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Az ELTE TTK HÖK (T480) 2015. év II. negyedéves 
gazdasági beszámolója 

2015.04.01. – 2015.06.31. 
 
Kiadások költségvetési soronként (felhasználás célja szerint): 
 
Költségvetési sor Költés  

Képviselet: 0 Ft 

Képzés: 421 868 Ft 

Nyomdai költségek: 0 Ft 

Személyi költségek: 0 Ft 

Irodaszer és Irodafenntartás: 5254 Ft 

Fejlesztések: 0 Ft 

Rendezvények: 0 Ft 

Reprezentációs költség: 5 910 Ft 

PR: 34 537 Ft 
 

Költségvetésünkről negyedéves bontásokban tájékoztatót adunk a Tétékás Nyúz-
ban, ezeket a beszámolókat megtalálhatjátok az Önkormányzat honlapján is. Alább 
a II. negyedév költéseiről szeretnélek benneteket tájékoztatni. 
 
Kiadási tételek: 

 Telefondíj 
 HÖOK Vezetőképző részvételi díj 
 ELTE TTK HÖK Mentorhétvége 
 ESN ELTE tavaszi mentortábor 
 ELTE Emblémázott póló késedelmi kamat 

 
 

 
Képzés:  

Idén is nagy hangsúlyt fektetünk az érdekképviselet erősítésére, melynek részét 
képezik a különböző vezető- és önképző hétvégéken való részvétel illetve azok 
megszervezése. Az év első ilyen esemény a HÖOK tavaszi vezetőképzőn való 
részvétel volt, mely Siófokon került megrendezésre április 9-12 között. Négy fővel 
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vettünk részt a kommunikációs, vezetői, tanulmányi és szociális, illetve a 
rendezvényszervező szekcióban. A vezetőképző részvételi díja 116 000 Ft volt. 
 A képzéseink másik szerves részét képzi a mentorképzés A leendő mentorok 
megfelelő színvonalú képzése kiemelten fontos, hiszen tájékozottak kell legyenek, 
hogy a megfelelő információkat át tudják adni a frissen beiratkozott elsőéveseknek, 
és segítsék egyetemre történő beilleszkedésüket a kezdetektől fogva. A részvételi 
díjak alacsonyan tartásához igyekszünk minél nagyobb támogatást adni. Az idei 
évben a mentorhétvégére Szentendrén a Pap-szigeten lévő campingben került sor 
120 fő részvételével. A mentorhétvége ára 275 427 Ft volt, ami a szállást jelenti. 

Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány az étkezés biztosításával támogatta a hétvégét. A 
BGGYK HÖK-el évek óta közösen zajlik a képzés. A gyógypedagógus hallgatók 
részvételi díját is a TTK HÖK állta. 

Az ESN ELTE tavaszi mentortáborában 5 fővel voltunk jelen. A tábor részvételi díja 
30 441 Ft volt, ami tartalmazza a szállást, étkezést, és az utóbbit terhelő 
reprezentációs adót. 
 
Irodaszer és Irodafenntartás: 

 A TTK HÖK két Hallgatói irodájában történő munka során nélkülözhetetlenek a 
telefonok. Az átlagos havidíj ~ 4-5 ezer Ft környékén alakul minden hónapban. Ez az 
összeg az elmúlt évekhez képest jóval alacsonyabb, majdnem a felére csökkent a 
távközlés díja. A telefondíj április hónapban 5254 Ft volt. A május-júniusi 

távközlés díja jelenleg nem áll rendelkezésünkre, ennek megjelenítésére később 
kerül sor.  

Reprezentációs költség: 
Az ESN ELTE tavaszi mentortáborában az étkezést terhelő reprezentációs adó 
költsége került megjelenítésre itt. 
 
PR: 
A 2014. évi gólyatáborokba megrendelt pólók ára nem időben került kiegyenlítésre, 
így késedelmi kamat lett kivetve, aminek díja itt kerül megjelenítésre. A késedelmi 
kamat 34 537 Ft volt. 
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Gazdasági elnökhelyettes 

ELTE TTK HÖK 
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