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Küldöttgyűlési beszámoló
2017.11.28.-2018.02.13.
Időrendi bontás az elmúlt 4,5 hónapról:
● 2017.12.07. EHÖK SZÖB ülés
● 2017.12.07. KÖB ülés
● 2017.12.07. Tisztségviselői ülés
● 2017.12.11. EHSZÖB ülés
● 2017.12.19. Rendkívüli küldöttgyűlés
● 2018.01.09. KÖB ülés
● 2018.02.01. EHÖK Szociális bírálófelkészítés
● 2018.02.07. TTK Szociális bírálófelkészítés és közös bírálás

Írásos beszámoló az elmúlt 2,5 hónapról:
Mivel viszonylag régen került sor beszámolásra, ezért sok minden esett meg a remek vizsgákon
kívül, igyekszem megint időszakolni meg kategorizálni.

Januári utalás decemberi kivitelezése
Már a novemberi rendkívüli küldöttgyűlésen igyekeztem összefoglalni a decemberi
előkészítési folyamat helyzetét – emlékeztetőül, ekkor derült ki, hogy a decemberi utalási
listákat viszonylag szoros határidővel muszáj leadnunk, mivel a HPO(Hallgatói Pénzügyek
Osztálya) munkatársai jelezték számunkra ennek a szükségességét. Az ok egy átállási folyamat
volt, ami miatt az ösztöndíjak nem január elején, hanem decemberben érkeztek meg a
hallgatókhoz, karácsony előtt. Ha nem kerülnek ekkor elutalásra, akkor az átállás miatt a
januári határidőket nem tudta volna teljesíteni az egyetem és kérdéses lett volna, hogy mikor
kapják meg a hallgatók az ösztöndíjaikat. Hála azonban az érintett Bizottságok és az utalási
listával dolgozó munkatársaknak, ez a TTK-t nem sújtotta, minden időben elkészült és
megérkeztek az összeget a bankszámlákra decemberben. Mindehhez Codogno Borinak
villámgyorsan kellett végeznie az egyszeri ösztöndíjakkal, ezért köszönet neki. Az egyszeri
tanulmányi versenyeken és konferenciákon való ösztöndíj kérvények még novemberben
elbírálásra kerültek, ezt a folyamatot én végeztem – ezek előbírálatát így csak elő kellett
készíteni a KÖB számára áttekintésre. Szintén szoros volt a rendkívüli szoctámok határideje,
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de még a határidő napján, éjfél után lebíráltam őket, így ezek is rendben elkészültek. A KÖB
december hetedikén délután ülésezett és hozta meg határozatait – köszönöm a
jegyzőkönyvvezetést Őri Bálintnak. A KÖB ülés előtt és után is üléseken vettem részt – délben
az EHÖK SZÖB ülésen tárgyaltuk és készítettük elő az EHSZÖB anyagait, 18 órakor pedig a
tisztségviselői ülésen vettem részt. Az ülések után elkészítettem az utalási listákat és leadtam
őket emailben, mivel előzetesen ezt egyeztettem Ágasvári Zsolttal, ugyanis másnap elővizsga
miatt nem tudtam személyesen bevinni neki, viszont szükséges volt leadni, hogy az aláíróknak
legyen elég idejük átnézni őket és jóváhagyni. A listák szerencsére a határidő előtt beérkeztek
a HPO munkatársaihoz és feldolgozásra kerültek.
A következő heti EHSZÖB ülésen részt tudtam venni – az ülés után Eszterhai Marci (szociális
alelnök úr) is időben le tudta adni a hozzá tartozó listákat, így ezekkel sem volt semmi
probléma.
A kiértesítés is rendben lezajlott, mint a neptunos, mind a határozatok kiküldése. Fellebbezés
nem érkezett be a félév során, csupán a félév elején említett néhány, amely a rendszeres
szociális támogatásra érkezett – ezek mindegyikét elutasította a HJB.

Az új kiírások és a vizsgaidőszak munkálatai
Az EHSZÖB által kiírás ösztöndíjak tárgyalása online fórumokon folyt, mivel a vizsgaidőszak
és az ünnepek adta keretek között sajnos a személyes konzultációt nem tudtuk kivitelezni.
Szerencsére így is gördülékenyen sikerült mindent megoldani, végül az EHSZÖB
levélszavazott a rendszeres és rendkívüli szociális támogatásról, valamint a közéleti
ösztöndíjról. A hónap során még több kiírás is megszületett levélszavazás útján.
A TTK KÖB ösztöndíjait a januári ülésen írta ki, ezek még ugyanezen nap felkerültek a
honlapra. A kiírások esetében a KÖB tagjainak akarta mellett a korábbi évek kiírásai voltak
meghatározóak, illetve Kovács Bálint áttekintette a sport kiírásokat, Zsilák Borbála pedig a
tudományos kiírást. Az ő álláspontjukat igyekeztem képviselni az ülésen, hiszen a saját
területeiken lényeges meglátásokat osztottak meg, amiért hálás vagyok. Borinak külön
köszönet, hiszen már nem volt tisztségben, mégis szakított erre időt és az előző kissé kaotikus
szeptemberi időszak minden hibáját orvosolhattuk remélhetőleg. Az ülésen a Bizottság minden
tagja jelen volt, illetve felkértem Papp Tamást a jegyzőkönyvvezetésre, köszönöm a segítségét.
A KÖB még mindig csak öt tagú, hiányzik egy közalkalmazotti delegált, ezen reményeim
szerint a félév során tudunk majd segíteni.
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A kommunikáció több csatornán zajlott és nagyon szépen köszönöm minden tisztségviselőnek,
aki ebben segített! Kovács Fanni kitette az összefoglalót a facebook-os oldalra, a szakterületi
koordinátorok pedig a facebook csoportokban és a levelezőlistákon tájékoztatták a hallgatókat.
Emellett Eszterhai Marci január 12-én Neptun üzenetben is tájékoztatta a hallgatókat mind az
összegyetemi, mind a kari pályázatokról.
Adminisztratív munka részeként felkerült az összes 2017-es KÖB jegyzőkönyv a honlapra, az
iktatást köszönöm Lukács Marcinak. A januári ülés jegyzőkönyve nálam van ellenőrzésen,
valószínűleg a küldöttgyűlésig ezt is továbbítani fogom iktatásra. Az ülések jelenléti ívei
valamiért kimaradtak a feltöltésből, ezeket februárban tervezem szkennelni, majd iktatás után
ezek is felkerülhetnek.
December végén és január legelején naponta maximum 1 email érkezett, majd a kiírások
nyilvánosságra jövetele után 1-2, január végén már jellemzően inkább 2, februárban pedig
megkezdődött a tényleges kérdéshad, sokan kezdtek el időben készülni és érdeklődni –
ezutóbbi külön öröm, mert nem az utolsó percre hagyják a hallgatók az előkészületeket. Az
emailekre, ahogy korábban is, igyekszem néhány órán belül reagálni, de legalább 24 órán belül
választ kapnak a hallgatók.

A pályázási időszak előkészítése és a bírálók
A már említett emailek mellett a Neptun kliensben létrehoztam a hozzám tartozó
kérvénysablonokat február elején. Az egyszeri pályázatok bírálását Codogno Bori fogja ellátni
ebben a félévben is, illetve ő bírálja a rendszeres sport pályázatokat is, mivel Bálint elutazás
miatt ezt nem tudta sajnos vállalni. A rendszeres tudományos pályázatokat Imre Dóri bírálja,
aki volt szíves ezt elvállalni, mivel sajnos jelenleg betöltetlen a tudományos referensi tisztség.
A rendszeres szakmai ösztöndíjakat én bírálom, ahogy a rendkívüli szociális támogatásra
beérkező pályázatokért is én felelek a karról, valamint a kari alaptámogatási kérvények is
hozzám vannak rendelve. A rendszeres szociális támogatás bírálásában Borival a segítségünkre
van az idei bírálói brigád, 5 régi és 3 új taggal. Az EHÖK felkészítőjén sajnos nagyon kevesen
tudtunk csak részt venni, viszont a TTK-s átbeszélésen és közös bíráláson már majdnem
mindenki jelen volt, aki nem, azzal külön egyeztetve leültem átbeszélni a folyamatot.
Mindenkinek nagyon köszönöm az eddigi és a még hátralévő munkáját!
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A pályázási időszak eleje
A SEK rendszeres szoctám leadása hétfőn(február 5) kezdődött központilag, náluk csak
szombatig lehet pályázni, mivel kampusz szinten kaptak időpontokat, nem az alapkari
időpontok alapján működnek. Kértem Christophert, hogy jelezze, ha bármi probléma merülne
fel, ezidáig szerencsére nem érkezett komolyabb fennakadásról hír. A budapesti telephelyű
képzéssel rendelkező hallgatóink hetedikétől adhatják le a rendszocot, illetve a rendszeres
tudományos és rendszeres sport ösztöndíjat, nyolcadikán pedig elkezdődött a rendszeres
szakmai, az egyszeri sport és az egyszeri kulturális ösztöndíjak pályázása. A kérvények szépen
sorban érkeznek be, bár a Neptun többször is leállt a napokban, de a hallgatók töretlenül
küzdenek vele, többnyire sikeresen. Már több mint 300 olyan kérvény érkezett be, amely TTKs hallgatót érint, a bírálók folyamatosan dolgoznak. Mivel nagyon a pályázási időszak elején
írom a soraimat, így sok mindent még nem mondhatok el – a kgy időpontjáig lezáródnak a
leadások és elindul a hiánypótlás, addigra esetleg számadatokkal már szolgálhatok, hogy mire
mennyien pályáztak.
Péntek reggel Eszterhai Marci ismételten tájékoztató Neptun üzenetet küldött ki, remélhetőleg
senki sem feledkezik meg a leadásokról. Figyeljetek ti magatok is a határidőkre, illetve ha
lehetőségetek adódik, hívjátok fel a szaktársak figyelmét is ezekre. Ha valaki elakad,
nyugodtan küldjétek hozzám emailben, igyekszem néhány órán belül reagálni.
Jelenleg mindenki dolgozik, akinek köze van az ösztöndíjakhoz, hiszen a félév legtevékenyebb
része ez – mindenki munkáját köszönöm, akár a bírálásban, akár a tájékoztatásban, akár a
(korai) kommunikációban segít(ett)!
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, esetleges kérdéseidet, észrevételeidet szívesen
fogadom személyesen, vagy bármely elérhetőségemen.

Budapest, 2018.02.10.
Dohány-Juhos Nikolett
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