
Negyedéves költségvetési beszámoló ELTE TTK HÖK 2014 III. 

negyedév 

 

Kiadási tételek: 

 TétékásNyúz tavasz 48. félévfolyam 4813. szám; GólyaNyúz, TétékásNyúz 49. 

félévfolyam (kötvál.) 

 HÖOK Vezetőképző részvételi díj, EHÖK Vezetőképző utiköltség 

 Irodaszer, telefondíj 

 Karszalag, pólók 

 Gólyatáborok 

 EFOTT 2014. megjelenés 

 Levélfeladás 

 

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

kiadása. 

 

Iroda – A TTK HÖK-nek 2014. év III. negyedévében volt irodaszer megrendelése, mely a 

két iroda számára a napi rutin elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzését jelentette. 

Összesen 103304 Ft értékben. A megrendelőben a legnagyobb tétel a papír jelentette, a többi 

eszköz a többi tisztségviselővel egyeztetve került megrendelésre. Július, augusztusi 

hónapokban 8762 Ft-ot költöttünk távközlésre, a szeptemberi díj összege a megkapott 

analitikában még nem szerepelt.  

  

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

 

Rendezvények – A TTK HÖK 2014. III. negyedévében több rendezvényen való megjelenést 

illetve megszervezést is támogatott. 2014 júliusában az ország legnagyobb egyetemistáknak 

szóló fesztiválján képviseltette magát, ennek költsége fedezte a sátorhelyet, technikai 

igényeket, sátor infrastruktúrát, illetve a kint lévő hallgatók (segítők, előadók) kedvezményes 

jegyeit, mindez összesen 395210 Ft kiadást jelentett. Természetesen idén is támogattuk 

elsőéves hallgatóink legnagyobb volumenű gólyaprogramját, a gólyatáborokat. A TTK HÖK 

összesen 4 gólyatábort támogatott (BöFi, GeoBio, Kémia, GyógyMatek) így a hallgatók 

kedvezményes árakon tudtak részt venni a rendezvényeken, a támogatás összege 4508500 Ft.   

 

Képzések – Nem csak idén, de tavaly is nagy hangsúlyt fektettünk az érdekképviselet 

erősítésére. Így lehet, hogy bár a III. negyedévben HÖOK vezetőképzőn nem vettünk részt, 

azonban a tavaly őszi vezetőképző díját most sikerült rendeznünk, így ez jelenik meg a 

költéseink között. Az őszi vezetőképző Siófokon került megrendezésre, ahol a TTK HÖK 4 

fővel képviseltette magát, ennek költsége 120 000 Ft volt. 39372 Ft pedig az EHÖK 

vezetőképző utazási díja volt, ami Veszprémben került megrendezésre. Résztvevőként az I. 

negyedévben HÖOK vezetőképzőn vett részt több tisztségviselő (5 fő) Debrecenben 2014. 

április 10-13. Ez összesen 120 000 Ft volt.  A mentortábor ára 235 307 Ft, a gyógypedagógus 

hallgató résztvevők díját is a TTK HÖK állta mindkét rendezvényen (Mentorhétvége, 

Mentortábor), tehát ez az összeg a IV. negyedévben bevételként fog szerepelni a 

költségvetésben. 



 

Érdekképviselet - A TTK HÖK érdekképviseleti munkájához tartozott a frissen felvett 

hallgatók tájékoztatása a hallgatói érdekképviselet munkájáról az Egyetemen. Ennek formája 

levélben történő köszöntés volt az ELTE TTK HÖK részéről, valamint szakkollégiumi 

tájékoztatást illetve gólyatábori információkkal szolgáltunk szakspecifikusan! Igyekeztünk 

minden első éves hallgatót köszönteni határon innen és túl. Sajnos a tavalyi évben elmaradt 

ez a hagyománynak számító gesztus, amit az idei évvel kívántunk újraéleszteni. Ennek 

összköltsége 96994 Ft volt.  

 

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 III. negyedévben a Tétékás Nyúz 48. 

félévfolyamra 13 számra tett kötelezettségvállalást. 4813.-as szám került megjelenésre az III. 

negyedévben. Az első éves hallgatók tájékoztatásának érdekében idén is megjelenésre került 

a GyólyaNyúz 1100 példányszámban, melynek összege 68030 Ft. Valamint az őszi 49. 

félévfolyam számára megrendeltünk 6 számot, idei reform hogy az online megjelenés miatt 

már csak 1000 db-os példányszámban, ennek a költsége 465000 Ft.  

 

PR - A TTK HÖK-nek 2014. év III. negyedévében volt PR kiadása. A rendezvényekhez 

köthető kiadás volt karszalagok rendelése 48768 Ft értékben, illetve az első éves hallgatók 

számára gólya pólók készíttetése, itt szintén álltuk a gyógypedagógus hallgatók pólóit, így ez 

az összeg szintén a IV. negyedévben kerül bevételezésre a költségvetésben, keretátadás révén, 

amely a BGGyK HÖK és a TTK HÖK között. A rendezvényekhez szükséges pólókat sújtotta 

az 52%-os reprezentációs, így ezek összköltsége magasabb volt az előre tervezettnél: 1386586 

Ft. 

 

2014. III. negyedév költései Költések (Ft) 

Személyi kiadás - 

Iroda 112 066 

Fejlesztések - 

Rendezvények 4 903 710 

Képzések 514 679 

Érdekképviselet 96 994 

Nyomdaköltségek 533 030 

PR 1 435 354 

Összesen 7 595 833 

 


