
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
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Az ELTE TTK HÖK (T480) 2015. év III. negyedéves 

gazdasági beszámolója 

2015.07.01. – 2015.09.30. 
 

Kiadások költségvetési soronként (felhasználás célja szerint): 

 

Költségvetési sor Költés  

Képviselet: 0 Ft 

Képzés: 407 754 Ft 

Nyomdai költségek: 227 955 Ft 

Személyi költségek: 0 Ft 

Irodaszer és Irodafenntartás: 164 402 Ft 

Fejlesztések: 0 Ft 

Rendezvények: 14 014 756 Ft 

PR: 90 436 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 

 Irodszer 

 Gólyatáborok 

 Meniortábor 

 Lágymányosi Eötvös napok 

 Elsőéves hallgatók köszöntő levele 

 TÜSZ 

 Tétékás Nyúz gólya különszám 

 

Képzés:  

A menior tábor szállás díja 407 754 Ft volt. 

 

Nyomdaköltségek: 

Az első éves hallgatók tájékoztatásának érdekében idén is megjelenésre került a Tétékás 

Nyúz gólya különszáma 1300 példányszámban, melynek összege 227 955 Ft volt. 
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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-szeptember hónap között 22 678 Ft volt.  

 Augusztusban került sor az elfogyott irodaszerek pótlására illetve ezzel együtt rendeltük meg 

a gólyatáborokba szükséges irodaszereket is. Az irodaszerek 132 538 Ft-ba kerültek. 

A fénymásoló Teljeskörű Üzemeltetési Szerződés díja május-augusztus hónap között 9186 Ft 

volt. 

Rendezvények: 

A Lágymányosi Eötvös Napok, azaz a LEN az év legnagyobb ingyenes rendezvénye. Idén a 

rendezvény ismételten 4 napos volt, melyen összesen kb.20 000-en vettek részt, a csütörtöki 

és a péntek esti programok teltházasak voltak. A rendezvényt több hét előkészületi munka 

előzött meg. Programok három helyszínen voltak: Kis sátor, Nagy 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 TTK 

HÖK a rendezvény megvalósulására 2 100 000 Ft-ot fordított. 

Habár a gólyatábori költségek nem egy negyedévhez tartoznak, a könnyebb átláthatóság 

miatt az összes költség itt kerül feltüntetésre. A TTK HÖK idén 5 gólyatábort szervezett - 

Geo-Bio, Kémia, GógyMatek (BGGyK-val közösen), Fizika, Tanári Napok (IK-val közösen). 

Az előző évektől eltérően a gólyatábori kiadások majdnem megháromszorozódtak. Ez a 

rendezvény megvalósulási konstrukciójából adódik. Idén az Egyetem maga szervezte a 

gólyatáborokat. Álláspontjuk szerint nem alaptevékenység a gólyatábor szervezés, emiatt 

kerültek megadóztatásra a hallgatói befizetések. Az étkezés után, egyes kellékek után, illetve 

a pólók után reprezentációs adót(~52%) kellett fizetni. Itt csak egy összesített költség kerül 

feltüntetésre, természetesen a részletes pénzügyi adatok megtekinthetők a fogadóórámban, 

vagy előzetes egyeztetés után. A gólyatáborok 11 914 756 Ft-ba kerültek. 

PR: 

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. Ennek összköltsége 90 436 Ft volt. 

  

 

 

 

 

 Horváth Tamás 

Gazdasági elnökhelyettes 

ELTE TTK HÖK 

S.k. 


