ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖK

Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói
Önkormányzatának 2014-es évre vonatkozó költségvetési
beszámolója

A költségvetés rövid ismertetése:
Az Egyetem Szenátusa által jóváhagyva az ELTE HÖK 286-os utalványkódján a 2014-es évre
108.827.000 Ft költhető összeg jelentkezett. Emellett az EHÖK 2013-as maradványa 14.448.623
Ft-tal növelte az összeget, amely így 123.275.623 Ft-ra növekedett. Ezt az összeget osztotta fel az
EHÖK Küldöttgyűlése 2014. április 28-i ülésén.

ELTE HÖK 2014. évi költségvetésének összetétele:
Állami támogatás

38.827.000 Ft

Kiegészítés

70.000.000 Ft

Maradvány 2013-ról

14.448.623 Ft

Összesen

123.275.623 Ft

Az EHÖK központi és tagönkormányzatokra lebontott költségvetése:
EHÖK

31.803.083 Ft

ÁJK HÖK

13.762.000 Ft

BGGYK HÖK
BTK HÖK
IK HÖK

4.815.000 Ft
18.480.000 Ft
9.750.000 Ft
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PPK HÖK

9.600.000 Ft

TÓK HÖK

8.110.000 Ft

TáTK HÖK

8.925.000 Ft

TTK HÖK

14.613.000 Ft

KolHÖK

3.417.540 Ft

Összesen
123.275.623 Ft

Az ELTE HÖK 286-os utalványkód alatti gazdálkodása költségtípusok szerint:
Nyomdaköltségek

6.428.625 Ft

Személyi kiadások

7.411.817 Ft

Érdekképviselet

2.499.709 Ft

Hallgatói ügyfélfogadó és szolgáltató iroda

3.356.987 Ft

Fejlesztések

3.067.695 Ft

Rendezvények

30.439.280 Ft

Képzések

19.123.188 Ft

PR

5.239.501 Ft

Összesen
77.566.802 Ft
2015-ös évre átvitt maradvány:

45.708.821 Ft
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Költségtípusok részletezése:

Nyomdaköltségek:
Központi kiadványok
Ebben az évben a központi kiadványok között elsősorban a Gólyairánytű emelhető ki, melyet
minden felvett hallgatókhoz eljutattunk a kari részönkormányzatokkal együttműködve. Emellett
még az EHÖK 2014-es vezetőképzőjére készített kiadvány tartozik még ide, mely célja a
résztvevők informálása volt a képzés programját illetően.
Kari újságok
Az ELTE nagy múltú diáksajtóval rendelkezik. Mindegyik részönkormányzat rendelkezik több
éves (néhol évtizedes) múltra visszatekintő kari lappal, melyek megjelentetése a HÖK
költségvetésének egy jelentős részét teszi ki. A kari lapok kiadása elengedhetetlen ahhoz, hogy a
hallgatók a lehető legjobban el legyenek látva információkkal, valamint az átláthatóság
szempontjából is kiemelten fontosak a kari újságok, hiszen számos esetben ezek számolnak be a
Hallgatói Önkormányzat tevékenységéről, itt kerülnek meghirdetésre azok a fórumok, ahol a
hallgatók is részt vehetnek az egyetemi döntéshozásban.
Az egyes részönkormányzatok rendszeresen megjelenő újságjai:
ÁJK HÖK – Jurátus
BGGYK HÖK – Bárczium
BTK HÖK – Pesti Bölcsész Újság
IK HÖK – BIT
PPK HÖK – Perspektíva
TÓK HÖK – Meghökkentő
TÁTK HÖK – TátKontúr
TTK HÖK – Tétékás Nyúz
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Személyi kiadások:
Az EHÖK-nek két alkalmazottja van a napi ügyek intézésére (irodavezető és ügyviteli
munkatárs), az ő bérük fedezésére fordított költségek tartoznak ide. A közbeszerzésekért,
valamint a pályázati ügyintézésért Meiszterics Bálint felel, míg Kolozs Anikó felelős az iroda
vezetéséért és az egyéb beszerzésekért.

Érdekképviselet:
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK)
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának tagdíját, illetve a Közgyűlések, valamint
a vezetőképzők részvételi díjai tartoznak ide.
A felsőoktatás meghatározó szereplőjeként az ELTE HÖK aktívan részt vett a HÖOK munkájában.
Mind a tavaszi, mind az őszi vezetőképzőn képviseltettük magunkat mind EHÖK, mind
részönkormányzati szinten, hasonlóan a megrendezésre került Közgyűléseken.
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Hallgatói ügyfélfogadó és szolgáltató iroda:
Telefonköltség
A hatékony ügyintézés érdekében a részönkormányzatok önálló irodával rendelkeznek. A
gördülékeny napi munkavégzés megköveteli, hogy telefon is tartozzon az irodákhoz. A telefonok
egy részénél korlátozva van a kimenő hívások köre, ezzel is csökkentve a telefon költségeit. A
tisztségviselők nem kapnak hozzájárulást a saját mobiltelefonjuk használatához, így a nem az
irodából intézett ügyek költségei nem terhelik a hallgatói önkormányzat költségvetését.
Irodaszer
A napi munkához elengedhetetlen, hogy az irodák fel legyenek szerelve a megfelelő
irodaszerekkel. Az irodaszerek esetén a papír-írószer és a tonerek a legjelentősebb beszerzett
tételek. A részönkormányzatok és az EHÖK irodája is törekszik takarékosságra és a
környezettudatosságra, belső használatú anyagok gyakran korábban már használt papírok üres
oldalára kerülnek kinyomtatásra. Az elektronikus ügyintézés terjedése is segíti a
takarékoskodást.
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Levélfeladás
Az Hallgatói Önkormányzat ügyei többnyire elektronikus úton kerülnek intézésre, esetenként
pedig a belső posta kerül igénybevételre. Teljesen azonban nem kerülhető el, hogy postai
levélfeladásra sor kerüljön. Így csekély mértékben bár, de erre is költött a Hallgatói
Önkormányzat.

Fejlesztések:
Idén lehetőségünk nyílt informatikai és iroda fejlesztésre is több részönkormányzat, illetve az
EHÖK-öt illetően is. A régóta esedékes számítógép beszerzés, illetve egyéb informatikai kellékek,
valamint a belső terek felújításának költségei tartoznak ide.

Rendezvények:
Kari és kollégiumi napok
Az ELTE hallgatóinak hagyományos tavaszi rendezvényei 2014-ben is megrendezésre kerültek.
Ezek közül a legfontosabbak a kari és kollégiumi napok. Eme jellemzően több egymást követő
napon megtartott rendezvények hozzájárulnak a hallgatói közösség formálásához és a hallgatók
színvonalas szórakoztatásához. A lebonyolítást közbeszerzési partner segítségével valósítottuk
meg.
Gólyatáborok
A gólyatáborok továbbra is az ELTE hallgatói életének legfontosabb integrációs programjai.
2014-ben is tíz ELTE-s gólyatábor került megrendezésre, egyes karok a hagyományaiknak
megfelelően több gólyatábort is rendeznek képzési terület szerint a felvett hallgatóknak. Ezek
lebonyolítását külön erre a célra kötött közbeszerzési szerződés tette lehetővé, mely
gazdálkodási szempontból pozitívan zárult az ELTE HÖK számára.
Gólyabálok
Egyetemünk talán legnagyobb presztízsű hallgatói rendezvényei a gólyabálok. A 2014/2015-ös
tanévben a szokástól eltérő módon márciusban kerültek megrendezésre, ezért a 2015-ös
költségvetési évben két „gólyabál-szezon” is esedékes, így a 2014-es költségvetést Gólyabálok
költségei nem terhelik.
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Képzések:
Az ELTE HÖK életében a képzések, az utánpótlás és vezetői hétvégék jelentik az integráció
elősegítésének és a tudásátadás legfontosabb színtereit. Ezek középpontjában az EHÖK
vezetőképző van, mely 2014 júliusában került megrendezésre. Itt a résztvevők 12 különböző
szekcióban dolgoztak, melyek mellett plenáris ülések is szerepeltek a programban. A 2014-es
évben több szakterületi hétvége is megrendezésére került, melyek a részönkormányzatok adott
területen dolgozó tisztségviselőinek közös munkáját voltak hivatottak elősegíteni. Ezeken felül a
kari hétvégék és vezetőképzők költségei tartoznak még ide, melyek féléves, éves
rendszerességgel kerülnek megrendezésre.

PR:
A különböző nyílt napokon, illetve felsőoktatási kiállításokon való megjelenéshez, valamint a
hallgatói kezdeményezések promótálásához kapcsolódó költségek tartoznak ide. Ezek magukba
foglalják az egyes részönkormányzatok arculattervezésének, illetve promóciós anyagainak
(tollak, matricák, roll-upok, molinók, pólok) költségeit is.

Budapest, 2015. június 11.

s.k. Zaránd Péter
elnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

s.k. Váry Dániel
gazdasági alelnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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