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Személybeli változások   

Idén a harmadik évemet kezdtem az ügyvezetői pozícióban. Az ügyfélszolgálaton Benkő Glória 

(VIK-es diák, Schönherzes) és Kovács Friderika (ELTE, külsős) látják el a feladataikat. Sikerült 

egy jól működő csapatot kialakítanunk, ezáltal a munkavégzés gördülékenyebben megy. 

   

Évközbeni projektjeink   

Az év elején elkezdtem felvenni a kapcsolatot a három nagy távközlési szolgáltatóval, mert közelgett a 

régi szerződésünk lejárati dátuma. Sok érdekes és meghökkentő dologgal találkoztam közben, végül 

ismét a Vodafone ajánlata lett a nyertes. 

Február közepén megtörténtek rendben az adminisztráció díjas számlák kiállítása. 

Tavasszal bevezettem a régóta kért, kártyás fizetési lehetőséget az adminisztráció díjas 

számlák kiegyenlítésére. Ezáltal sikerült több olyan korábbi nem fizető flottatagunktól is pénzt 

behajtani, aki eddig utalni nem akart.  

Ezzel a módszerrel a számlák könyvelése is gyorsabban és pontosabban történik. 

A kollégium COVID miatti bezárása miatt a mi irodánkat is ki kellett költöztetnünk, ez egészen 

jól sikerült, így zökkenőmentesen tudott folyni a munka végig. 

Az új szerződést végül júliusban írtuk alá digitálisan, az új tarifákat a beszámoló végén meg 

lehet tekinteni. Ez sem volt zökkenőmentes, volt közben egy rendőrségi eljárás is egy 

flottatagunk ellen, aki a korlátalan csomagunkat kihasználva nagyjából másfél milliós kárt 

okozott a Vodafonnak, illetve más szolgáltatókat is megkárosított más flottákon keresztül. 

Kihagytak egy fontos ingyenes dolgot is a szerződésből, a flottatagok közötti ingyenes SMS 

küldést, amire néhány flottatag felhívta a figyelmem így újból meg lesz kötve a szerződés, 

immár ezt a pontot tartalmazva. 

A mostani szerződés 2 évig él, és nincs felső létszámkorlát beleírva, így most nyugodtan 

bővíthetjük a flottát amekkorára szeretnénk. 

Nyáron szerettünk volna a Schönherz Iskolaszövetkezettel egyeztetve, partnerségben 

megjelenni velük az EFOTT fesztiválon, de ez a vírus miatt nem jött létre. 

Augusztusban kiküldésre kerültek a következő féléves adminisztráció díjas számlák rendben. 

Gazdaság   

A flotta nagyjából most olyan 1300 fős, és 1900 aktív előfizetése van. Az előző gazdasági évünk 

eredménye negatív lett, ugyanis most kerültek kivezetésre a könyvekből az Egyetemnek 

ajándékozott eszközök, amiknek a könyvelés szerinti értéke több mint 15 millió forint volt.  

Szerencsére nem kellett semmilyen pénzügyi/gazdasági változtatást eszközölnünk ennek 

ellenére sem. A bevételünk hasonló a tavalyihoz, a kinnlevőségek nőttek picit, amit most a 

kártyás fizetési módszerrel próbálunk behajtatni eredményesen. 

 



      

Tervek a jövőben   

Ha sikerül nagyobbra duzzasztani a flottát, el lehet gondolkodni, hogy esetleg több részre osztani            

(legalább kettő), és így még szélesebb igényt tudnánk kielégíteni. A tárgyalások során azt vettem észre, 

hogy néhány szolgáltatónál 1000 fő fölött már mindegy mennyien vannak. Így akár elérhetővé 

válhatnának korlátlan internet csomagok. 

Digitális PR tervet kidolgozni, hogy így a távoktatás és egyebek mellett is sikerüljön elérnünk a diákokat, 

potenciális flottatagokat. 

 

Aktuális tarifáink:   

Tarifa 1:    

Előfizetési díj: nettó 1 250 Ft   

Lebeszélhetőség: 250 perc, mely belföldi, nem emeltdíjas normál hívásokra használható fel.    

Percdíj: nettó 6 Ft  

SMS: belföldi irányba nettó 15 Ft   

   

Tarifa 2:    

Korlátlan csomag   

Előfizetési díj: nettó 4500 Ft  

 

 

Tarifa 3:    

Előfizetési díj: nettó 2 300 Ft  

Lebeszélhetőség: 400 perc, mely belföldi, nem emeltdíjas normál hívásokra használható fel.    

Percdíj: nettó 6 Ft  

SMS belföldi irányba nettó 15 Ft  

  

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Internet opciók:   

 

 
 

 



 

 

Az új szerződésben most először szerepelnek külön internetkártyák, amikhez nem kell telefon 

előfizetés. Az itt található csomagok között némelyik rendelkezik hűségidővel, ezeknek az igénylése 

egyedi elbírálás alá esik. A szolgáltatásokról a Vodafone honlapján, illetve ügyfélszolgálatunkon tudnak 

tájékozódni. 

 

 
 

 


