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Gazdasági bizottsági ülés 2018.05.24. 

Jelen van: Czinege András (EHÖK), Dávid Szamanta (PPK HÖK), Horváth Luca (TTK HÖK), Kiss Zsófia 

(ÁJK HÖK), Csinyi Zsófia (BGGyK HÖK), Erdős Dorottya (EHÖK EB, BGGyK HÖK), Nagy Liza (TáTK HÖK), 

Hajcsák Gábor (KolHÖK), Csicsek Zoltán (BTK HÖK), Nemes Máté (IK HÖK), Dávid Kinga (TÓK HÖK), 

Murai Bence (EHÖK) 

19:26-kor Czinege András megnyitja a bizottsági ülést. Gyors mandátumellenőrzést követően 

megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 

A helyszínváltozást (IK HÖK Iroda), a bizottság egyhangúlag elfogadja. 

Az előzetesen kiküldött napirendet a bizottság egyhangúlag elfogadja. (1. Pénzügyeink, 2. Egyebek) 

1. Pénzügyeink 

a. SEK Gólyahét költségvetése 

Czinege András: Tegnap jött meg a SEK Gólyahét költségvetési tervezete, és azt 

szeretném, hogyha ezt megnéznénk projektorral és mondanánk róla véleményt. 

 

Horváth Luca szerint a „lézerharc” program 50.000 forintra becsült ára, illetve az „e-

sport” program 20.000 forintra becsült ára kevés, és szerinte ezek a programok nem 

állnak meg 100.000 forint alatt, így ezeknek a konkretizálását kéri. Ezen kívül kifogása van 

a fellépőötletekkel is, és kéri, hogy a megadott fellépőktől kérjenek be árajánlatot.  

 

b.  

Czinege András: Az előző küldöttgyűlésen a költségvetést elfogadtuk, viszont szeretném 

kicsit fejtegetni, és kialakítani egy olyan ügymenetet, vagy eldönteni, hogy ki hoz fölötte 

milyen döntést stb. Első kérdésem: ha jön egy gólyabáli szezon, mi lesz az első lépés, amit 

a közös kalapnál meg fogunk határozni? Milyen költségek lehetnek különböző karoknál? 

Például egy BTK-s gólyabál mennyivel lehet drágább, mint egy Bárczis? 

 

Dávid Szamanta: Az lehet a megoldás, hogy a mostani évet vesszük alapul, hogy 

kordában tudjuk tartani egymást. Ha irreális kívánságok vannak, azokat megvétózhatjuk. 

 

Horváth Luca: Igen, az elnökség úgyis rászól a másikra… Szerintem irreálisan magas 

ajánlatot kapott a TáTK, de egyszer egynek jobb az év, máskor meg másnak… 

 

Nagy Liza: Igazából az előző alapján lett kiszámolva, és nem nagyon szoktunk változtatni 

rajta. 

 

Horváth Luca: Megint azon múlik, hogy mit beszélnek egymás között a 

részönkormányzatok. Ha realizáljuk ezeket a dolgokat, akkor nem lesz para. 

 

Dávid Szamanta 19:50-kor elhagyja az ülést, az ülés határozatképes marad. 
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c.  

Czinege András: Mivel itt van most az ELTE Szolgáltató Kft., ezért tágulnak a 

lehetőségeink, ami azt jelenti, hogy a Kft-n keresztül tudunk majd készpénzes 

tranzakciókat is lebonyolítani. Van olyan rendezvényetek, ahol ez szükséges lehet? 

 

Csicsek Zoltán: Gólyahajó. Tavaly az EFOTT-tal csináltuk. 

 

Czinege András: És ebben mi a készpénzes? 

 

Csicsek Zoltán: Ja, igazad van, akkor visszavonom, bocsi, fordítva gondolkodtam. 

 

Czinege András: Ha esetleg legközelebb is lesz valami EHÖK-ös rendezvény, mint a most 

szombati csapatépítő, akkor így könnyebb lesz azért megoldani. Még valami készpénzes 

dolog, mint a gólyahajó? Rendezvények, Szent Ivó-nap? 

 

Horváth Luca: Nem szokás, amikor leköszönő tisztségviselő van, hogy kapjon egy üveg 

bort pl.? Vagy ha a vezetőképzőre megy valami fontos ember és adunk neki egy üveg 

bort? Ezek tipikusan olyan dolgok, amire lehetne ezt használni, mert általában zsebből 

mennek. 

 

Czinege András: Akkor légyszi ezeken gondolkodjatok, mert a HÖK mint megrendelő a 

KFT felé leadja az igényt, aki meg hamar be tudja szerezni a szükséges eszközöket. 

 

Horváth Luca: De a hallgatóknak nem jó. Mert ez a bevétel nem a hallgatókra megy. 

 

Csicsek Zoltán: De mehet a hallgatókra is például, mert mehet a gólyatáborra vagy 

akármire. 

 

Horváth Luca: De ez nem reális, amit mondasz, mert annyit nem fogsz bevételezni. Én azt 

gondolom, hogy a HÖK-öknek arra kell törekedni, hogy a rendezvények olcsók legyenek, 

és nem a bevételre. 

 

Czinege András: De ez a kettő nem áll ellentétben egymással… 

Czinege András: Oké, szóval olyan szolgáltatásokon kéne gondolkodni, ami máshol még 

nincs, és eredeti ötlet, ami piacorientált szolgáltatás. A hallgatóknak is jó, ha nem 

kizárólag az utánuk kapott pénzt költjük, hanem valamit viszont is láthatunk. Ilyenek 

például a hirdetések, ezt is lehet a Kft.-n keresztül csinálni, és akkor nem az lesz mint 

eddig, hogy nem tudjuk kezelni a hirdetéseket, csak pacsira megcsináltuk. 

Horváth Luca: Ebbe akkor nagyon sok energiát kellene ölni. 

 

Czinege András: A másik az, hogy érdemes szolgáltatásokon gondolkodni, hogy mi az, 

amit mi tudunk nyújtani nem csak a hallgatóknak, hanem bárki másnak. Ha vannak tök jó 

ötleteitek akkor azt osszátok majd meg velünk, az elnökséggel stb. 

 

d. Telefonflotta kérdése 
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Czinege András: Következő kérdésem, hogy van-e köztetek olyan, aki valamilyen 

telefonflottában van, és ha igen akkor milyenben? 

 

Nagy Liza: Én a rendőrségiben vagyok. 2.000 forint körül van, 10-20 forint az sms, meg a 

percdíj, de mobilnet nincs benne. 

 

Csicsek Zoltán: Most jövök pont a Képzőművészeti Egyetemről és ott is van, azt hiszem 

3.000 forint volt és a Vodafone csinálja. 

 

Czinege András: Én a cserkészflottában vagyok benne, és ahhoz, hogy 1.300 forintot 

lebeszéljek, kb. 36 órát kellene folyamatosan beszéljek, így kb. sosem lépem át, és erre 

még van egy 2.000 valamennyi forintos előfizetésem. Ebben van egy végtelen mobilnet 

csomag, és összesen 4.000 forint körül fizetek. Ez elég menő, és szeretem is, úgyhogy ha 

van valami ilyen kapcsolatotok, akkor érdemes bedobni. 

 

Csicsek Zoltán: Melyik szolgáltatóval beszéltetek? 

 

Czinege András: Ezt nem tudjuk, nem mi intézzük. 

 

Horváth Luca: De ez egész ELTE-s flotta lesz és nagyon király, csomó sms, végtelen 

internet stb. És 5.000 forint. 

 

Czinege András: Én is mielőtt flottában voltam 6.000 forint volt az előfizetési díj és sosem 

volt 10.000 forint alatt a számlám. 

 

Horváth Luca: Én 12.000 forintot fizetek, 3 giga internet, meg annyit beszélek, amennyit 

akarok. 

 

Czinege András: Mi legyen akkor benne? Beszéd kit érdekel? Internet? 

 

Dávid Kinga: Nekem az internet lenne nagyon fontos, mert nálunk nagyon rossz a WiFi, 

és mindig lefogyasztom a mobilnetem. 

 

Czinege András és Horváth Luca helyesli, hogy a végtelen internet lenne a legfontosabb. 

 

 

 

 

2. Egyebek 

 

Czinege András: Még valami? Kinek van egyebe? 

 

Dávid Kinga: Mivel én új vagyok, ezért szeretnék kérni egy bemutatkozókört, hogy 

megismerjem a többieket.  
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Lezajlik a bemutatkozókör. 

 

Czinege András megköszöni a részvételt, és 20:16-kor lezárja az ülést. 
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