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Küldöttgyűlési beszámoló 

2019.10.22.-2019.11.19. 

Időrendi bontás az elmúlt hónapról: 

● 2019.10.24. EHSZÖB ülés 

Írásos beszámoló az elmúlt hónapról: 

A november eleje viszonylag csendes hónaprész szokott lenni és mivel az előző küldöttgyűlés 

éppen a havi ülések után, a mostani pedig a havi ülések előtt lesz, így főleg utómunkákról és 

előmunkákról tudok csak beszámolni.  

Pályázási időszak utolsó munkái:  

Az előző ülés után már nem érkezett be jogos korrekció – volt még 1-2 email, de mindegyik 

pályázói hiba volt. Lezárult a fellebbezési időszak is és a közel 70 fellebbezésből mindösszesen 

1 volt TTK-s, amelyet pályázói hiba miatt nem támogatott a HJB. Természetesen a korrekciók 

ettől függetlenül mentek, kb. 20 pályázat volt korrekciózva, de ezek nagy része nem bírálói 

hiba volt, hanem a rendszeré. Nagyon büszke vagyok minden bírálóra és innen is köszönöm a 

pontos munkát.  

Amiről még szót lehet ejteni, hogy rengeteg hiányzó bankszámlaszám volt, ami miatt az 

október eleji dupla utalás sokaknak nem ment ki. Ez sok pluszmunka volt emaileket tekintve 

is, mivel nem értette a pályázó hol a pénz és ha a számlaszámot időközben hozzá is adta, de 

már csak októberben, nem ment ki az utalás. Jövő szeptemberben lehetséges, hogy segíthet egy 

külön Neptun üzenet a témában még szeptember végén és ezenkívül egy kommunikációs 

hadjárat a Facebook csoportokban.  

Előző havi munka utózöngéi: 

Az ülés után még volt egy EHSZÖB és ezután az ősziszünetben mentek ki a kiértesítések. 

Minden rendben volt, az utalási lista is bement és az utalások sem akadtak fent, eseménytelen 

hónapvég volt.  

Következő hónap előkészítése, egyszeri pályázási időszak:  

Mint már említettem, a következő havi ülések éppen a KGY hetén lesznek. A KÖB ülés és az 

EHÖK SZÖB csütörtökön, míg az EHSZÖB pénteken délben. Utóbbi idejében tanítok, így az 

utódjelöltem fog mandátumátruházóval helyettesíteni – erről informálisan már tájékoztattam 

az EHSZÖB elnököt, formálisan a hét folyamán küldöm az emailt neki, a mandátumátruházót 

pedig megírom, így gond nem lehet. A rendkívüli szocok bírálását nagyjából folyamatosan 
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 csinálom, havi 2-3 alkalommal ránézek, illetve közvetlenül az ülés előtt, így elvileg a hóközi 

hiánypótlás rendben megy. Ebben a hónapban viszonylag több pályázat jött be, de többségében 

rendben vannak, a hp alatt lévők pedig szépen csorognak vissza. A KÖB 2 egyszeri pályázata 

szépen rendben van tartva. Magát a KÖB ülést vasárnap fogom összehívni és a pályázatok 

anyagát azonnal tudom küldeni.  

Most hétfőn indul a két egyszeri pályázás: az egyszeri közéleti, illetve az egyszeri tanulmányi 

versenyeken és tudományos konferenciákon való részvétel támogatása ösztöndíj. Mindkét 

sablont megcsináltam a kliensben. Végeztem rajtuk kisebb átalakítást is, hogy egyértelműbbek 

legyenek a kitöltésnél a mezők és elvileg rendben fognak működni, a beállításokkal sem volt 

gond. Egy nagy kommunikációs munka ezekkel kapcsolatban még vár ránk.  

Levelezés, kommunikáció és fogadóórák:  

A fogadóórák elcsendesedtek, ahogy pályázati időszak után lenni szokott. A jövőheti alatt talán 

megint tévednek be, de most februárig várhatóan kevésbé jönnek. Megtartva megvoltak.  

A levelezés továbbra is olyan, mint volt: mivel a Google rendszerében volt átalakítás, nem 

nálunk, ezért az IIG nem sokat tud vele kezdeni. Egyelőre nem tudjuk mekkora gondot fog ez 

okozni februárban, hiszen már most is folyamatos fennakadások és félreértések lehetnek 

miattuk. Erről is fogok írni abban a Neptun üzenetben, amit várhatóan hétfőn fogok kiküldeni 

az egyszeri pályázásokról – remélem így sok emberhez eljut. Emellett igyekszem kitalálni még 

kommunikációs útvonalakat, hogy minél több hallgató tudjon róla, ugyanis most úgy tűnik a 

helyzet egyetlen megoldása, ha figyelnek a spam/levélszemét részre a levelezésükben, mert 

oda futnak be a válaszok.  

Utódképzés és egyebek:  

Korábban említettem már, hogy van utódjelöltem. Az ő betanítása folyamatos. Rendszeres 

szociális ösztöndíjat már 3 alkalommal bírált, ezektől nem féltem – az alaptámogatás pedig 

ezekhez nagyon hasonló. Jelenleg az egyszeri kulturális és egyszeri sport ösztöndíj bírálást is 

ő végzi, már ezeket is simán megtanulta. A következő a rendkívüli szociális támogatás és az 

egyszeri tanulmányi versenyeken és tudományos konferenciákon való részvétel támogatása 

ösztöndíjtípusok bírálata lesz, amit elsajátít, illetve a szükséges üléseken való 

helyettesítésemmel is őt bízom meg, ha úgy alakul – mint most EHSZÖB esetén. Ha a bírálói 

munka minden fronton meglesz, akkor tavasszal a nagyobb projekt a mentorképzésbe való 

bevonása és az elméleti tudás átadása lesz. A gyakorlati munkával eddig szépen halad. 
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Tettem egy HKR módosítási javaslatot Török Gabriellának, amelyben a KÖB tagjai támogattak 

és amelyről már korábban írtam a pályázatomban: a szakmai ösztöndíj átalakításáról volt benne 

szó. Nevezetesen a rendszeres szakmai ösztöndíjból való egyszeri válása és a korábbi egyszeri 

eltörlése lenne. Ellenőriztem és ez a javaslat semmiféle egyéb szabályozásnak nem mondott 

ellent. Az, hogy ez hogyan alakul a későbbiekben, majd kiderül, de a hallgatóknak a módosítási 

javaslat lenne előnyös.  

 

Az előző hónaphoz hasonlóan, 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, 2019.11.16. 

Dohány-Juhos Nikolett 
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