. Iskolaszövetkezet 
A májustól augusztusig tartó időszak iskolaszövetkezeti utalásai hónapra lebontva összköltség 

feltüntetésével: 

 

- Május: 410.400 Ft 

- Június: 95.200 Ft 

- Július: 50.400 Ft 

- Augusztus: 268.000 Ft 

Az iskolaszövetkezeti utalási listákat az EHÖK gazdasági alelnöke felé továbbítom minden hónapban. 

 

 

 

 

 

Szentpéteri Eszter 

ELTE ÁJK HÖK 

Gazdasági ügyekért felelős alelnök 


	1. MÁJUS
	1.1. ELTE ÁJK Szent Ivó napi Jótékonysági Italpult – 2017. május 11.
	Torockói Szabadegyetem és Diáktábor - 2017. július 6-9.

	2. JÚNIUS
	2.1. I. ÁJK Szabadegyetem – 2017. augusztus 23-27.

	3. JÚLIUS
	3.1. EHÖK vezetőképző  - július 7-10. Orosháza

	4. AUGUSZTUS
	4.1. Orientációs Napok (ON) és Sportnap
	4.2. Praeszeminárium – 2017. szeptember 7.
	4.3. Gólyahajó – 2017- szeptember 21.
	4.4. Gólyabál – 2017. november 9.

	5. EGYEBEK
	5.1. Gazdasági beszerzési ütemterv
	5.2. Iskolaszövetkezet


