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Küldöttgyűlési beszámoló 

2019.02.12.-2019.04.26. 

Időrendi bontás az elmúlt 2 és fél hónapról: 

● 2019.02.16. Tisztségviselői nap 

● 2019.02.20. KÖB ülés 

● 2019.02.20. OHÜB (helyettesítettem) 

● 2019.02.20. EHÖK KGY 

● 2019.02.22. EHÖK SZÖB ülés 

● 2019.02.25. EHSZÖB  

● 2019.03.13. Mentorfelkészítő 1.1 

● 2019.03.14. Mentorfelkészítő 1.2 

● 2019.03.20. KÖB ülés 

● 2019.03.21. EHÖK SZÖB ülés (kimentésem kértem)  

● 2019.03.25. EHSZÖB  

● 2019.03.25. Tisztségviselői ülés 

● 2019.03.26. Mentorfelkészítő 2.1 

● 2019.03.27. Mentorfelkészítő 2.2 

● 2019.04.03. Mentorteszt 1. 

● 2019.04.04. Mentorteszt 2. 

● 2019.04.09. Mentorteszt UV 1. 

● 2019.04.11. Mentorteszt UV 2. 

● 2019.04.15. Választmány 

● 2019.04.16. EHÖK SZÖB ülés 

● 2019.04.17. KÖB ülés 

● 2019.04.24. EHSZÖB (helyettesítés)  

Írásos beszámoló az elmúlt 2 és fél hónapról: 

Mivel viszonylag hosszú idő telt el az előző beszámoló óta, így igyekszem nem túlrészletező 

lenni. Ha bárkit érdekelnének kisebb részletek, akkor kérlek jelezzétek és nagyon szívesen 

leülök bárkivel.  
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Pályázási időszak munkái:  

A legutóbbi pályázat írásakor még zajlott a pályázások kezelése. Nagyon sok zavart okozott a 

Neptun mostani beállítása a rendszeres szociális kérvények kapcsán, az un. kérvényfolyamat 

miatt nagyon sok minden nem úgy működött, ahogy kellett volna, de szerencsére sikerült 

mindent kezelni. A számok tekintetében kevesebb rendszoc jött be, mint tavaly ilyenkor, de 

minden karon hasonló mennyiségű csökkenés figyelhető meg. A bírálók viszonylag pontosak 

voltak, kisebb korrekciók kellettek csak. Ugyancsak sikeres volt a rendszeres sport, rendszeres 

tudományos és rendszeres szakmai bírálása. Ezekre megszokott mennyiségű, talán még több 

kérvény is érkezett be, mint szokott, főleg a tudományos esetében. Az egyszeri kultot és sportot 

februárban is jobbkezem, Bori bírálta. Innen is ismételtem szeretném köszönni minden bíráló 

munkáját!  

Az ISZTK rendszeres ponthúzások kicsit nehezek voltak, ugyanis a szombathelyi kiválasztás 

miatt nincs jelenleg stabil pénzügyi keretszámunk, így az előző évi adatok és az idei 

következtetések alapján óvatos döntések születtek, akárcsak a tanulmányi keret és a tanulmányi 

ösztöndíj esetén. Sajnos még most, a beszámoló írásakor se tudunk számokat, de hamarosan 

végleges lesz az állapot és ősszel sokkal könnyebb lesz.  

Az üléseken részt vettem mindhárom ösztöndíjas delegáltságom esetében. A KÖB ösztöndíjak 

utalási listái rendben és időben elkészültek, aláírásra kerültek. Fennakadás nem volt.  

A kiértesítések és a határozatok legenerálása a Neptunban történt minden KÖB ösztöndíj 

esetén, illetve a mi rendkívüli szocainkat is kiértesítettem rendben, miután az EHSZÖB döntött  

ezekről és egyben meghúzta a rendszoc ponthatárt. Az előző ülésen Horváth Mihály elég 

részletesen bemutatta a szociális keret érdekében tett lépéseket, így ezeket nem szeretném 

részletezni, de a hallgatók az ügyben eljárók munkájának köszönhetően viszonylag magas 

szociális ösztöndíjakban részesülhetnek, ami a rászorulók miatt nagyon szívderítő tény.  

A rendszoc kiértesítések esetén, amelyeket nem én végzek, a már említett Neptun 

kérvényfolyamat miatt volt fennakadás, de EHÖK részről született erre egy kompromisszumos 

megoldás – viszont így sokkal később tudtak ezek a kiértesítések kimenni, mint kellett volna.  

Nem emberi mulasztás történt, egyszerűen a technikai oldallal volt gond.  

A rendkívüli szociális támogatások esetén szeretném megemlíteni, hogy a Ráday kollégiumi 

tűzesetben érintett TTK-s hallgatók (akárcsak minden ELTE-s, szociális ösztöndíjra jogosult, 

aki adott le kérvényt és élni kívánt vele) kaptak támogatást az elszenvedett károkra. Ez egy 

egységes összeg volt minden hallgató esetén – bár az EHSZÖB a megítélt összegnél is szívesen  
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adott volna többet, ezt azonban az elkülönített keret nem tette volna lehetővé. Azonban így is 

sikerül segíteni valamennyit azoknak, akik segítséget kértek.  

Pályázási időszak utómunkái: 

A kiértesítések után meglehetősen kevés korrekció történt. Nagyon pontos volt az ISZTK 

rendszeres bírálata, hiszen amióta tisztségben vagyok nem volt ennyire kevés korrekciós ügy. 

Külön öröm, hogy a rendszocnál is alig akadt ezzel munka, ez is a bírálók munkáját dicséri.  

Voltak fellebbezések, de ezek többségben álltalunk voltak felajánlva a hallgatóknak, mivel 

több olyan eset is volt, amikor a bíráló és én már nem tudtunk segíteni, viszont úgy gondoltuk, 

hogy nem önhiba miatt történt az eset a hallgatóval és szerencsére Mayer Kata is partner volt 

a minél hatékonyabb megoldáskeresésben. Innen szeretném köszönni Kata munkáját, káoszos 

volt a Neptun okán a február, de ő végig kitartott és nagyon sok helyzetet orvosolt, emellett 

azóta is nagyon sokat segít, hogy pl. a fent említett fellebbezéses hallgatók esetén a HJB felé 

is közvetíthessük az álláspontunkat és támogathassuk a hallgatók fellebbezéseit.  

Mentorfelkészítés:  

Mint minden évben, idén is nagy hangsúly van a mentorok ösztöndíjas képzésén. A bukási 

arányokat nézve valószínűleg viszonylag hasznosak voltak a mentorfelkészítők, amiket 

tartottam és a jelenlévők is egész szépen túlélték. 2 héten is tartottam felkészítőt, az első héten 

egy ösztöndíjtípus és keretismertetés volt, majd rá 2 hétre a gyakorlatibb oldalról közelítettük  

meg a dolgokat. Mindkét alkalommal kétszer volt ugyanaz megtartva, hogy lehetőleg minél 

többen jelen tudjanak lenni. Az első kb. 60 perces volt, a második kb. 120, de ebben Csilla 

része is benne volt. Én úgy vettem észre, hogy a teszteken látszott, hogy ki nem vett részt egy-

egy alkalmon. Köszönöm Kornélnak a lehetőséget és a mentoroknak a kitartást. A teszteket 

összeállítottam minden alaklomra és jelen voltam a javításokkor is segíteni. Köszönöm minden 

javító pontos munkáját és minden szacskó, illetve mentorfelelős szintén befektetett felkészítő 

és javító munkáját. Folytatás nyáron a mentortáborban a már kiválasztott mentorkákkal.  

„Rutimunkák”:  

Márciusban és áprilisban viszonylag simán mentek a rutinmunkák. Márciusban sajnos nem 

tudtam elmenni SZÖB-re, mivel pont egybeesett a tanításom időpontjával, de előre egyeztettük 

Katával, elküldtem az anyagokat és minden rendben ment. Áprilisban EHSZÖB-re nem tudtam 

menni, terepgyakorlat miatt, ekkor Csilla helyettesített, amit külön köszönök neki itt is. A 

KÖB-ök megtartásra kerültek, az utalási listák mindkét esetben ülés után azonnal elkészültek 

és indultak aláíratásra. A márciusban leadott listák alapján áprilisban simán mentek az utalások,  
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az áprilisban leadandó listák pedig már leadásra kerültek a héten, ezekkel se hiszem, hogy 

bármi gond lenne. A kiértesítések és a határozatok kiküldése mindkét hónap esetén megtörtént 

minden hozzám tartozó ösztöndíj esetén.  

Tavaszi egyszeri pályázási időszak: 

Márciusban kiírta a KÖB a „konferenciás” ösztöndíjat, amely a megszokott forma szerint ment. 

Itt a keret meghatározása volt nehézkes a fent említettek miatt, ezt leszámítva volt pici 

maximum összeg emelés és finomítás. Kiírásra került 2 év után ismét az egyszeri közéleti 

ösztöndíj, amelyből célunk ugyanolyan egyszeri pályázási időszakos kérvényt csinálni, mint a 

konfos. Ennek is van meghatározott kerete. Természetesen a kiírás nem hibátlan, de reményeim 

szerint 1-2 félév alatt tudjuk tökéletesíteni.  

A két ösztöndíj pályázása jelenleg is fut, a beérkező kérdésekre folyamatosan válaszolok. A 

szacskókat és Bent kértem, hogy osszák, hirdessék – amennyire én látom, ez megvalósul. Azért 

kiment egy emlékeztető Neptun üzenet is, főleg, mert közel a többi egyszeri utolsó határideje 

is. Köszönöm mindenkinek a hirdetést!  

Mivel a beszámolót péntek este írom, ezért még jönnek be a kérvények, konkrét számokkal és 

visszajelzésekkel szóban tudok szolgálni majd az ülésen.  

 

Egyéb: 

A leveleim folyamatosan megválaszoltak, a fogadóóráim kissé mozognak, de vannak, az 

ösztöndíjak pedig eddig minden hónapban érkeztek, így elvileg minden rendben és mindenki 

boldog. 

 

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

fogadom személyesen, vagy bármely elérhetőségemen.  

Budapest, 2019.04.26. 

Dohány-Juhos Nikolett 
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