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Küldöttgyűlési beszámoló 

2019.09.18.-2019.10.22. 

Időrendi bontás az elmúlt hónapról: 

● 2019.09.20. EHÖK SZÖB ülés  

● 2019.09.23. KÖB ülés 

● 2019.09.26. EHSZÖB ülés 

● 2019.10.02. EHÖK Küldöttgyűlés 

● 2019.10.08. Egyeztetés a Pályázatokért felelős alelnökkel 

● 2019.10.08. MNB ösztöndíjbírálási delegáltság 

● 2019.10.09. EHÖK SZÖB ülés 

● 2019.10.15. KÖB ülés 

● 2019.10.16. EHÖK SZÖB ülés 

Írásos beszámoló az elmúlt hónapról: 

Pályázási időszak munkái:  

Már az előző beszámolom írásakor is jól állt a dolog, de a KÖB által bírált anyagok hamar 

elkészültek, hála a jó bírálói megosztásnak. A KÖB összehívása biztonsági időpontra került: 

olyanra, hogy legyen idő az aláíróknak időben átnézni, de biztosan megérkezzen a tanulmányi 

táblázat, hiszen arról is döntést kellett hozni az ülésen.  

A rendkívüli szoctámokat én magam bíráltam elő, viszonylag sok jött be, de ez nyár után 

szokásos. Az alaptámokkal végig naprakész voltam és bár az osztatlan tanárszakosok első 

hónapban történő szakképzettségválasztás miatti felületváltása okozott fennakadást, de ezt idén 

sikerült megoldani. A jövőben ezt majd ennél alaposabban kell orvosolni.  

A rendszoctámok bírálása nagyon jó ütemben zakatolt, a hiánypótlásra minden jó időben vissza 

tudott menni. Nagyon szoros volt a bírálási határidő az előző beszámolóban említett 

informatikai problémák miatt és voltak az utolsó napokban húzós percek, de végső soron 

minden időben elkészült. Köszönet ezért az elhívatott bírálóknak: a többség új volt és mégis 

hősiesen küzdött meg a feladattal.  

KÖB, SZÖB és EHSZÖB döntések:  

A KÖB ülésen fontos szempont volt az ISZTK ösztöndíjaknál, hogy a rendszeres tudományos, 

szakmai és sport ösztöndíjak esetében a kimagasló eredményekhez magas ösztöndíjak 

társuljanak, mivel elég keret állt rendelkezésre. Kiemelt szerepet kapott a tudományos  
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ösztöndíj, melyre havonta nagyjából háromszor annyit költünk, hála kereten belüli 

átcsoportosításnak, mint amit a HKR előirányoz – ezzel a tudományos munka értékét szeretné 

kifejezni a KÖB. A sport és szakmai keret is nőtt, mindkettő kihasznált. A ponthatárok 

stagnáltak vagy csökkentek, a pontösszegek pedig növekedtek.  

A tanulmányi ösztöndíj esetén ismét a jogosult hallgatók harmada kapott támogatást: 33,3%-

nál, tökéletes harmadnál lehetett határt húzni. A legalacsonyabb ösztöndíj is 25 ezer forint, de 

van, aki több mint 50 ezer forintot kap havonta.  

Az EHÖK SZÖB ülésen főleg a rendkívülik előbírálása kapott nagy szerepet: kis emelkedés itt 

is volt az összegekben már kiírás alapján is, de nagyobb változás csak tavasszal, a normatíva 

emelkedéssel lesz. Sokat beszéltünk a különböző Neptun hibákról és egyéb nehézségekről, 

szerencsére a szocosok együttműködése a sok új kari tisztségviselő érkezésével is erős maradt 

és kellemes a közös munka.  

Az EHSZÖB ülésen nagyon nehéz volt dönteni a rendszocokról. Az előkészítés időben meglett, 

bár többen aznap hajnalig dolgoztunk a kézi korrekción: minden egyes tartós betegségre járó 

pontot kézzel kellett utólag rögzíteni a Neptunban. A nehézséget mégis a ponthatár és a 

pontösszeg okozta. A kettő összefüggése miatt egy kicsi ponthatár emelés és egy pontpénz 

csökkenés lett a döntés vége. Erről itt olvashattok egy összefoglalót: 

http://elteonline.hu/kozelet/2019/10/01/lezarult-a-szocialis-tamogatasok-palyazati-es-

elbiralasi-szakasza/ Sajnos a pontösszeg csökkenése azok esetében, ahol a kiírás pontváltozásai 

nem mozgatták a pontokat (pl.pont emelkedett az egy főre esőjük erre a félévre), összességében 

ösztöndíj csökkenést okozott. Pont emiatt is volt olyan nehéz a döntés, azonban a ponthatár 

további megemelése, hogy a pontösszeg ne essen ennyit, azzal járt volna, hogy nagyon sok 

hallgató esett volna el a támogatástól. Így a kisebbik rossz lett választva. A következő féléves 

normatívaemelkedés ezt a helyzetet majd orvosolja.  

A pályázati utómunkák:  

A KÖB után az első saját munkám az utalási listák elkészítése volt: már az ülés előtt 

előkészítettem az alapokat és az ülést követő 1 órán belül el tudtak indulni aláírásra. Mindez 

rendben ment és bőven időben be lett küldve minden.  

A kiértesítések, mivel évelején nagyon sok van, 3,5 napos projekt volt. Határozatsablonokat 

készítettem, majd minden kiment, ami az én feladatom volt(később kiderült, hogy 2 kérvény 

csak később kapott kiértesítést egy adminisztratív hiba miatt, de már ez is javítva van). A 

központi kiértesítéseket Katáék végezték el rendszoc és alaptám esetén, a rendkívüliket én  

http://elteonline.hu/kozelet/2019/10/01/lezarult-a-szocialis-tamogatasok-palyazati-es-elbiralasi-szakasza/
http://elteonline.hu/kozelet/2019/10/01/lezarult-a-szocialis-tamogatasok-palyazati-es-elbiralasi-szakasza/
http://elteonline.hu/kozelet/2019/10/01/lezarult-a-szocialis-tamogatasok-palyazati-es-elbiralasi-szakasza/
http://elteonline.hu/kozelet/2019/10/01/lezarult-a-szocialis-tamogatasok-palyazati-es-elbiralasi-szakasza/
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csináltam. Utóbbiak esetén gond van a frissen szakképzettséget váltott osztatlan tanárisokkal, 

mivel a régi felületen leadott kérvény kiértesítése jelenleg nem lehetséges, mert nem aktív 

felülethez nem adható hozzá a döntés – elvileg ennek a javításán dolgoznak. Ezután kezdődött 

a korrekciós időszak.  

ISZTK korrekció nagyon kevés volt, hála a pontos munkának. Ami volt, ott egy esetben volt 

bírálói hiba, egy esetben pedig Neptun által generált hiba. Mindkettőt sikerült orvosolni. 

Meglepő módon idén tanulmányi korrekcióra is szükség volt, az egyik esetben egy későn 

bekerülő érdemjegy, a másikban pedig egy Neptun felületi elállítás volt a gond. Ezt leszámítva 

nem volt gond.  

A rendszoc korrekcióknál nagyon sok volt a Neptun általi gond. Pl. gyakori volt, hogy hiába 

javította az egy főre esőt a bíráló, a Neptun mégis hibás pontot számolt. Alig akadt bírálói hiba, 

amiért nagyon büszke vagyok a munkára, viszont a felületi gondokat mindenképpen orvosolni 

kell februárra.  

Levelezés, kommunikáció és fogadóórák:  

A kommunikáció gördülékeny lett volna, azonban itt is találtunk egy kis hibát: poszt is készült 

már róla a honlapra, illetve Ben meg is osztotta, de valószínűleg a következő Neptun üzenetben 

értesítve lesznek róla a hallgatók pluszban. A probléma az, hogy hiába küldenek a 

tisztségviselők választ a hivatali levelezésből szinte azonnal, a választ a címzettnek a 

levélszemét/spam mappába sorolja a saját rendszere és azt hiszi nem kapott még választ. 

Szerencsére ez csak a korrekció időszakában jött elő, mint gond, de februárban nagyon komoly 

gondot fog okozni, ha így marad. Van hallgató, aki háromszor írta meg ugyanazt a gondot és 

én háromszor küldtem el ugyanazt a választ, mire sikerült megtalálnia a választ. Zavaró, 

felesleges plusz munka, nehezíti a kommunikációt és tapasztalatlan hallgatónak úgy tűnhet, 

mintha nem érkezne (időben) válasz. Kérlek titeket, hogy ezt közvetítsétek az ismerőseitek 

felé, terjedjen, mindenki figyelje a spamet is, aki webmailről vár választ.  

A kommunikáció kapcsán köszönöm mindenki segítségét, aki akár a haliba betévedő 

hallgatókat tájékoztatta, akár más felületen segített – kiemelve Bent, aki szokás szerint 

mindenben segítségemre volt és ezért hálás vagyok.  

Az első hetek haliban való élete után a kiértesítések után már „csak” a heti fogadóórámban 

vagyok bent 2 órát, illetve általában csütörtökönként szintén néhány órát. A KGY előtti héten 

sajnos elmaradt betegség miatt, de ezt leszámítva megtartottam mindet.  
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Októberi munkálatok és az új ösztöndíjkiírások:  

Októberben a fent említett korrekciók végzése mellett lezajlottak a rutinmunkák. Mind az 

ISZTK egyszeriek, mind a rendkívüli szocok időben el lettek bírálva. Már sor került SZÖB-re 

és EHSZÖB előtt vannak utóbbiak: EHSZÖB 24-én lesz. KÖB volt a héten, amit kissé sietősen 

kellett az említett betegség miatt megtartani, de azóta sikeresen elkészültek az utalási listák és 

aláírás alatt vannak – várhatóan semmiféle fennakadás nem lesz. Emellett elfogadásra került 

az Egyszeri tanulmányi versenyen és tudományos konferenciákon való részvétel támogatása és 

az Egyszeri közéleti ösztöndíj kiírás is, mindkettő elérhető már a honlapon és Ben már 

gondoskodott a megosztásról. A pályázás kezdete előtt lesz róla Neptun üzenet is.  

Több SZÖB volt és ezek közül egyet kifejezetten a rendszeres szociális támogatás kiírás és 

felület felülvizsgálatára szántunk, bár több ülésen foglalkoztunk vele. Ez egy nagyon fontos 

előkészítő munka volt februárra.  

A havi ülések eredményeinek kiértesítése még nem történt meg, várhatóan az ülés időpontjában 

a KÖB ülésen hozott döntések már kimennek a Neptunban, az EHSZÖB után pedig még szünet 

előtt elvégzem a rendkívüli kiértesítést is.  

 

A keddi ülés első másfél óráján tanulmányi okból nem fogok tudni részt venni, így várhatóan 

a beszámolók napirendi pont esetén sem leszek elérhető – mivel szemináriumon leszek, így 

sajnos az akkor beérkező kérdésekre nem fogok tudni azonnal választ adni, de az ülésre érve 

szívesen válaszolok bármire.  

 

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

fogadom személyesen, vagy bármely elérhetőségemen.  

Budapest, 2019.10.18. 

Dohány-Juhos Nikolett 
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