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Időrendi bontás 

Az időrendi bontásomba az április 12-ei küldöttgyűlés utáni események szerepelnek. 

2016.04.13. Kémia Intézeti Tanács 

2016.04.20. Kari Tanács 

2016.04.21. EHSZÖB ülés 

2016.04.23-24. Mentorhétvége 

2016.05.02. Tisztségviselői ülés 

2016.05.11. Kémia Intézeti Tanács 

2016.05.12. Kémia SzaB 

Szöveges összefoglaló 

Szeretném összefoglalni, hogy a szeptemberi megválasztásomkor kitűzött célok közül melyiket 

milyen módon sikerült megvalósítani, illetve hogy milyen problémák, vagy kérdések merültek 

fel a szakterületen, akár kari akár egyetemi szinten. 

Kommunikáció 

Ösztöndíjak terén a hallgatók sajnos türelmetlenek, és elvárják az azonnali választ, vagy 

ügyintézést. Ebben az előző ciklushoz képest sokat fejlődött a szakterület. Sajnos az olyan 

esetekben, ahol én is csak másodlagos információ szolgáltató vagyok, ott elhúzódtak néha a 

dolgok, de sikerült megfelelően kommunikálni a hallgatókkal. A jó kommunikációhoz tartozik 

a Facebook-os Ösztöndíjas fórum, ahol szintén mindig napra kész információkat szolgáltattam, 

minél gyorsabb reakcióidővel. A pályázatomban külön pontként szerepelt a weboldal. Ez 

megvalósításra került, és jelenlegi funkcióját jól betölti. Ennek a fejlesztésére van pár ötletem, 

de azt majd a pályázatomból megismerhetitek. Összegezve a hallgatókkal való 

kommunikációt, úgy gondolom nagyon nagy változást érzékelhettek a hallgatók, viszont a 

hallgatók felé való kommunikációt mindenképpen fejlesztenünk kell, hogy egyáltalán 

tisztában legyenek a pályázati lehetősségeikkel. 

Adminisztráció 

A tisztség átvételekor, egy jókora adminisztrációs hiányosságot kaptam örökségnek, ami igaz 

volt mind az emlékeztetőkre, mind a döntésekre a Neptunban. Ezeket mindenképp szerettem 

volna kijavítani, hiszen a megfelelő adminisztráció alapfeltétele az átláthatóságnak, amelyet a 

hallgatói pénzügyek megkövetelnek. Ezeket a hiányosságokat november elejére sikerült 

behozni, és utána már a különböző táblázatok folytonos vezetésével, jegyzőkönyvek 1-2 

napon belüli megírásának köszönhetően a kaotikus rendszerből egy átlátható, könnyen 

kezelhető rendszer lett. Sajnos ezeknek az utólag beírt döntéseknek, lett egy olyan 

visszhangja, hogy aki esetleg nem kapta meg az ösztöndíját, az hevesen reklamált, 

megjegyzem teljesen jogosan. Ahol még hallgatói jogviszonnyal rendelkezett a hallgató ott az 
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utalást pótoltuk, viszont volt olyan eset, amikor már nem rendelkezett jogviszonnyal, ez sokkal 

kínosabb volt, de elnök úr segítségével sikerült megbeszélni a dolgot a hallgatóval. 

Pályázatok felülvizsgálata 

Már amikor elkezdtem a munkát, akkor is egy kisebb reformálást hajtottam végre a pályázati 

kiírásokon. Azonban időközben ezt a munkámat katalizálta, hogy egy HKR módosítást is meg 

kellett írni, így annak megfelelően kellett újra gondolni a kiírásokat. Így bevezetésre kerül két 

új ösztöndíj, az egyszeri tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel támogatása 

illetve a szakmai ösztöndíj, utóbbiból mind rendszeres, mind egyszeri. Ezzel együtt kivezetésre 

került az egyszeri tudományos, illetve szétválasztásra került a sport és a kulturális pályázati 

kiírások. Mindent egybe véve jó úton haladunk egy átláthatóbb, hallgatóbarátabb kiírási 

rendszer felé. A tavaszi félévre tovább növeltük a megítélhető támogatás mértékét. Azonban 

egy olyan problémával kellett szembe néznem, amit nem a legegyszerűbb leküzdeni, ez pedig 

az, hogy túl sok maradványuk képződött ISZTK kereten az évek során, így elképzelhető, hogy 

a maradványunk esetleg jövőre máshova kerül, így a következő éves kiírásoknál ezt figyelembe 

véve, én már nem is szeretnék kari gátat belerakni a kiírásokba, csak a HKR iránymutatásait 

követni. De úgy gondolom sikeres módosításokat sikerült keresztül vinnem a ciklus során. 

Ösztöndíjas csoport 

Célomnak tűztem ki, hogy felrázom az ösztöndíjas csoportot. Itt csak részsikert könyvelhetek 

el, mivel szoctám időszakban egy nagy jó csapat jött össze, azonban a továbbiakban a 

lelkesedés, kicsit lecsökkent, amiben magamat is felelősnek érzem, ezen jövőre változtatni 

kell, amire vannak ötleteim. 

A fent említett négy pont az, amit a pályázatomban kitűztem, mint cél, és úgy gondolom, hogy 

meg is valósítottam őket és ennek fényében egy sikeres cikluson lehetek túl. Most pedig 

összegezném az egyéb történéseket. 

Egyszeri MA/MSc ösztöndíj 

Sajnos az őszi félév során az Oktatási Igazgatóság bele szállt ebbe a pályázatunkba, akkor még 

teljesen jogosan, de télen ismét elkaszálták. Ekkor elkezdtem keresni az alternatív 

lehetőségeket, és az tűnt a legmegvalósíthatóbbnak, ha külön részt szentelnénk neki a HKR 

általános részében. Ebben kértem Lőrinczi Réka segítségét. Sajnos az ügyintézés megakadt a 

félév során az OktIG elérhetetlensége miatt. Így ez a projekt tovább halasztódik őszre, de 

mindenképp szeretném még végig vinni. 

Szoctám 

Az én ciklusom alatt került bevezetésre az egységes rendszer bevezetése. Ez, mint minden új 

dolog kisebb hibákkal indult, de alapvetően jól szuperált. Számomra az egyetlen kifogásolható 

dolog, az akkori keret kb. teljes kiköltése, és így nagyon magas ösztöndíjak odaítélése. 
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Utóbbival természetesen nem lett volna probléma, ha nem következett volna egy szűkösebb 

tavasz, erre későbbiekben jobban oda kell figyelni. A téli pályázási rendszer már 

gördülékenyebb volt, de természetesen kisebb finom hangolások még szükségesek. Itt tartom 

még szükségesnek megjegyezni, hogy felmerült a rendkívüli szociális ösztöndíj egységesítése, 

aminek előkészítése már folyamatban van. 

EHSZÖB 

Az átalakítások után feles bizottsággá alakuló EHSZÖB-ben a munka hol gördülékenyen, hol 

pedig nagyon lassan haladt, pár közalkalmazott miatt. Ezenfelül rendszeresen volt ülés, ahol 

meg beszélhettük a problémát. 

Tanulmányi ösztöndíj 

Ezzel kapcsolatban, mint mindig több panasz is érkezett, leginkább azoktól a hallgatóktól, akik 

nem részesültek benne. A tartott Hallgatói Fórum sajnos nem mozgatta meg a hallgatókat. 

Kicsit elkeserítő számomra, hogy amikor a saját ösztöndíj lehetőségükről van szó, az se érdekli 

a hallgatókat. Ennek ellenére, ott elvi síkon fogalmazódtak meg érdekes álláspontok. Rádl 

Attilával elkezdtük a jelenlegi számolás finomhangolását, amely jelenleg is folyik. 

Záró gondolatok 

Azt gondolom, hogy egy felfele ívelő pályára sikerült állítani az ösztöndíjakat, és továbbra is 

ezen szeretném tartani, hogy amikor majd átadom a tisztséget, az utódom ne egy völgyben 

szálljon fel rá, hanem még a hegyre felfele. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdés merülne fel benned, keress 

akár e-mail akár személyesen. 

Budapest, 2016. május 10. 

Balogh Dániel 
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