
 

 

Év végi beszámoló 2022 

 

Tóth Viktória 

Gazdasági elnökhelyettes 

 

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat gazdasági elnökhelyettesi pozícióját 2022. január 6-

a óta töltöm be. Az idei év gazdasági szempontból sok szempontból érdekesen alakult, 

éves beszámolómban az általános feladataim mellett ennek részleteit is ismertetem. 

Az Alapszabály 23.§ (1) bekezdése alapján „Az EHÖK gazdasági elnökhelyettesét az 

Elnökség szavazás útján, minősített többséggel választja az Elnök javaslata alapján.”  

Az alapszabály 23. (2) bekezdése alapján az EHÖK gazdasági elnökhelyettes feladatai: 

a) az EHÖK elnök munkájának állandó segítése, eseti jellegű helyettesítése, az Elnökség 

munkájának közvetlen tervezése, szervezése az általános elnökhelyettessel; 

b) az EHÖK tisztségviselőinek munkájának ellenőrzése gazdasági kérdésekben az EHÖK 

elnök utasításainak megfelelően; 

c) az EHÖK elnök utasításai alapján a határidők betartatása; 

d) a gazdasági elnökhelyettes indokolt esetben javaslatot tesz a költségvetés módosítására 

a költségvetési időszakon belül, majd a módosítási javaslatait a Küldöttgyűlés elé terjeszti 

elfogadásra, majd elfogadás esetén tájékoztatja az érintetteket; 

e) az elfogadott, illetve a módosított költségvetés alapján szervezi az EHÖK gazdálkodását; 

f) munkájáról köteles beszámolni az Elnökség felé; 

g) részt vesz az EHÖK éves költségvetésének operatív tervezésében; 

h) előkészíti az EHÖK éves költségvetési beszámolóját; 



 

 

i)  előkészíti az EHÖK elnök számára a Hallgatói Önkormányzat gazdálkodását 

meghatározó dokumentumokat. 

 

Általános jellegű feladatok: 

Közéleti ösztöndíj: 

A közéleti ösztöndíjak esetében elmondható, hogy alapvetően rendben ment a kiosztásuk 

egy két apróság kivételével, illetve az ösztöndíjbírálati folyamat is javarészt 

zökkenőmentesen valósult meg a havonta küldött ütemezés betartása mentén. Idén a 

közéleti ösztöndíjak előzetesen havi bontásban felosztott költségvetés alapján kerültek 

kiosztásra. Ez a tervezet az előző éves felhasználás és tevékenység alapján került 

felosztásra. Az idei évben bizonyos feladatok, mint például az őszi rendszeres szociális 

ösztöndíj bírálata a tavalyihoz képest másik hónapban valósult meg, így három alkalommal 

módosítani kellett a költségvetést.  

 

Demonstrátori ösztöndíj: 

A demonstrátori ösztöndíjak kiosztása a HÖK részéről komolyabb problémák nélkül 

lezajlott, a legnagyobb adminisztrációs problémát a tanszékek határidőről való lemaradása 

jelentette, de igyekeztünk orvosolni ezeket a problémákat, hogy az érintett hallgatókat ne 

érje kár. A vártnál kevesebb pályázat érkezett be az év során, így a demonstrátori 

ösztöndíjra kijelölt keretben halmozódott fel némi maradvány az év végére. 

 

Év végi ösztöndíjak: 

Az év végi ösztöndíjak bírálata mindig sarkalatos pontja a tavaszi félév lezárásának. A 

rendszernek megvannak a maga problémái, amelyeket a következő pályázási időszakig 

szükséges lenne orvosolni. A bírálat maga nem ütközött komolyabb akadályba. 

 



 

 

Egyéb ösztöndíjakhoz kapcsolódó tevékenység: 

Gyakran érkeztek be hozzám kérdések egyéb ösztöndíjakkal kapcsolatban is, mind 

hallgatóktól, mind kari képviselőktől. Ezekre a kérdésekre mindig igyekeztem a lehető 

leggyorsabban és leghatékonyabban választ adni. Valamint a kari gazdálkodási és szociális 

ügyekért felelős alelnökök számára létrehoztam egy közös csoportot, ahol meg tudtuk 

beszélni az esetlegesen felmerülő kérdéseket és problémákat, amely mindenki számára 

hasznos lehetett. 

 

Dologi költségvetés: 

A dologi költségvetés az év elején tavalyi adminisztrációs problémák miatt némi hiánnyal 

indult, de ezt a hiányt rövid időn belül maradéktalanul sikerült kigazdálkodni a 

költségvetésből anélkül, hogy az bármilyen rendezvényt észrevehetően hátrányosan 

érintett volna. A második félévre a jelenlegi gazdasági helyzetre tekintettel az akkori 

maradék költségvetésünk hozzávetőlegesen 30%-os csökkentést szenvedett el, viszont a 

kari képviselőkkel egyeztetve ezt a problémát is át tudtuk hidalni anélkül, hogy a hallgatók 

ebből bármit észrevehettek volna, amit én egy nagy sikernek könyvelek el gazdasági 

szempontból. 

A kiemelt hallgatói rendezvények tekintetében folyamatosan szorosan együttműködtünk a 

keretgazdával, a Kommunikációs és Programigazgatósággal. Az év első felében nem 

jelentett nagy gondot a költségvetési tervezés, sőt tartalék is maradt fenn a keretből, ám 

az év közbeni nehézségek a kiemelt rendezvények további részét is érintették, de 

igyekeztünk kihozni belőlük a maximumot és köszönjük a Gazdasági Főigazgatóság 

együttműködését az év második felében. A jövő év tekintetében mindenképpen nagyon 

oda kell majd figyelni a kiemelt rendezvények tervezése során a költséghatékonyságra. 

  

Költségvetési tervezés: 

A 2023. évi költségvetési tervezés során sokat egyeztettünk mind az EHÖK kabinetén belül, 

mind a kari képviselőkkel, hogyan lehetne a lehető legoptimálisabb költségvetést 



 

 

kialakítani. A dologi költségvetés felosztása a karok méretére arányosítva történt, amelyen 

belül tervezhettek a jövő évre vonatkozóan. A költségvetési tervezőtábla szerkesztésekor 

nagy figyelmet kellett fordítani a CPV-kódok szerinti besorolásra, amelyek mindig 

nehézséget okoznak, erre a jövőben is időt kell szánni. Az ösztöndíjas költségvetés pedig 

most is az idei felhasználás alapján lett tervezve és optimalizálva. A kész költségvetési 

tervezést pedig több ízben egyeztetve a Gazdasági Hivatal munkatársaival véglegesítettük 

és továbbítottuk feléjük. 

 

Eseti feladatok: 

A rendszeres szociális ösztöndíj rendszerének átalakítása: 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának kezdeményezésében több 

egyetem összedolgozott országszerte egy olyan rendszeres szociális ösztöndíjrendszer 

kialakításában, amely biztosítja annak szabályosságát. Az így elkészült ajánlás alapján az 

Oktatási és Tanulmányi Iroda munkatársával, Dr. Keresztes Judittal és Dibusz Bendegúz 

EHÖK elnökkel közösen átalakítottuk az Egyetem rendszeres szociális ösztöndíjra 

vonatkozó szabályzatát a nyár folyamán. Ennek az átalakításnak a folytatása zajlik 

jelenleg, a hallgatóknak szánt tájékoztató anyagok és segédletek elkészítésével, illetve a 

bírálótáblák átalakításával. A folyamat várhatóan 2023. január közepén fog teljesen 

befejeződni a Diákjóléti Bizottságok tagjainak betanításával az új rendszer megfelelő és 

szabályszerű bírálatára. 

 

További feladatok: 

A kifejezetten gazdasági jellegű feladatok ellátása mellett részt vettem bármilyen olyan 

feladat ellátásában, ahol szükség volt a segítségemre. Itt lehet szó többek között a 

rendezvények szervezésében és lebonyolításában való segédkezésről (gyűrűavató, 

gólyatábor, gólyatábor szétrázó, gólyabál, Vibes, Ludoviceum Kupa), adminsiztrációs 

jellegű feladatokról, kapcsolattartásról az egyetemi gépjárműszolgáltatással foglalkozó 

munkatársakkal, az Egyetem képviseletéről különböző rendezvényeken (EDUCATIO 



 

 

kiállítás, EFOTT, Pont Ott Parti, egyetemi központi nyílt nap), a sportnagyköveti rendszer 

kialakításában és átalakításában való részvételről, valamint a nyár folyamán tagja voltam 

a Hallgatói Jogorvoslati biztosságnak is. 

 

Összességében gazdasági szempontból egy nehéz, de a körülményekhez képest mondhatni 

sikeres évet zárhatunk. Remélem a jövő év kevesebb megpróbáltatás elé fog állítani 

minket.  

 

Tóth Viktória s.k. 

 


