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Időrendi bontás 

2016.06.15. Kari Tanács 

2016.06.24. Rendkívüli EHSZÖB ülés 

2016.07.04. – 07.08. ELTE HÖK Vezetőképző 

2016.07.21. EHSZÖB ülés 

2016.09.08. Közös bírálói tájékoztató 

2016.09.08. Utalási lista készítő tanfolyam 

2016.09.09. TTK-s bírálói felkészítés 

Szöveges beszámoló 

Az alakuló küldöttgyűlés óta sok idő telt el, sok munkával, erről szeretnék most beszámolni 

nektek. 

Tavaszi féléves pályázatok 

A tavaszi féléves pályázatok leadási határideje június 10. volt, ezzel biztosítva több hallgatónak, 

hogy a költségeiket vissza tudják igényelni. Mivel rendszeres utalási időpontok ekkor már 

nincsenek, így pótutalást kérvényeztem, hogy az ösztöndíjakat ki tudjuk utalni. A féléves 

ISZTK költésekről korábban kiküldtem a levelező listára egy keretbeszámolót, ahol láthatjátok 

mennyit költöttünk. 

Pályázati kiírások 

Az elmúlt félévek során, többször kaptuk meg azt a kritikát, hogy miértnem költjük el az ISZTK 

kereteinket, miért van 10-20 milliós maradványunk. A tavaly szeptemberi tisztségbe lépésem 

óta arra törekedtem, hogy ezt minél jobban csökkentsük. Erre a költségvetési évre 26 millió Ft-

os maradvánnyal fordultunk. Csak az évvégén fog kiderülni, hogy mennyire sikerül lefaragni a 

maradványt, de az új ösztöndíjak illetve a megnövelt pályázható összegek révén remélem, hogy 

pár millió forintra fog csökkeni a TTK HÖK ISZTK maradványa. Az őszi félévre kiírt pályázati 

kiírások egytől egyig megnövelt összegekkel dolgozik, így jobb lehetőséget biztosít a 

hallgatóknak, és gyorsabban faragja le a maradványt. 

Rendszeres pályázatok 

Szeptember 5-én elindultak a rendszeres pályázataink a Neptunban. Kisebb hibák voltak, 

amiket még aznap elhárítottam, így gondtalanul zajlik tovább a pályázás. A rendszeres sport 

pályázatok bírálására felkértem Székely Gellértet korábbi sportbiztost, hogy megfelelően 
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legyenek elbírálva a pályázatok. A rendszeres tudományos pályázatok bírálatát Zsilák Borbála 

tudományos biztos végzi. A többi kari rendszeres pályázatot jómagam véleményezem, és 

terjesztem majd a Kari Ösztöndíjbizottság elé szavazásra. 

A rendszeres szociális támogatásra idén az elmúlt évekhez képest rekord számú, 24 bíráló 

jelentkezett. A társaság képzése két részben zajlott, mert a szeptember 9-ei időponton nem ért 

rá, mindenki, így Ők a közös egyetemi képzésen vettek részt szeptember 8-án. A pályázás 

szeptember 12-én délben indul. 

Utódképzés 

A nyár folyamán folytatódott az egy lelkes utódjelölt felkészítése. Bevezettem a Neptun kliens 

használatába, illetve megnéztünk pár utalási listát is. 

Delegáltságok 

Delegáltságaim révén több ülésen is részt vettem az elmúlt időszakban. Egy Kari Tanács ülésen 

nem tudtam részt venni, mert nem tartózkodtam a városban. 

Általános feladatok 

Május óta változó mennyiségű levél érkezik hozzám, most a szoctám időszak közeledtével 

egyre több, mindegyikre a lehető leggyorsabban és legpontosabban próbáltam válaszolni. Az 

Ösztöndíjas Fórumot is folyamatosan követem, és válaszolok a hallgatók kérdéseire. 

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

az e-mail címemen, akár személyesen. 

Budapest, 2016. szeptember 10. 

Balogh Dániel 

ELTE TTK HÖK 
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