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Bevezetés 

A Hallgatói Képviselet a most következő gazdasági évben szeretne egy költségvetést leadni és 

az alapján költeni. Ez annak köszönhető, hogy a közelmúltban a Kollégiumi Bizottsággal 

sikeres tárgyalások után aláírásra került a HK-KB deal (röviden: deal). A megállapodás 

lehetővé teszi, hogy a HK az Egyetemi Hallgatói Képviselet (röviden: EHK) által 

megfogalmazott szabályok okozta későbbi pénzveszteségeket elkerülje, minél 

gazdaságosabban gazdálkodjon, illetve megakadályozza, hogy a gazdasági évet negatívban 

zárja. 

A HK gazdálkodása alapvetően nem a SVIE-hez, hanem az EHK által elfogadott KHK 

Támogatási Rendhez igazodik. Ez a szabályzat definiálja azon kereteket, amelyeket a deal-ben 

most megfogalmazott elvek alapján a HK a következő egy év során költhet. Emellett azonban 

meghatároz olyan előírásokat is, hogy ezeket az összegeket nagyjából (kevés kivételtől 

eltekintve, mint például az irodabeszer) csak szolgáltatásokra, azokon belül is leginkább 

szállásra költheti. Minden más szolgáltatás ugyanis reprezentációnak minősül, ami ha magas 

összegű vagy eltér az EHK számára leadott költségvetésben lévő becsült összegtől, akkor azért 

a képviselet levonásban részesül. Ahhoz, hogy ezt elkerüljük, és a HK működését ne 

veszélyeztessük, a szállástól eltérő kiadásait a HK a SVIE-n keresztül tervezi költeni egy 

úgynevezett keretcserén keresztül. Ez azt jelenti, hogy a HK átadja a KB-nak a saját kereteiből 

az adott tételre vonatkozó összeget, és cserébe kap SVIE keretet, amit költhet például 

különböző eszközökre (pl. tonerre a nyomtatójához) vagy akár étkezésre az egyik tábora 

kapcsán. Ez mindkét szervezet számára egy gazdaságosabb felállás, hiszen a HK egyetemi 

megkötöttségek nélkül tud bármire költeni, a KB pedig, akinek több szállásra vonatkozó tétel 

szerepel a költségvetésében, számára gazdaságos módon el tudja költeni a HK-tól kapott 

keretet. 

A képviseletnek feladata minden hallgatói igényt kielégíteni. Ilyen például az, hogy szükséges 

termet biztosítaniuk a különböző konzultációkhoz vagy, hogy gazdaságilag támogatja a kart a 

Kari Tanulmányi versenyek megrendezésében, amelynek szervezésében is aktív szerepet vállal. 

Ezeket mint projekteket találod meg a HK költségvetésében. Emellett vannak olyan költései, 

amiket nem teljesen követlenül, de a hallgatókra költ. Ide tartozik a pályázatok hirdetéséhez 

használt plakátok nyomtatása vagy a szociális pályázatok személyes bemutatásának idejére 



 

  

 
 

 
 

bérelt nyomtató finanszírozása. Ezekre a deal alapján meghatározott kereteiből nem tud 

allokálni, ezért ezekre szeretne igényelni SVIE keretet. Ez azért fontos, mert így tudja 

megoldani, hogy az egyetemi gazdasági év végén ne mínuszban, hanem pozitívban zárjon. Az 

így fennmaradó az összeggel, eléri, hogy a tartalék kerete ne csökkenjen, amiből az esetileg 

felmerülő HK és KB által korábban elfogadott tételek kifizetését tudja biztosítani. 

A HK költségvetését a hk_svie_koltsegvetes_vegleges.xlsx mellékletben, az abban szerepelő 

tételekről szóló rövid leírásokat pedig jelen dokumentum további részében találod! 

  



 

  

 
 

 
 

Egyetemi keretekből, EHK-s szabályzatok alapján költött tételek: 

Irodabeszer: Minden évben az EHK küld listát azokról az irodai eszközökről, amiket a KHK-

k HSZI-n keresztül meg tudnak rendelni. Ezek a működésükhöz szükséges tárgyak, például 

tollak, mappák, táblafilcek stb. A VIK HK is mindig megvizsgálja, hogy éppen miből nincsen 

elegendő az irodában, és amik a listán is megtalálhatóak, azokat összegyűjti, és azokat ezen az 

irodabeszeren keresztül megvásárolja. 

Váratlan kiadások: Ide tartoznak azok a költések, amelyek valamilyen egyetemi keretből 

finanszírozását korábban (akár éveken átívelve) már megszavazta a HK és a KB, de azok nem 

teljesültek.  

Göd: Egy táborhelyszín, ahol az EHK-n keresztül jutányos áron lehet szállást foglalni. A HK a 

táborainak jelentős részét itt szokta tartani. 

Keretcsere útján költött tételek: 

Táborok: A HK táborainak költségeit fedik ezek a tételek. (Kivéve, ha a tétel szállás, mert 

akkor egyetemi keretből gazdaságos költeni.) 

Bögrék: A HK-sok irodában használt, névvel ellátott bögréit kell ez alatt érteni. 

Toner: Mivel az irodabeszeren keresztül a HK nem tud a saját nyomtatójójának típusához 

megfelelő tonert rendelni, ezt külön kell megvásárolnia ahhoz, hogy a munkáját megfelelően el 

tudja látni. 

Egyenruházat + HK: Ide tartoznak a HK-s pólók, amiket a megjelenésekhez használnak, 

illetve az egyéb, kisebb jutalmak. 

KFB-JB tábor: A Kollégiumi Felvételi Bizottság és a HK Juttatási Bizottságának a közös 

tábora, amely a két szervezet közötti szorosabb együttműködést hivatott elősegíteni. Ennek 

költségeit fedi le ez a tétel. 

Más kari vacsora: A VIK HK számára fontos, hogy más kari HK-kkal is kapcsolatot építsen, 

ezért évente egy a képviselet által választott kart meghív vacsorára. Ezeken a rendezvényeken 

az a cél, hogy a HK-sok személyes kapcsolatot alakítsanak ki a meghívott kar képviselőivel, 

így elősegítve a későbbi közös munkát, növelve a szimpátiát, amely egy esetleges EHK 

döntésre is kihathat. 



 

  

 
 

 
 

Csapatépülések: A képviselet csapatépüléseit tartalmazza ez a tétel. Ezek azért fontosak, mert 

elősegítik a csapatban az emberek közti összhang kialakulását, és így segítik, hogy minél 

gördülékenyebben lássa el a HK a feladatait. 

Munkacsoportok: A JB (Juttatási Bizottság), a PRMCS (PR Munkacsoport), a PMCS 

(Pályázati Munkacsoport), az UMCS (Utánpótlás Munkacsoport), a TMCS (Tanulmányi 

Munkacsoport) számára allokált keretek, amelyeket a munkacsoport vezetők a saját csapatuk 

működésére, csapatépülésekre használhatnak fel. Ide helyeztük el továbbá hasonló logika 

mentén a HK tanácsadóknak a keretét is. 

Projektek: 

KTV: Azaz Kari Tanulmányi Versenyek. A HK ezzel az összeggel szeretné a kart segíteni a 

versenyek megszervezésében. 

Terembérlések: Azon egyetemi helyiségek bérleti díjait tartalmazza ez a tétel, amelyek nem 

közéleti rendezvényekhez (pl. Gólyakörtekor az I aula) szükséges, hanem HK-hoz tartozó 

igényekhez, mint például a konzultációkhoz. 

SVIE-n költött tételek: 

Nyomtatás: Ide a HK azon nyomtatásai kerülnek, amelyek közvetlenül a hallgatókat érintik, 

például a pályázatokat reklámozó plakátok vagy a gólyacsomagba kerülő szórólapok, amik a 

fontosabb határidőket tartalmazzák. 

Szoc. nyomtatók: Minden szociális pályázati időszakban a HK Juttatási Bizottsága szokott egy 

nyomtatót bérelni, amelyet a személyes bemutatáskor használ. Ezzel nyomtatja ki például a 

pontszámigazolót. 

KKO: A VIK HK évente tart egy szavazást, ahol a hallgatók megszavazzák a kar az évi kiváló 

fiatal oktatóját és kiváló oktatóját. Őket minden évben egy gravírozott plakettel szokta 

jutalmazni. 

Tisztújítás ajándék: Minden évben a HK igyekszik a Tisztújításra és annak fontosságára 

felhívni a hallgatók figyelmét, és motiválni őket, hogy szavazzanak. Egy sikeres 

nyereményjátékkal is igyekszik a hallgatókat a szavazásra buzdítani, ez a tétel azon 

ajándéktárgyakat fedi le, amelyeket ezen nyereményjáték során kisorsol a szavazók között. 



 

  

 
 

 
 

PR cuccok: A HK-nak számos megjelenése szokott lenni. Ilyen például a Gólyatáborban vagy 

a Gólyakörtén való részvétel, de a Tankörlátogatásaik is ide tartoznak. Ezekre mindig visznek 

magukkal különböző tárgyakat (pl. stresszlabda, repohár, sörnyitó stb.), amelyeket a 

hallgatóknak adnak. A célja, hogy a HK szem előtt legyen, ha fordulniuk kell valakihez, tudják, 

hogy itt van. 


