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Beszámoló 

2020 február 

 

Monoki Fanni 
szociális bizottsági elnök 

 

Elkészítettem a február és március havi tudományos, szakmai gyakorlaton való részvétel 

támogatása, egyszeri közéleti ösztöndíjakhoz kapcsolódó utalási listákat, válaszoltam a 

hozzám befutó e-mailekre, ezzel megkönnyítve a rendszeres- és rendkívüli szociális 

támogatás, illetve szakmai gyakorlaton való részvétel támogatását megigénylő hallgatók 

pályázását. Megállapítottam a tavaszi félévre vonatkozó tanulmányi ösztöndíj kategóriákat az 

alap - és mesterképzésre vonatkozóan. 

 

Megtartottam a Kari Ösztöndíj Bizottság ülését, melyen a bizottság jóváhagyta az utalási 

listák tervezetét, emellett dolgot is megbeszéltünk a közös munkánkkal kapcsolatosan a 

jövőre vonatkozóan. 

 

A kommunikációs bizottsági elnök segítségével a szociális bizottságba sikeresen 

toboroztunk tagokat. A szociális bizottság munkájának köszönhetően a februárban esedékes 

rendszeres szociális támogatások bírálása gördülékenyebben, alaposabban tudott zajlani a 

korábbi félévhez képest.  

 

A kari bírálók betanítása előtt az EHÖK szociális alelnökével és más karok 

tisztségviselőivel átbeszéltük a tavaszi félév pályázati kiírását annak érdekében, hogy a 

bírálók minden karon egységesen járjanak el. 

 

A bírálást egy közös kari felkészítő alkalom előzte meg, melyen megtörtént a bírálók 

betanítása: ismertettem velük a felület használatát, átbeszéltük a pályázati kiírást, illetve a 

leggyakoribb hibákat mind bírálói, mind hallgatói oldalról. Készítettem számukra egy 

kisokost is, mely olyan információkat tartalmazott, mely egyfajta iránymutatásul szolgált a 

nem egyértelmű esetekhez. Ezt követően a rendszeres szociális támogatás pályázati 

időszakában továbbra is folyamatosan tartottam a kapcsolatot a bizottsági tagokkal, akik 

megerősítést, választ kaptak, ha valamely kérvény kapcsán bizonytalanok voltak. 

Mindemellett2 folyamatosan egyeztettem más kari szociális tisztségviselőkkel is. 

 

Február hónapban a KÖB ülése mellett elnökségi ülésen, SZÖB-i ülésen, EHSZÖB-i 

ülésen, és EHÖK Küldöttgyűlésen és a Kari Tanács ülésén is részt vettem.  

 

Az EHSZÖB-bel sikerült kialakítani egy konszenzust a rendkívüli szociális támogatásra 

vonatkozó kérvények kapcsán, melyhez a bírálói munka során a félév további részében 

kapcsolódni tudunk. Ugyanezen az ülésen megállapításra került a rendszeres szociális 

mailto:szocialis@barczihok.elte.hu


  

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

SZOCIÁLIS ALELNÖK 

 

 

 

1097 Budapest, Ecseri út 3. • Telefon: 358-5581 • Fax: 348-3183 • e-mail: szocialis@barczihok.elte.hu 
www.barczihok.elte.hu 

 

támogatások elnyerésére vonatkozó minimum ponthatár megállapítása is, mely több részről is 

pozitív volt: a hallgatói normatíva emelkedésének köszönhetően a minimum ponthatár is 

csökkent, s a pontpénz is növekedett az előző félévhez képest.  

 

  
Budapest, 2019. 03. 03. 

 

Monoki Fanni 

Szociális bizottsági elnök 
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