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Küldöttgyűlési beszámoló 

Időszak: 10. 20.-12.01. 

Időrendi bontás: 

EHSZÖB: 

• Október 22. EHSZÖB Ülés (Microsoft Teams) 

• November 15. SZÖB Ülés 

• November 19. EHSZÖB Levélszavazás 

• November 26. EHSZÖB Ülés (Microsoft Teams) 

 

KÖB: 

• November 12. KÖB ülés 

A megjelölt időpontokon kívül több megbeszélésem is volt  

EHSZÖB részről Mezey Mercedessel (EHSZÖB szociális alelnök) a szociális ösztöndíjak 

korrekciói és fellebbezései miatt, valamint KÖB részről pedig Németh Csillával egy két 

ISZTK ösztöndíj korrekciós igénye miatt. (KÖB elnök) 
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Beszámoló az elmúlt időszakról: 

 

ISZTK 

Az újonnan kiadott korlátozások miatt a beérkezett egyszeri ösztöndíjak száma méginkább 

megcsappant. Elenyésző számú kulturális és egyszeri sport pályázatok kerültek támogatásra, 

illetve a KÖB úgy határozott, hogy a kialakult helyzet miatt nem tudja támogatni előre a 

beérkezett akár színházjegyek akár sportversenyek nevezési díjait, mivel ezeknél nem tudjuk, 

hogy végül megrendezésre kerülnek-e, vagy esetlegesen a hallgatók számára visszatérítik a 

befizetett összegeket. Ezekre az eseményekre újra be lehet majd adni a pályázatot, 

amennyiben a hallgató igazolja, hogy az ténylegesen megrendezésre került. (Esetlegesen 

beszámításra került az elmaradt pl. előadás jegyének ára egy későbbi, megtartott előadásra.) 

Kiírásra került az egyszeri tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvételt 

támogató pályázati kiírás, valamint az egyszeri közéleti pályázati kiírás. A küldöttgyűlésig 

mindkét pályázat hiánypótlási ideje is véget ér. Sajnos itt is nagyon kevés támogatási igény 

érkezett be.  

 

Szociális ösztöndíjak 

Október folyamán lezajlott a rendszeres szociális ösztöndíj korrekciós és fellebbezős 

időszaka. Az elmúlt évekhez képest most sem érkezett be túl sok korrekciós kérelem.  

Az ISZTK ösztöndíjakkal ellentétben a rendkívüli szociális ösztöndíjak megszaporodtak. 

Emiatt, s a szociális keret szűkössége miatt még szigorúbban kell ezeket a kérvényeket 

bírálni. Itt még megemlíteném, hogy az utalási lista leadás miatt módosult a rendkívülik 

december havi leadási határideje: DECEMBER 5. 16:00 a leadás vége. Kérem a Tisztelt 

Küldöttgyűlést, hogy ha tudja valaki, hogy ez valakit érint, említse meg neki.  

 

 

 



 

 

Utódképzés 

Az utódképzés folyamatban van, s nagy örömömre a kiírt ösztöndíj bizottsági tag pozíciójára 

jelentkeztek is. Remélem Geri pozitív elbírálást kap, s megkezdhetjük hivatalosan a közös 

munkát.  

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha kérdésed van nyugodtan keress bármelyik 

felületen! 

 

Budapest, 2020-11-27. 

Silling Bianka 
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