
 

 

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 

Tisztelt Küldöttgyűlés! 

Az alábbiakban az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 2021-es gazdasági ügyeiről szeretnék 
beszámolni a következő struktúra alapján: 

1. Közéleti ösztöndíj 
2. Demonstrátori ösztöndíj 
3. Év végi ösztöndíjak 
4. Egyéb normatíva alapú ösztöndíjak 
5. Dologi kiadások 

Közéleti ösztöndíj 

A 2021-es év a közéleti ösztöndíj szempontjából kiegyensúlyozott volt. Az év eleji 
változások az ösztöndíjeljárás meghosszabbodását, valamint az adminisztráció 
növekedését hozta magával, azonban a feszített bírálati rend következtében sikerült az 
ügyintézési időt egy hétre rövidíteni, amely azt eredményezte, hogy önhibánkból nem állt 
elő késedelem az ösztöndíjak kifizetésében. Az ösztöndíj adminisztrációja magasfokú, az 
iratkezelés jelentős javuláson ment át a korábbi évekhez képest. Ennek következtében 
2021 során a belső ellenőrzések az ösztöndíjeljárással kapcsolatban nem találtak hibát. 

Az ösztöndíjkeretek felosztása minden hónapban rendben megtörtént, a keretek mértékére 
elsősorban a takarékosság volt jellemző. Ennél fogva az ösztöndíj terén kerethiány nem 
fordult elő. 

Demonstrátori ösztöndíj 

A demonstrátori ösztöndíj reformja 2021-ben elmaradt, azonban az ösztöndíjeljárás 
számottevő fejlődésen ment keresztül. Az ösztöndíjeljárás adminisztrációja ezen ösztöndíj 
esetében is jelentősen javult, továbbá az eljárás ideje szintén egy hétre csökkent, kifizetési 
késlekedés itt sem történt. Az ösztöndíjkeret mértéke nem került teljesen felhasználásra. 
A tanszékekkel történő kommunikáció javult, így az év elején tapasztalt kellemetlenségek 
megszűntek. 

A 2022-es évben támogatni kell az ösztöndíj mihamarabbi áttérését a teljesítményalapú 
rendszerre. 

Év végi ösztöndíjak 

Az év végi ösztöndíjak 2021-es bírálása során megmutatkoztak annak strukturális hibái, 
amelyek a 2022-es eljárásban kijavításra kerülnek. Az eljárás során rendezésre kerültek a 
keretgazdák tisztázatlanságából fakadó hibák, így közel egy millió forintot sikerült az EHÖK 
költségvetésében tartani. Tisztázásra kerültek az ösztöndíjak és díjak mértékei, azonban 



 

 

a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat pontatlanságainak tisztázása feladatként áll 
előttünk 2022-ben. A költségvetési keretek nincsenek hozzáigazítva a díjak mértékéhez, 
így a jövőben lehetőség nyílik az összegek emelésére. 

Egyéb normatíva alapú ösztöndíjak 

A rendszeres szociális támogatás, a tanulmányi és kiemelt tanulmányi ösztöndíjak 2021-
es eljárásai megmutatták, hogy az EHÖK támogató tevékenységére nagy szükség lenne az 
eljárások lefolytatása során, és ezen a téren 2022-ben fejlődnie kell a gazdasági 
elnökhelyettesnek a 2021-es viszonyokhoz képest. Igény mutatkozik eljárási kézikönyvek 
kidolgozására, továbbá az egyetemi szabályzók részletesebb megismerésére. 

Dologi kiadások 

A 2021-es évben a koronavírus járvány miatt a rendezvények jelentős része elmaradt, így 
az EHÖK dologi kiadásai elmaradtak a tervezettől, számottevő maradvány áll 
rendelkezésre a zárszámadás pillanatában. Mivel ez a vírushelyzet miatti tendencia, 2022-
ben kiemelt figyelmet kell fordítani a dologi kiadások pontos vezetésére a költségvetés 
hatékony és teljes kihasználása érdekében. A havi szintű keretkimutatások ellenőrzését és 
vezetését fenn kell tartani, azonban látható, hogy a költségvetési év vége felé a havi szintű 
kimutatások már nem elegendőek, így itt az EHÖK-nek fokozottan kell figyelnie a kiadások 
vezetésére. 

A jövőbeli költségvetési tervezések során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a 
tételek kapcsán felmerülő CPV-kódok szerinti besorolások következtében minden 
alrovatban megfelelő mennyiségű keret kerüljön elkülönítésre, mivel ezzel megelőzhet a 
külső személyi juttatások keretének kiüresedése. 

A kiemelt hallgatói rendezvények költségvetése terén probléma nem áll fenn, a keretgazda 
Kommunikációs és Programigazgatósággal a kiemelkedő együttműködés miatt gazdasági 
nézeteltérés nem volt. A Hallgatói Önkormányzat számára előnyös ezen felállás. A kiemelt 
rendezvények esetében megfontolandó az összes szolgáltatás egy szerződésbe vonása a 
pénzügyi takarékosság miatt. 
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