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Küldöttgyűlési beszámoló 

2018.10.09.-2018.12.04. 

Időrendi bontás az elmúlt 5 hónapról: 

● 2018.10.16. Tisztségviselői ülés és Választmány  

● 2018.10.17. KÖB ülés 

● 2018.10.17. Erasmus+ kieg.tám. Operatív Bizottság ülése 

● 2018.10.17. EHÖK SZÖB ülés (informális résszel is) 

● 2018.10.24. EHSZÖB ülés 

● 2018.11.06. Tisztségviselői ülés és Választmány  

● 2018.11.07-09. Rendeszeres szociális támogatás felület újra megnyitása 

● 2018.11.13. Tisztségviselői ülés és Választmány 

● 2018.11.14. EHÖK Küldöttgyűlés 

● 2018.11.20. KÖB ülés 

● 2018.11.20. EHÖK SZÖB ülés 

● 2018.11.26. EHSZÖB ülés 

● 2018.11.27. Tisztségviselői ülés és Választmány 

Írásos beszámoló az elmúlt 2 hónapról: 

A múltkori után megígértem, így igyekszem rövidre fogni.  

Októberi rutinmunkák: 

Az októberi munkák saját medrükben zajlottak, Borival előbíráltuk az egyszerieket KÖB-re, 

majd ezt megtartottam és utána leadtam az elkészült utalási listákat. (A lelevelezett rendszeres 

sport és tudományos korrekciókat is tárgyalta a KÖB, mindent rendben találva.) A SZÖB 

ülésen egyrészről tárgyaltuk a havi anyagokat, másrészről egy hosszabb informális részben 

igyekeztünk kitérni az idei rendszer hiányosságaira, amiket szeretnénk javítani februárra. Az 

októberi EHSZÖB az általunk előkészített anyagokaz tárgyalta, nem volt fennakadás. A 

kiértesítéseket az ülések után szinte azonnal megtettem.  

Szoctám korrekciók és utózöngék:  

A korrekciós időszak, az elhúzódó rendszoc kiértesítések közötti javítások miatt, egyáltalán 

nem volt húzós, kényelmesen végeztem az eddigiekhez képest. Volt néhány fellebbezés, amit 

sajnos nem tudtuk korrigálni fellebbezés nélkül, de kértük a HJB támogatását és ezek el is  
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lettek így fogadva. Emellett – mint mindig – most is voltak figyelmetlenség miatt elutasítások, 

amikre fellebbeztek, de nem fogadták nekik el önhibák miatt.  

Ami idén más volt, az az utólagos leadási időszak megjelenése: mivel a Neptun leállás miatt 

többen nem tudták leadni a pályázatot, akik egyébként minden dokumentummal rendelkeztek, 

így az EHSZÖB és a HJB közös döntése alapján volt erre kijelölve novemberben néhány nap. 

Csak egyszer lehetett leadni, a hatóságinak a szeptemberi határidőn belül kellett kiállítva lennie 

és nem volt hiánypótlás. A bírálást mindenhol a szocos végezte, nálunk én. 19 pályázat jött be 

itt, ennek a fele a rossz hatósági miatt elutasításra került, a maradék háromnegyede elérte a 

ponthatárt. Volt egy pályázat, ami kalandos utat járt be, ennek a végét már Martina Fanni 

intézte a TR munkatársaival. Így a szeptemberi szoctám időszakot november közepére végleg 

lezártuk.  

Novemberi rutinmunkák:  

A KÖB ülésre az anyagokat Borival közösen készítettük elő, maga az ülés gyorsan zajlott, 

mivel csak az egyszeri sport és egyszeri kulturális volt terítéken. Aznap az EHÖK SZÖB ülésre 

nem tudtam átérni a Lágymányoson lévő gyakorlati órámról, így csak lélekben lehetettem ott: 

előtte elküldtem az anyagokat és közben is egyeztettem, szerencsére semmi kérdés nem merült 

fel. EHSZÖB-ön voltam, minden szokásosan alakult. A kiértesítések kissé megcsúszva 

történnek tanulmányi okokból, de fennakadást ez sem okozott. Az utalási listák a beszámoló 

írásakor már feldolgozásra kerültek.   

Egyszeri tanulmányi versenyeken és tudományos konferenciákon való részvétel 

támogatása pályázat:  

Az októberi KÖB ülésen kiírásra került a pályázat. Ezt mindenhová kitettem, illetve Ben és a 

szacskók segítettek hirdetni, amit innen is köszönök. A kérvénysablont szokás szerint én 

hoztam létre és rendben elindult a pályázás. Végül 61 kérvény jött be, ezeket én bíráltam elő, 

a hiánypótlás jelenleg zajlik. Döntés a decemberi KÖB-ön lesz, utalás januárban a sikeres 

pályázatok esetében.  

December elővetítve:  

A határidő ilyenkor szűkösebb a karácsonyi időszak miatt: ötödikén leadás vége, hatodikán 

már KÖB és SZÖB lesz, így fel kell pörgetni a folyamatokat. Innen kérek mindenkit, hogy 

senki se felejtse el, hogy nemsokára leadási határidő és ebben a félévben az utolsó.  
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Egyéb  

A levelezésem szokás szerint naprakész, jelenleg a „konferenciás” ösztöndíj levelezése 

dominál. 

Az Erasmus+ Operatív Bizottság ülésén is ott voltam, sikeres időszakot zárhattunk ebből is. 

A delegáltságaimat teljesítettem: egyetlen ülésre nem értem sajnos át, ezt leszámítva mind az 

ösztöndíjas üléseken, mind EHÖK KGY-n voltam. A Tisztségviselői és Választmány pároson 

mindegyiken ott voltam, kivéve egyen, amikor betegség miatt nem tudtam megjelenni – aznap 

a fogadóórám is elmaradt. Egyébként minden másik fogadóórám megtartásra került.  

 

Remélem ezzel a mennyiséggel sikerül ellensúlyoznom a múltkori megszaladt sorokat.  

 

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

fogadom személyesen, vagy bármely elérhetőségemen.  

 

Budapest, 2018.12.01. 

Dohány-Juhos Nikolett 
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