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Küldöttgyűlési beszámoló 

2018.12.21.-2019.02.12. 

Időrendi bontás az elmúlt 2 és fél hétről: 

● 2019.01.09. Találkozó a TR iroda munkatársával 

● 2019.01.10. KÖB ülés 

● 2019.01.24. EHÖK SZÖB ülés 

● 2019.01.30. EHÖK Bírálói felkészítés 

● 2019.02.06. EHÖK 2.0 és TTK bírálói felkészítés  

● 2019.02.11. Tisztségviselői ülés és Választmány 

Írásos beszámoló az elmúlt 2 és fél hétről: 

Kiírások és elkészítés: 

Már előző félévben elkezdődött a tervezés, ez folytatódott januárban. A felülettel kapcsolatos 

kérdéseinket sikerült egyeztetni a TR munkatársával. Sok ötlet megvalósult, több-kevesebb 

sikerrel, illetve megtudtuk, hogy sok minden miért nem úgy működik, ahogyan kellene és miért 

nem lehetséges fejleszteni. Nagyon hasznos megbeszélés volt, ami nem csak ebben a félévben, 

de a szeptemberre tervezett változásokkor is nagy segítség lesz.  

A kiírásban kisebb javítások voltak csak a szociális jellegű támogatásoknál, nagyobb 

változások csak őszre várhatók. Viszont sikerült minden bírálási dolgot finomítani és 

egyeztetni, hogy minden szempontból működjön az egységes rendszer.  

A KÖB nem változtatott komolyabban egyik kiíráson sem. A kérvények is eszerint készültek 

el a pályázások kezdete előtt, azóta rendben működnek, eddig fennakadás nem volt.  

Ment ki Neptun üzenet eddig 3 alkalommal – kétszer EHÖK általi, egyszer általam. Még 

vasárnap éjszaka készülök kiküldeni egy újabbat a határidőre való figyelmeztetés véget. A 

szacskók és Ben segítségét köszönöm, hogy az egyéb csatornákon tájékoztatják a hallgatókat.  

Bírálók: 

Borival és velem együtt jelenleg 9 bíráló dolgozik a rendszoctámokon, ebből egyetlen személy 

új. Eddig kb 110 pályázat érkezett be, amelyek mind bírálva vannak, tehát szinten tudjuk tartani 

a teendőket, még ha néhány bíráló munkája egyéb okok miatt korlátozott is.  

Az ISZTK ösztöndíjak is szépen érkeznek be, a bírálásuk folyamatos és fennakadástól mentes.  
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Pályázási időszak jelenleg:  

Harmadik-második nap végén általában még viszonylag nyugodtabb a munka, ez most sincs 

másképpen. Szinten vagyunk és eddig az egyetlen gond a Neptun kliens egy tiltása, ami 

kapcsán még várunk a TR megoldására (erről Mayer Kata, megbízott EHÖK szocos 

gondoskodik, sajnos minden kar szocosánál és nála is fennáll a probléma – reménykedünk a 

mielőbbi javításban).  

Jövőhéten megpróbálok több személyes fogadóórát tartani. Az emaileket folyamatosan 

válaszolom meg, jelenleg nincs bent megválaszolatlan. Valószínűleg, az eddigi tapasztalatok 

alapján, vasárnap este-hétfőn kezd majd sűrűsödni minden, mivel általában az utolsó 24-48 óra 

szokott kritikus lenni.  

A bírálók mind szuperek és mindent megtesznek, hogy a hallgatóknak a lehető legjobb legyen. 

Eddig semmiféle panasz nem lehet rájuk, sőt, köszönöm a munkájuk.  

Egyéb  

Amit fentebb említettem már: személyi csere történt az EHÖK-ben, mivel Martina Fanni 

végzett, a jelenlegi megbízott a volt BTK szocos Mayer Kata, aki a következő EHÖK KGY-n 

kerülhet megválasztásra. Az együttműködés hibátlan, igyekszik minden karra többször 

ellátogatni és mindenben támogatni a munkát. Az ő ötletei mentén kezdődött már el a 

szeptemberi nagy változtatások előkészítése.  

Komolyabb adatokat és következtetéseket a pályázási időszak után tudok mondani. A 

tanulmányi és ISZTK keret számait még sajnos nem kaptam meg, de jövőhéten várhatók. Most 

napról-napra kerülnek elő teendők, valószínűleg szóban tudok kiegészíteni hosszabban.  

 

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

fogadom személyesen, vagy bármely elérhetőségemen.  

Budapest, 2019.02.09. 

Dohány-Juhos Nikolett 
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