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Időrendi bontás 

2016.02.10. Kémia Intézeti Tanács 

2016.02.11. Kémia SzaB 

2016.02.15. EHSZÖB ülés 

2016.02.17. Kari Tanács 

2016.02.19. Kari Ösztöndíjbizottság ülés 

2016.02.22. Tisztségviselői ülés 

2016.02.25. EHSZÖB ülés 

2016.03.02. EHSZÖB ülés  

2016.03.02. ELTE HÖK Küldöttgyűlés 

2016.03.07. Tisztségviselői ülés 

2016.03.08. Rendkívüli küldöttgyűlés 

2016.03.09. Kémia Intézeti Tanács 

2016.03.09. Dékáni bemutatkozó előadás 

2016.03.16. Kari Tanács 

2016.03.17. ELTE HÖK SZÖB ülés 

2016.03.17. Tanulmányi ösztöndíjas hallgatói fórum 

2016.03.21. Kari Ösztöndíjbizottság ülés 

2016.04.02. Projektnap 

2016.04.08.-04.10. HÖOK Vezetőképző 

Szöveges beszámoló 

Sűrű két hónapon vagyunk túl az ösztöndíjak terén, de szerencsére nagyobb problémák 

nélkül zajlott le. 

Rendszeres szociális ösztöndíj 

Az idén 120-al kevesebb pályázat érkezett be, mint az ősz folyamán. Ez betudható annak, 

hogy akik nem kapták meg ősszel azok most már nem is pályáztak. A bírálások mondhatni 

zökkenőmentesen teltek el, de sajnos akadt pár súlyos hiba is. A hallgatók részéről még 

mindig az egyik legnagyobb probléma, hogy nem olvassák el megfelelően a pályázati kiírást. 

Akik követik az Ösztöndíjas fórumot, azok tudhatják, hogy a ponthatár húzás után, egy nagy 

hallgatói elégedetlenségi hullám következett, mivel az őszihez képest magasabb ponthatár 



Ösztöndíjakért felelős biztos  2016.02.10.-2016.04.12. 

3 
 

lett húzva, de ennek ellenére kevesebb ösztöndíjat kaptak a hallgatók. Erről még az este 

folyamán írtam a hallgatóknak egy posztot, hogy miért is kevesebb idén, ami tavaly több 

volt, illetve pár nappal később az ELTE Online is lehozott erről egy cikket. Úgy gondolom, 

hogy a probléma lekommunikálása megfelelő volt, és a hallgatók nagy százalékával sikerült 

megértetni az idei kialakult helyzetet. Sajnos a hallgatók nagyon gyorsan elfelejtik az egy-két 

évvel ezelőtti összegeket, de ha visszatekintünk korábbi évekre, láthatjuk, hogy ez egy 

átlagos szociális ösztöndíj.  

A pályázási időszak után több panasz is érkezett, amelyeket lehetett felvettem a korrekciós 

listára, ez összesen 20 fő volt, és ebből 15 főnek a Neptun nem adta meg az „A” kategóriát, a 

maradék 5 főnél kisebb bírálási hibák voltak. Akiknek olyan problémáik voltak, hogy nem 

tudtam felvenni őket a korrekciós listára, azokat tájékoztattam a fellebbezés lehetőségéről 

és menetéről. 

További rendszeres ösztöndíjak 

A többi rendszeres ösztöndíjunknál is visszaesést tapasztalhattunk a pályázók létszámában, a 

leglátványosabb a rendszeres tudományos ösztöndíj amelyre 35-tel kevesebb hallgató adott 

le pályázatot, mint ősszel. Három panasz érkezett a bírálattal kapcsolatban, ebből egy nem 

volt teljesen megalapozott, kettőnek pedig javítottuk a pontszámát. A rendszeres sport 

ösztöndíjnál egy reklamálás volt, amely jogos is volt, így a KÖB javította a pontszámát a 

pályázónak. A rendszeres közéleti ösztöndíjnál több pályázat érkezett be, mint ősszel annak 

ellenére is, hogy a korrepetitor szervezetek már a rendszeres szakmai ösztöndíjra 

pályázhatnak. Itt a bizottság több pályázatnál se találta reálisnak a feltüntettet óraszámokat, 

így azoknak csak egy részét vette figyelembe.  A bizottság számára az egyik legnagyobb 

fejtörést az újonnan bevezetett rendszeres szakmai ösztöndíj okozta, mivel a kiírást nem 

szűkítettük eléggé. Aki leadta a pályázatát, és megfelelő igazolást is csatolt az megkapta az 

adott ösztöndíjat, jellemzően tíz- és húszezer forint között. Az utolsó rendszeres 

ösztöndíjunk pedig a tanulmányi ösztöndíj. Idén tavasszal már a csúszók is kaphattak 

ösztöndíjat, ez kb. 250 emberrel növelte meg a jogosultak számát. A KÖB úgy döntött, hogy 

mivel ez egy teljesítmény alapú ösztöndíj, inkább kevesebb embernek próbál többet adni, így 

a jogosult hallgatók 33 %-a kap ösztöndíjat, azaz 965 hallgató. Természetesen idén is voltak 

hallgatók, akik rossz néven vették, hogy nem kaptak tanulmányi ösztöndíjat, főleg MSc-s 

hallgatók. Azonban az ösztöndíjas fórumra feltöltött statisztikában jól látszik, hogy 

arányaiban még mindig több MSc-s hallgató kap ösztöndíjat, mint BSc-s vagy OTAK-os. 
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Március folyamán Rádl Attilával több lehetőséget is megvizsgáltunk, hogy hogyan lehetne 

javítani az MSc-s ösztöndíjakat, azonban bármilyen új számolási módot próbáltunk ki, sose 

kaptunk jobb eredményeket, sőt inkább csak rosszabb ösztöndíj összegek jöttek ki. Így 

alapvetően azt gondolom, hogy a jelenlegi rendszer kellően igazságos. Ehhez kapcsolódott a 

márciusban megrendezett Ösztöndíjas fórum is, amire sajnos nagyon kevés hallgató jött el, 

de így is hasznos vitákat folytathattunk, igaz leginkább csak elvi síkon. 

Egyéb ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatok 

Az ELTE HÖK SZÖB ülésén felmerült a gondolat, hogy a rendszeres szociális ösztöndíj után a 

rendkívüli szociális ösztöndíjat is tegyük egységessé. Ezt a TTK KÖB egyhangúan támogatta. 

Sikerült elkezdeni egy egyeztetést Cseszregi Tamással az Oktatási Igazgatóság igazgatójával a 

terepgyakorlatok támogatásáról, remélhetőleg ez minél hamarabb és pozitív irányba fog 

dűlőre jutni. Ezenfelül Lőrinczi Réka segítségével továbbra is tervben van az Egyszeri 

MA/MSc ösztöndíj jogcím bevezetése, erről egyeztetéseket folytat Cseszregi Tamással. 

Delegáltságok 

A delegáltságaimnak eleget tettem, az összes ülésen megjelentem, ahova delegálva lettem. 

Általános feladatok 

Szoctám időszak alatt természetesen csak úgy égtek a vonalak, próbáltam mindenkinek 

maximum 12 órán belül válaszolni az összes kommunikációs fórumon, ez az esetek nagy 

százalékában 1-2 órás intervallummal sikerült. 

A pályázatomban fontos célnak tűztem ki az adminisztráció és az átláthatóság fejlesztését az 

ösztöndíjak terén. Jelentem elkészültem a feladattal. Most már megtalálható a HÖK oldalon 

a 2015-ös és 2016-os jegyzőkönyvek, illetve a Neptun kliensben is vezetve vannak a 

döntések. 

Sajnos az április 2-án megrendezett Projektnapra csak 3 hallgató érkezett, de nekik egy 

nagyon hasznos délután volt. 

Az április 4-én tartott tisztségviselői ülésen betegség miatt nem tudtam megjelenni. 

Habár a pályázat leadásáig ez nem történik meg, de április 7-10 között kerül megrendezésre 

a HÖOK Vezetőképző, ahol az ösztöndíjas szekció munkájában fogok részt venni. Itt egy új, 

országos, vagy regionális szinten egységes szoctám rendszer kialakítása cél, amely már az 

őszi vezetőképzőn is elkezdődött. 
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Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdés merülne fel benned, keress 

akár e-mail akár személyesen. 

Budapest, 2016. április 05. 

Balogh Dániel 

ELTE TTK HÖK 

Ösztöndíjakért felelős biztos 


