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Küldöttgyűlési beszámoló 

2019.06.01.-2019.09.18. 

Időrendi bontás az elmúlt 3 és fél hónapról: 

● 2019.06.28. EHÖK Küldöttgyűlés 

● 2019.07.17. KÖB ülés 

● 2019.07.18-21. Mentortábor 

● 2019.09.01. EHÖK SZÖB ülés (informális) 

● 2019.09.03. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

● 2019.09.10. TTK bíráló betanítás 

Írásos beszámoló az elmúlt 2 és fél hónapról: 

Mivel jelenleg a bírálási időszak közepén vagyunk, így kissé darabosan és nem minden 

részletre kitérően fogok összefoglalni. Amennyiben valakinek konkrét kérdése lenne, keressen 

bátran. 

Pályázási időszak előmunkái:  

A TTK KÖB által kiírt pályázatok előmunkálatai kb. 1 hetet vettek igénybe, mielőtt KÖB elé 

kerültek. A rendszeres sport ösztöndíj több ponton át lett dolgozva, szakszerűen – ebben a 

munkában köszönöm Hambuch Mátyás segítségét. A KÖB ülés után a pályázatok nem kerültek 

azonnal nyilvánosságra, mivel közvetlenül a mentortábor volt mögötte, de ezután felkerültek a 

honlapra.  

Az EHSZÖB pályázatait levélszavazással fogadtuk el több ízben. A szociális támogatás 

pályázat kiírása nagyon sok pontban változott. Ennek előkészítését az EHÖK SZÖB februárban 

kezdte el és a félév során dolgozott rajta, majd Mayer Kata júliusban összesítette a munkát. 

Ennek egy komoly átnézése és felülbírálása történt még az elkészülése után, csak a megtalált 

hibák javítása után került levélszavazásra a pályázat. A kiírás jelenleg nem tökéletes, viszont 

nagyon sok ponton javult, egyértelműbb lett és a pontszámok is változtak. A pontszámok 

változása miatt a félévben az átlagtól eltérő ponthatár várható, melyet a rendelkezésre álló keret 

és beérkező pályázatok fognak meghatározni. A rendkívüli szociális támogatás esetén is voltak 

változások, az alaptámogatás, mivel törvényileg viszonylag kötött, nem változott. A kiírások 

augusztus elejétől elérhetők voltak, a saját kari honlapra átemeltem őket.  
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A KÖB pályázataihoz szokás szerint létrehoztam a felületeket és beállítottam azokat. A 

rendszeres sport esetén átkódoltam a felületet az új kiírásnak megfelelően, így a bírálónak és a 

pályázatónak is egyértelműbb lesz. A többi esetben az átszövegezés megtörtént. A felületek 

mind időben nyíltak – ahol zárni kellett záródtak is-, nem volt felhasználás szintű probléma 

velük.  

A szacskókat kértem, hogy a levelezőlistákra menjen ki az ösztöndíjakat összefoglaló poszt 

linkje – köszönöm, akik ezt megtették. Ben folyamatosan naprakészen posztol a Facebook 

oldalra, amikor kérem, nagyon köszönöm gyorsaságát. Neptun üzenet ment ki részemről, 

illetve Mayer Kata részéről is több.  

Szeptember elsején este Lágymányoson volt egy összeülés az ösztöndíjasokkal és átbeszéltünk 

rengeteg dolgot, hogy gördülékenyen menjen a munka.  

Az idei utalási lista készítő tanfolyamon hosszú gyakorlatos kötelességeim miatt nem tudtam 

részt venni, de mivel ez alapból az újaknak szól, így lemaradni semmiről sem maradtam. A 

listasablonnal rendelkezem, az időpontokat tudom. Az ISZTK és tanulmányi keret állását 

szintén elküldte a HPO számunkra, így mindent pontosan átlátok jelenleg és minden jól áll.  

Bírálói helyzet és a pályázat indulása: 

A pályázások közül a KÖB pályázatokkal minden rendben zajlott. A rendszeres szakmait én 

bíráltam, hiánypótlásra se volt szükség. A rendszeres tudományos ösztöndíjat Bori bírálta, 

közel 40 pályázat érkezett, melyből néhány pótlásra szorult, de a határidő lejártával már ezek 

is elkészültek. Rendszeres sportra 20 körüli pályázat érkezett, amelyeket Hambuch Mátyás 

bírált elő, itt is megtörtént a hiánypótlási kiküldés és a visszaérkezés, ahol kellett. Az egyszeri 

kulturális és sport folyamatosan naprakészre van bírálva Silling Bianka által. A KÖB-re tehát 

minden anyag megfelelően elő lesz készítve, az előbírálások jól állnak.  

Az alaptámogatás és a rendkívüli szociális támogatás akadozva indult be, de 1-1 napos 

csúszással működtek. Mindkét esetben én bírálok: alaptámogatásból eddig 137 kérvényérintése 

volt, jelenleg kb 30 kérvényt várok vissza hiánypótlásról. A rendkívüliek bírálása a következő 

2 napban fog megtörténni. 

A rendszeres szociális támogatás elindulása káoszos volt. Nem hallgatói részről történt 

mulasztás, de informatikai oldalról nem működött a felület. Mikor nem indult el időben a 

pályázat, Mayer Kata azonnal felvette az informatikai munkatársakkal a kapcsolatot: először 

úgy tűnt másnapra rendben lesz, de kiderült, hogy a probléma összetettebb és emiatt több napos 

csúszás várható vagy az előző évi felületet kellett volna használni, ami nem illeszkedett volna  
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a kiíráshoz és egyértelműen hátrányosan érintette volna a hallgatókat, így ebbe egyik 

ösztöndíjakkal foglalkozó tisztségviselő sem kívánt belemenni, közösen döntöttük a csúsztatás 

mellett a hallgatók érdekében. Mikor ezek az új határidők megvoltak – itt figyelembe kellett 

venni az októberi utalást és azt, hogyha nem adjuk le időben az utalási listákat, akkor 

októberben nem fognak ösztöndíjak érkezni, ami elfogadhatatlan lett volna -, Mayer Kata 

kiküldött egy tájékoztató üzenetet erről és arról, hogy a felület elindult – ez egy hetes csúszást 

jelentett az eredeti tervekhez képest. Előtte pénteken már ment ki Neptun üzenet arról, hogy a 

felület nem látható, de lesz pályázás és minden rendben lesz. Mindez a helyzet érthetően 

megijesztette a hallgatókat, így rengeteg levél érkezett ebben az egy hétben, de végsősoron 

mindenki sikeresen időben le tudja adni a pályázatát.  

A rendszoc bírálói gárda elég friss: 6 új ember tanult be idén, illetve Bori és mellettem 2 

tapasztalt bírál. Az új bírálóknak egyrészt volt egy fejtágítás 10-én, mikor indult a felület, majd 

11-én, 12-én és 13-án is bent éltem a haliban néhány órát leszámítva és végig közösen lehetett 

bírálni, hogy mindenki megtanulja az új felület kezelését. A régieknek is sok új dolog van. Egy 

helyen még nem működik jól a számító, de ezen dolgoznak és még 2 helyen jeleztünk gondot, 

de ezeket Kata jelentette és rendben lesznek. Ami sok plusz munka, hogy a tartós betegségeket 

egyenként BNO kód alapján ki kell keresni és rögzíteni családtagonként a pontokat, majd az 

összessített, tartós betegségre kapott pontot egy ELTE szerveren futó táblázatba rögzíteni kell 

a pályázó neptun kódjával, mivel a végső pontszám újragenerálás után ezeket egyenként hozzá 

kell majd adnom az összpontszámhoz. A távolság-korrekció nem jól működés esetén szintén 

hasonlóan zajlik. A bírálók eddig szuper ügyesek és jól állunk.    

Jelenlegi kérvényhelyzet:  

A KÖB kérvények helyzetéről fentebb írtam. Kitértem a rendkívülire és az alaptámra is, 

mindkettő jól áll. A rendszoc esetén kb 290-300 pályázat futott eddig be és szerencsére a tavaly 

szeptemberi időszakkal szemben, amikor háromból két kérvény hiánypótlásra ment, most 

fordított a helyzet és sok az elsőre tökéletesen leadott kérvény, ami könnyíti a munkát. Még 

200-250 kérvényt várunk a következő másfél napban. A határidő kedd, szeptember 17-én 16 

óra. Ezután egy hét hiánypótlás lesz.  

Várható teendők:  

Egyrészről folyamatosan bírálunk és igyekszünk mindent fél napon belül visszaküldeni 

rendszocon pótlásra, ahol az szükséges. A pótláshoz használt sablonválaszok nem hibátlanok  
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az átalakult pályázat miatt, így miután a beszámolót beküldöm, azokat fogom tökéletesíteni, 

hogy a bírálóknak könnyebb legyen.  

Kedden 16 óráig ömlenek be a kérvények, majd másnap délig mindent vissza kell küldeni 

pótlásra, aminél szükséges, hogy a hallgatóknak legyen elég idejük. A pótlás vége szintén 

húzós lesz, ott is másnap délig végezni kell majd és azután 1-2 óra alatt pontszám újragenerálás 

után a tartós beteg pontok rögzítését is meg kell tennem. Ez azért lesz ilyen sietős, mert 26-án, 

csütörtökön EHSZÖB döntés kell és le kell adni az utalási listákat aláírva.  

A KÖB ülés várhatóan 23-án lesz, erről most indítom majd az időpont érdeklődést a tagok 

között. A tanulmányi ösztöndíjról is ezen az ülésen születik döntés.  

Várhatóan még a kgy utáni napokban 20-án vagy 21-én várható egy SZÖB ülés is, hogy a 

rendkívülieket és az addigi helyzeteket meg tudja beszélni a Bizottság.  

Mentorfelkészítés:  

A mentortáborban befejeztem a tervezett mentorfelkészítést, mikor 3x2 órás sávot tartottam. A 

mentorok ügyesek, talpraesettek és jól tájékozottak. Én úgy gondolom mindent megtettem a 

képzésük folyamán, hogy a lehető legtöbb dolgot tudják és köszönöm a kitartásukat, 

munkájukat.  

 

Egyéb: 

A leveleim folyamatosan megválaszoltak: vannak nyugisabb és pörgősebb napok, de néhány 

órán belül mindenki választ kap, aki ír. Már tartottam fogadóórát a héten, de amúgy is a haliban 

élek bírálási időszakban, így a hallgatók jó esetben megtaláltak és tudtak személyesen is 

egyeztetni. Mivel éppen fut szervergép bent, így éjszaka is tudok dolgozni itthonról, sikerült 

megoldani ezt az informatikai gondot időben.  

Nagyon köszönöm mindenki munkáját, amit az ösztöndíj pályázási időszakba fektetett és fektet 

továbbra is. Jól állunk és remélhetőleg minden rendben lesz októberre!  

 

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

fogadom személyesen, vagy bármely elérhetőségemen.  

Budapest, 2019.09.15. 

Dohány-Juhos Nikolett 
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