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 Októbertől töltöttem be ezt a tisztséget, ami azt jelenti, hogy az előző félévben egy 

már meglévő pályázati rendszerbe csöppentem, ahol az operatív ügyintézés volt a 

feladatom: pályázatok bírálása, Kari Ösztöndíjbizottság üléseinek menedzselése, 

problémabejelentések kezelése, kérdések megválaszolása, utalási listák elkészítése és 

ellenőrzése, Neptun adminisztráció. Ez koránt sem indult zökkenőmentesen, a felmerült 

(rajtam kívül álló) problémákról és hátráltató tényezőkről bővebben a novemberi 

beszámolómban írtam. Továbbá fontos volt még megfigyelni a pályázati rendszerben, egyes 

pályázati kiírásokban meglévő hibákat/hiányosságokat, amin a következő féléves kiírások 

esetében javítani tud a KÖB. 

 Az előző féléves pályázatokban feltűnt hiányosságok és hibák kijavítása csak 

részeredménnyel járt, óriási hiány maradt ugyanis a pályázati kiírások és a Neptun döntés 

megreformálása. Az eddigi kiírásokból ugyanis hiányzik pl.: a fellebbezések menetének 

ismertetése, a döntésből pedig az elnyert összeg részletezése (ha több résztevékenységet 

támogat a Bizottság egy pályázaton belül), stb. Ezt mindenképp fontos lesz az utódomnak 

javítani az őszi kiírásoktól kezdődően, ebben (is) segítségére leszek. 

 Az ISZTK keretmaradványunk a 2017-es évre 16 millió forint, ennek jó részét ebben a 

félévben valószínűleg kiköltjük, ami azt eredményezi, hogy a maradvány engedte 

privilégiumokat meg kell szüntetni szeptembertől. A leglényegesebb változtatás kiköltések 

tekintetében, ha a doktoranduszok pályázati jogosultságát eltöröljük az ISZTK ösztöndíjakra 

(eredetileg ők nem pályázhattak, ugyanis a kar az ISZTK kerethez nem is kap utánuk normatív 

támogatást, úgy mint a többi hallgató után). Ez akkora részét képezi a kiköltéseknek 

(doktorandusz demonstrátori ösztöndíj, konferenciatámogatás), hogy valószínűleg ezzel az 
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egy módosítással a kiírásokon nem kell tovább szigorítani, így a BSc, MSc és OTAK 

hallgatóknak fenntarthatóak az eddigi lehetőségeik. 

 Ezen kívül javasolni fogom még a közéleti ösztöndíjak, azon belül is az egyszeri 

kifizetések és a tisztségviselői ösztöndíjak átgondolását, ugyanis jelenleg 800.000 Ft a 

tisztségviselői ösztöndíjak havi összege, és ehhez még hozzájárulnak a rendszeres és egyszeri 

ösztöndíjkifizetések. (Az ISZTK kifizetések 24%-át tehetik ki a közéleti jogcímen tett 

kifizetések - 2017-es ISZTK keret: ~36.000.000 Ft.) Közéleti ösztöndíj terén minden kifizetést 

vissza kell szorítani, ha nem áll rendelkezésre továbbá az eddigi keretmaradvány. Ahol én 

kezdeném: Nyúz, Mafihe, Tisztségviselői ösztöndíjak és „rendezvényes” egyszeri kifizetések 

átgondolása (utóbbit tárgyalnám is egy küldöttgyűlésen). 

 Mivel rendelkezésre áll az iskolaszövetkezet, így hogy kb. elkerülhető legyen a HKR 

esetleges megkerülése, az egyszeri közéleti ösztöndíjat akár meg is szüntetném személy 

szerint, de legalábbis nagyon átgondolnám a kiírását a jövőben. 

 A legnagyobb hiányosságom adminisztratív, a KÖB jegyzőkönyvek iktatása. Bár nem 

tervezek újraindulni alakuló küldöttgyűlésen, ennek az elmaradásnak a bepótlását még 

feladatomnak érzem, így amint időm engedi pótlom. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 
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