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Jegyzőkönyv 

2017.10.24. 18:00 EHÖK Gazdasági bizottság ülés 

 

Mandátumellenõrzés: 8 mandátum jelen 

Jegyzõkönyv: Zirnstein Gerda, elfogadva 

Napirendi pontok: elfogadva 

 

1. Nyomda 

Mindent jó előre előkészíteni: erre figyelmeztet Kutas Viktória irodavezető mindenkit.  

A megrendelés menete jelentősen megváltozott: (megrendelõ lap Vikinek > továbbítja a 

nyomda@kancellaria.elte.hu-ra (Kolozs Anikónak) > továbbítja a nyomdának > nyomda 

visszaküldi az ajánlatot Anikónak >Anikó továbbítja az ajánlatot Vikinek >Viki továbbítja az 

ajánlatot a megrendelőnek > megrendelő elküldi Anikónak az előkészített anyagot > Anikó 

továbbítja a nyomdának > nyomda elkészíti, kiszállítja az anyagot 

 

Röviden: mindent Vikinek, kivéve a kész anyagot, amit Anikónak. 

 

probléma: idõigényes 

 

ez a folyamat:  a szerződés 6 hónapig él, drágább, nem lehet előre leadni megrendeléseket. 

 

Kutas Viktória 18:09-kor elhagyja a termet. 

 

2. Isiszövi 

Czinege András beszámol: még nincs szerzõdés az ELTE Iskolaszövetkezettel, az előző 

szerződést kötjük újra, más konstrukcióban, van amit Babos János dob vissza, valamit az 

isiszövi, de lesz egy végleges megoldás, az ESZK keretszerződésére hivatkozott egyedi 

megbízás, ezt Czinege András holnap indítja el.  

kb végleges dolog: egyedi megrendelés, mint ahogy a nyomdával 
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kérés volt: kb megbecsülni, hogy december végéig mennyit fognak költeni (szeptembertõl 

kezdve) Az alábbi felsorolás az októbertől becsült iskolaszövetkezeti költéseink december 31-

ig. 

 

Égerházi Bálint 18:14-kor megérkezik 

 

okt-dec.: 

ÁJK HÖK: 350 000 

BGGyK HÖK: 260 000 

BTK HÖK: 0 

IK HÖK: 400 000 

KolHÖK: 300 000 

PPK: 0 

TáTK HÖK: 600 000 

TÓK HÖK: 100 000 

TTK HÖK: 1 000 000 (szeptemberivel együtt) 

 

 

Eddigi isiszövis költések megtekintése, kb 7500 forintnyi eltérés Czinege számolásában, 

eltérés az isiszövis számoláshoz képest. Mindenhogy így jön ki. Czinege majd utánajár. 

 

Eddigi költések bemutatása: augusztusi dologi sor (könyvelési dátum, bizonylatdátum) 2016 

év végi könyvelési dátum nem biztos, de Czinege utánajár. 

 

Összesen kb 25 millió ft van. 

 

Debrenti Félix: hogy áll az ISZTK? Czinege: A szenátus MÉG nem fogadta el a HKR 

módosítást, de elvileg el fogja fogadni. Amint elkészül a beterjesztés a HKR módosításra, 

akkor kész lesz. 

Ez az EHÖK 2016-os ISZTK maradványa.  

Dávid Szamanta: lehet Vezképzõ több emberrel? kijövünk.  
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HÖOK vezképző helyszíne és időpontja: A 60 ezres árhoz képest olcsóbb lett, 45 ezer ft/fő 

Siófokról áthelyezték Zánkára. 

 

 

Isiszövis fizlistát küldjék el idõben! 

Bálint: le kell újra adni a késett jelentkezésnél is? 3 hónapon belül dolgok fizetése, de 

tavasziról van szó. 

Ha van bármilyen szponzoráció bármivel kapcsolatban: Gerébnek vagy Babosnak leadni. 

Mindent rajtunk keresztül kell leadni, minden papírozást.  

 

Kérdések?  

Égerházi Bálint: Keretátadás volt?  

Czinege: Nem. Késõbb térjünk rá vissza, majd Lackóval beszélni errõl még együtt. (ELTE 

TTK HÖK keretátadása az ELTE TTK-nak a szakmai gyakorlatok finanszírozásának 

kérdésében)  

 

Nyomdát mindig időben leadni. (nyomatékosítás) 

 

Ülés lezárva: 18:27-kor 
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