
 

 

Az EHÖK gazdasági elnökhelyettesének 2020. évi beszámolója 

 

A 2020. év gazdasági kérdések szempontjából számos nem várt kihívással nézett szembe, 

amelyeket az év zárásának időpontjára talán végképp egyenesbe hoztunk. 

A dologi kiadások tekintetében 2019-ről számos tartozásunk maradt meg – melyet az 

Egyetem, az átalakuló Szolgáltató Kft. és a mi közreműködésünk egyaránt generált – a 

tavaszi időszakban ezek rendezésre kerültek. A járvány helyzetből fakadóan nem került 

kiegészítésre a dologi keretünk, valamint a szükséges költségeket (pl.: Gólyahetek) a HÖK 

forrásain kívüli keretből tudtuk megvalósítani. Két tanulságot mindenképpen érdemes a 

jövőre nézve megfogalmazni, amely egyrészt a dokumentációk időben történő benyújtása, 

valamint ésszerű tervezése, amely alatt azt értem, hogy tárgyév november 25. és 

december 10. közötti Kft-s beszerzéseket kerüljük el, mert ezeknek a lezárása nehéz az 

évzárás közepette. 

A 2019. évi belső ellenőrzés által feltárt hiányosságokat mindannyian ismerhetjük a 

kiadott intézkedési tervből, így inkább arról ejtenék szót, hogy mit adott és mit kaptunk 

általa. Egyrészt feladatokat, amelyek közül megvalósultak a szabályzat a HÖK 

Alapszabálya, és a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (közéleti ösztöndíjak 

kérdésköre) tekintetében. A közéleti ösztöndíjakhoz kapcsolódó teendőket 2021. január-

februárjától fogjuk tudni véglegesíteni. Folyamatban van a demonstrátori ösztöndíj újra 

szabása, illetve a 2019. évre vonatkoztatva másolatokat készítettünk a hiányzó pályázati 

anyagokról, kifizetési dokumentumokról. Másrészről pedig egy dinamikus együttműködést 

eredményezett a Gazdasági Hivatallal, akiknek éppúgy fontos volt az egyes tételek 

lezárása, nyomon követése, mint a hibák kijavítása. 

A normatív ösztöndíjak tekintetében általánosságában jól teljesítettünk. A jövőben is 

figyelni kell a március-október havi kifizetések megvalósítására, a pályázatok időben 

történő kiírására. Egyes visszajelzések alapján erre vonatkozóan készíteni fogunk egy 

összesítést és az illetékes szervezeteket (legyen az kari részönkormányzat vagy más 

egyetemi/kari szervezet) tájékoztatni fogjuk, hogyha nem írtak ki egy pályázatot. Míg a 

szociális ügyek tekintetében tavasszal javítottunk a HTJSZ egyes részletszabályain, 

illetve elértük, hogy a rendkívüli szociális ösztöndíj egy elektronikus kérelemmé váljon. 

A 2020-as év lehetőséget adott az egyes hibák kijavítására, a szabályzatok „békeidőszaki” 

módosítására, és a munkahevében gyakran elmaradó tervezésre. A jövőben ezekre 

alapozva egy sikeres és eredményes gazdálkodás folytatható reményeim szerint. 

Apró Richárd 

s.k. 


