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A Neptunban létrehoztam az őszi szemeszterre vonatkozó egyszeri közéleti ösztöndíj 

pályázat kérvényét.  

Jelenléti ívet készítettem a kari eseményekhez, és ellenőriztem a kitöltés utáni 

hitelességüket. A beérkezett egyszeri közéleti ösztöndíj pályázatokat elővéleményeztem, és a 

KÖB többi tagja elé tártam megvitatás és a végső döntés céljából.  

A beérkezett kérvények, valamint Elnökasszony tisztségviselői ösztöndíjakkal kapcsolatos 

(nyári, szeptember és október hónapok) javaslatai után elkészítettem a szeptember-október 

havi egyszeri közéleti ösztöndíjakhoz kapcsolódó utalási listákat, illetve a róluk szóló 

nyilatkozatot is.  

A KÖB-bel együttműködve meghatároztam az őszi félévre vonatkozó tanulmányi 

ösztöndíj kategóriáit alap- és mesterképzésen, és elkészítettem a rá vonatkozó nyilatkozatot is, 

mely a kategóriák meghatározásának és a rendelkezésre álló költségvetés felhasználásának 

módját taglalja.  

A kari igényeknek megfelelően módosítottam az egyszeri közéleti ösztöndíj pályázati 

kiírásán, hogy a kari közösséget építő sporttevékenységek is támogtahatók legyenek. Ezt a 

KÖB egyhangúlag megszavazta.   

A rendszeres szociális támogatások és alaptámogatások átláthatóságának elősegítésére 

táblázatban vezettük a kari bírálókkal a kérvényeket. A rendszeres szociális támogatás és 

alaptámogatás ideje alatt folyamatosan kapcsolatban álltam és segítettem a kar szociális 

bizottságának tagjait, akik a pályázatok érvényesítését végezték, illetve én magam is kivettem 

a részem a pályázatok bírálásából. A megbeszélést igénylő kérvények esetében segítettem és 

segítséget kértem más karok szociális ügyekért felelős elnökeitől. A pályázatokkal 

kapcsolatos hallgatói megkeresésekre is válaszoltam e-mailben, Teamsen, illetve 

személyesen, a fogadóórámon. A rendszeres szociális támogatás kiegészítő kérvényeit (az 

ügyintézés leterheltsége miatt pályázó testvérének utólagosan csatolt ELTE-s 

jogviszonyigazolása) elbíráltam.  

A rendszeres szociális támogatások pályázási időszakának lezártával elvégeztem a Neptun 

hibájából fakadó korrekciókat (tartós betegségre, településre, gyógyszerköltségre vonatkozó 

pontszámok hozzáadása az összpontszámhoz, egy főre jutó jövedelem pontszámainak 

javítása). Továbbá megbeszélést tartottam a kari szociális bizottság tagjainak, amelyben 

átnéztük a legtipikusabb bírálói hibákat, illetve szó esett a pályázati kiírással kapcsolatos 

módosítási javaslatokról is.  

A SZÖB és EHSZÖB számára elővéleményeztem a karról beérkezett rendkívüli szociális 

támogatásokat. SZÖB-ön ezek, illetve az ELTE többi karának a pályázatainak előkészítését 

végeztük az EHSZÖB számára.  
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Az EHSZÖB-ön döntöttünk a rendkívüli kérvényekről, a megbeszélést igénylő kategóriák 

esetében pedig pontszám alapú sávozást vezettünk be. Ugyanekkor megállapításra került a 

rendszeres szocilális támogatás ponthatárának meghúzása, és a pontpénz megállapítása is. Az 

ülést követően kiértesítettem a rendkívüli szociális támogatás eredményeiről a pályázó 

hallgatókat.  

A tanulmányi ösztöndíjjal és a rendszeres szociális támogatással kapcsolatos hallgatói 

kiértesítéseket (kari honlap, Facebook csoportok) illetően együttműködtem a szociális 

bizottsági elnökkel és a bizottság tagjaival.  

Mindezek mellett a kari Elnökségi Üléseken, és Kari Tanácson is részt vettem, melyeken 

igyekeztem szavazataimmal és konstruktív javaslataimmal a hallgatói érdekeket képviselni.  

 

Budapest, 2020. október 5. 

 

Monoki Fanni 

Szociális bizottsági elnök 
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