
Negyedéves költségvetési beszámoló ELTE TTK HÖK 2014 II. negyedév 

 

Kiadási tételek: 

 ELTE EHÖK Lágymányosi Eötvös Napok 

 HÖOK Vezetőképző részvételi díj 

 TétékásNyúz tavasz 48. félévfolyam 4804. 4805. 4806 4807. 4808. 4809. 4810. 4811. 

4812. számok  

 Mentorhétvége - étkeztetés, szállás 

 Önképző és bevonó tábor - étkezés, szállás 

 Telefondíj 
 

Személyi kiadás - A TTK HÖK-nek 2014. év II. negyedévében nem volt személyi jellegű 

kiadása. 

 

Iroda -  A TTK HÖK-nek 2014. év II. negyedévében nem volt irodai kellék beszerzésű 

kiadása. Az II. negyedév össz. telefon díja 14 209 Ft. A TTK HÖK két Hallgatói irodájában 

történő munka során nélkülözhetetlenek. Az átlagos havidíj ~ 5000 Ft környékén alakul 

minden hónapban. Ez az összeg az elmúlt évekhez képest jóval alacsonyabb, majdnem a 

felére csökkent a távközlés díja.  

 

Fejlesztések - A TTK HÖK-nek 2014. év II. negyedévében nem volt fejlesztési célú kiadása. 

 

Rendezvények – A Lágymányosi Eötvös Napok azaz a LEN az év legnagyobb rendezvénye. 

Idén a rendezvény 4 napos volt (2014.05.05.-2014.05.8.), amit több hét előkészületi munka 

előzött meg. Programok négy helyszínen voltak: Kis sátor, Nagy sátor, Karaoke sátor és civil 

falu. A programok sokszínűek voltak: szakmai beszélgetések, egyesületi előadások, sport 

programok és esténként zenés-táncos rendezvények, élőzenés fellépések várták az 

ideérkezőket. A rendezvény megszervezésére a TTK HÖK 2 092 000 Ft támogatást nyújtott. 

Képzések – Idén is nagy hangsúlyt fektettünk az érdekképviselet erősítésére, melynek részét 

képezték a különböző vezető- és önképző hétvégéken való részvétel illetve azok 

megszervezése. Az ELTE TTK HÖK tavaszi önképző és bevonó rendezvénye 2014. április 

15-e és 17-e között került megrendezésre. A rendezvény helyszínéül a dömsödi Dunaparti 

Faház Sor Üdülő szolgált 2014. április 15-17. között. A program elsődleges célja, a HÖK és a 

hallgatói érdekképviselet felől érdeklődő hallgatók számára betekintési lehetőség nyújtása a 

HÖK és a Természettudományi karon működő további civil szervezetek munkájába a 

Hallgatói Önkormányzat tisztségviselőinek előadásaiban, projektmunkák keretében. Ezen túl 

a Hallgatói Önkormányzat tisztségviselői és képviselői számára továbbképzés szervezése, 

elsősorban workshopok keretén belül. A programnak 21 fő regisztrált résztvevője volt. Idén a 

bevonó hétvégére 211265 Ft-ot költöttünk. A képzéseink szerves részét képzi a 

mentorhétvége, illetve a mentortábor. A leendő mentorok megfelelő színvonalú képzése 

kiemelten fontos, hiszen a mentoroknak mind szakmailag mind csapatépítés céljából 

felkészültnek kell lenniük. Munkájuk során ugyanis elsőéves egyetemistákkal foglalkoznak, 



akiknek a gólyatábor pillanatától fogva segítik az egyetemre történő beilleszkedést. A 

részvételi díjak nagyon alacsonyan tartásához nagymértékben hozzájárul a HÖK támogatás, 

amit a rendezvény kap. A mentorhétvége ára 703 672 Ft volt, (a mentortáboré pedig 235 307 

Ft, ami a III. negyedéves beszámolóban található) a gyógypedagógus hallgató résztvevők 

díját is a TTK HÖK állta mindkét rendezvényen, tehát ez az összeg a IV. negyedévben 

bevételként fog szerepelni a költségvetésben. 

Érdekképviselet – A TTK HÖK-nek 2014. év II. negyedévében nem volt érdekképviselethez 

kapcsolódó kiadása. 

 

Nyomdaköltségek - A TéTéKás Nyúz a TTK HÖK minden szerdán 1200 példányszámban 

megjelenő, ingyenesen elvihető újsága, mely A/4-es méretű, színes borítóval és 20 oldal 

terjedelemmel. Hetilapunk egyik fő célja a hallgatók, illetve a Kar polgárai egészének hiteles 

és naprakész tájékoztatása. Ennek egyik fő eszköze a minden szám elején olvasható elnöki 

beszámoló. Ebben az olvasók értesülhetnek a kari Hallgatói Önkormányzat életének 

kiemelkedőbb eseményeiről, illetve külön tematikus cikkekben sport, tanulmányi illetve 

egyéb érdekképviseleti tevékenységek eredményiről. Az II. negyedévben a Tétékás Nyúz 48. 

félévfolyamra 13 számra tett kötelezettségvállalást. 4804. 4805. 4806 4807. 4808. 4809. 

4810. 4811. 4812 számok kerültek megjelenésre a II. negyedévben. 

 

PR - A TTK HÖK-nek 2014. év II. negyedévében nem volt PR tevékenységhez kapcsolódó 

kiadása. 

 

2014. II. negyedév költései Költések (Ft) 

Személyi kiadás - 

Iroda 14 209 

Fejlesztések - 

Rendezvények 2 092 000 

Képzések 914 937 

Érdekképviselet - 

Nyomdaköltségek - 

PR - 

Összesen 3 021 146 

 

 


