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Küldöttgyűlési beszámoló 

2018.12.04.-2018.12.21. 

Időrendi bontás az elmúlt 2 és fél hétről: 

● 2018.12.05. EHÖK Küldöttgyűlés 

● 2018.12.06. EHÖK SZÖB ülés 

● 2018.12.06. KÖB ülés 

● 2018.12.10. EHSZÖB ülés 

● 2018.11.11. Tisztségviselői ülés és Választmány  

● 2018.12.20. EHÖK Küldöttgyűlés 

Írásos beszámoló az elmúlt 2 és fél hétről: 

Decemberi rutinmunkálatok:  

Még az előző küldöttgyűlés alatt végeztem egyszeri tanulmányi versenyeken és tudományos 

konferenciákon való részvétel támogatása pályázat hiánypótlásról visszaérkezett/visszavett 

kérvényeivel, így ezek elő voltak készítve a döntésre. Bori decemberben végig bírálta az 

egyszeri sportot és az egyszeri kulturálist, de utolsó nap, ötödikén viszonylag nagy 

mennyiségű, ráadásul csoportos pályázat ömlött még be. Ami délután kb. 16 óráig befutott, azt 

Bori megcsinálta, ami ezután, azokat én néztem át az éjféli határidő lejártával. Kissé szoros 

volt az idő, mert 6-án délelőtt már KÖB volt – az ülést követően elküldtem a listákat aláírásra. 

Ugyanezen a napon SZÖB ülés is volt: itt is ötödike volt a leadási határidő, itt is éjfél után 

fejeztem be a munkát, de minden rendben ment. Minden egyszeri pályázat esetében a félév 

során hiánypótlásra visszaküldött kérvények vissza lettek téve ügyintézés alá és megszületett 

róluk a döntés. Az EHSZÖB hétfőn délelőtt volt: a januári utalások januárban fognak 

megtörténni bár a listák egy részét még decemberben feldolgozzák a pénzügyi osztály 

munkatársai(tehát a feldolgozás alatti szöveg is januári utalást jelent). A döntésekről a 

kiértesítések – kérvény státusz és határozat – minden esetben megtörténtek, ahol nekem kellett 

megtenni a kiértesítést. Ezzel együtt lezárultak a félév ösztöndíj időszakának munkálatai.  

Fennakadások:  

Az elmúlt 2 hétben két nagyobb problémakör került elő, az egyik egy elhúzódóbb, a másik egy 

viszonylag hamar rövidre zárt történet. Utóbbi az utalási listák aláíratásával kapcsolatban  
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merült fel az egyik ösztöndíj típusnál, félreértések és új szabályozások okán a gazdasági 

ellenjegyző elé kerülve, de Luca lekommunikálta a problémát, így Ágasvári Zsoltnak és nekem 

elegendő volt plusz egy nap haladékot kérnünk a leadásra. Sajnos decemberben minden karon 

gyakoriak a csúszások, így a pénzügyi osztály kollégái mindig nagyon késségesen állnak a 

kérésekhez és nem okozott ez gondot. Luca egyben gondoskodott arról is, hogy a 

következőkben semmiféle probléma ne lehessen az aláírásokkor.  

A másik probléma összetettebb: valamiféle Neptun beállítási gond miatt bizonyos, már 

szakképzettséget váltott, tehát képzés váltó státusszal is rendelkező tanárszakos hallgató nem 

kapta meg a decemberi utalásokkor az ösztöndíjat. Ennek az az oka, hogy nem lehetett 

számukra összeget importálni és ezáltal utalást indítani a Neptunban. Erről a pénzügyi osztály 

munkatársai a hétfői EHSZÖB ülésen tájékoztatták a karok ösztöndíjasait. A felénk beérkező 

adatokat Martina Fanni (EHÖK szoc.) folyamatosan továbbította, a pénzügyesek és a Neptun 

fejlesztők pedig dolgoztak a megoldáson és több hallgatónál már megoldódott, sőt, 

elképzelhető, hogy jelenleg már mindenki megkapta pótutalással az összegeket. Mayer Kata 

(BTK HÖK szoc.) és én igyekeztünk kommunikálni a hallgatók felé megkeresés esetén, hogy 

értesültünk a problémáról és az illetékesek mindent megtesznek a mielőbbi feloldás érdekében. 

Valószínűleg minden valami hibás beállításra vezethető vissza, de jelenleg nem ismert az oka.  

Következő hónap előrevetítve:  

Már a decemberi SZÖB-ön körvonalazódott a februári szoctám pályázási időszak kerete és 

ezzel együtt az igényeinket is leadtuk, pl. a felület fejlesztése érdekében. A novemberben 

elkezdett munkát folytattuk. Januárban a kiírások lesznek terítéken mind itt, mind kari szinten. 

A KÖB várhatóan ugyanazokat az ösztöndíjtípusokat fogja a következő félévre is kiírni, de 

erről január elején várható biztos információ – nagy változások minden esetre nem valószínűek.  

Egyéb  

A levelezésem szokás szerint naprakész. A delegáltságaimat teljesítettem, illetve fogom még 

az ülésig.  

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

fogadom személyesen, vagy bármely elérhetőségemen.  

Budapest, 2018.12.17. 

Dohány-Juhos Nikolett 
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