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Küldöttgyűlési beszámoló 

2017.11.14.-2017.11.28. 

Időrendi bontás az elmúlt 2 hétről: 

● 2017.11.16. EHÖK SZÖB ülés 

● 2017.11.16. Tisztségviselői ülés 

● 2017.11.21. KÖB ülés 

● 2017.11.23. EHSZÖB ülés 

Írásos beszámoló az elmúlt 2 hétről: 

Már az előző beszámolókor is jeleztem, hogy a novemberi munkálatok közepén jártunk akkor, 

össze lett hívva a KÖB, illetve a SZÖB ülés, illetve ezek anyagai elkészültek. Az ülés után két 

nappal sor is került a SZÖB ülésre, majd rá egy héttel EHSZÖB ülésre, mindkettőn ott voltam. 

Az üléseken többségében rutin munka zajlott, egyedüli kiemelni való a decemberi határidő 

szorossága és az, hogy ezt nagyon fontos betartani, mivel újabb változások várhatóak a HPO-

nál és valószínűleg egy esetleges csúszással január elején nem kerülnének kiutalásra az 

ösztöndíjak. Éppen ezért a decemberi „menetrend” nagyon szoros lesz, azonban mindent 

megbeszéltünk, remélhetőleg nem lesz fennakadás.  

A KÖB ülés keddjén az ülés után egy órával – a korábban már előkészített – utalási listák 

leadásra kerültek Ágasvári Zsoltnak, aki csütörtökön jelezte is, hogy azok aláírásra és 

elküldésre kerültek. A KÖB ülésen Patricia mellett Őri Bálint is részt vett és ő készítette a 

jegyzőkönyvet, amit köszönök neki. Természetesen a decemberi szoros határidők a KÖB 

munkájára is hatással lesznek, a tagok szerencsére rugalmasan álltak a problémához.  

A Neptunos kiértesítések befejeződtek, mind a rendkívüli szociális ösztöndíj, mind az egyszeri 

sport és az egyszeri kulturális esetében. Utóbbiak határozata félkész, a beszámoló leadása után 

befejezem az írásukat és valószínűleg még a hétvége folyamán megkapják az érintettek.  

Az Egyszeri tanulmányi versenyeken és tudományos konferenciákon való részvétel támogatása 

ösztöndíj pályázási és hiánypótlási időszaka is befejeződött. A pályázási időszak utolsó két 

napján folyamatosan bíráltam a kérvényeket és küldtem vissza hiánypótlásra azokat, ahol erre 

szükség volt. A beszámoló írása előtt a hiánypótlásról visszaérkezett pályázatokat átnéztem, 

tulajdonképpen a decemberi KÖB ülésen való tárgyalásra készen állnak.  
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A decemberi legnagyobb projekt – a januári utalás előkészítése mellett, természetesen – a 

kiírások felülvizsgálata, mivel a félév végén járunk, januárban a KÖB ki fogja írni a következő 

féléves pályázatokat. A rendszeres tudományos, illetve az egyszeri sport és rendszeres sport 

ösztöndíjak kapcsán már pár szóban egyeztettem az érintett tisztségviselőkkel, vállalták ezek 

átvizsgálását. Viszont amennyiben bárkiben megfogalmazódik bármilyen meglátás akármelyik 

kiírás kapcsán, keresse bátran akár Patriciát, akár engem, hiszen a jó ötleteket szívesen 

közvetítjük a KÖB felé.  

A fentieken kívül az elmúlt hetekben volt egy tisztségviselői ülés, tartottam két fogadóórát, 

valamint írtam egy újabb szösszenetet a Nyúzba, illetve a levelezést intéztem, utóbbi leginkább 

a „konferenciás” kérvénnyel kapcsolatos kérdésekben merült ki, egy-két kivétellel.  

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, esetleges kérdéseidet, észrevételeidet szívesen 

fogadom személyesen, vagy bármely elérhetőségemen.  

 

Budapest, 2017.11.25. 

Dohány-Juhos Nikolett 
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