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Beszámoló 

2021. március 

 

Elkészítettem az egyszeri közéleti ösztöndíjhoz, valamint a tudományos ösztöndíjhoz 

kapcsolódó utalási listákat. A KÖB levélszavazás formájában döntött az utalási listákról, de 

ezekhez az átláthatóság kedvéért magyarázó hanganyagot készítettem, melyet a KÖB Teams 

csoportjába töltöttem fel. 

A KÖB ügyrendjében eszközölt módosító javaslataimat a KÖB egy korábbi ülésen 

elfogadta, így azt ebben a hónapban az EHSZÖB felé is prezentálnom kellett. Mivel az 

EHSZÖB is elfogadta az ügyrendmódosítást, az új KÖB ügyrend hatályba léphetett.  

Azon hallgatókat, akik a tavaszi félévre jogosultak tanulmányi ösztöndíjra, de a Neptunban 

nem adtak meg bankszámlaszámot, a Tanulmányi Hivatal kérésére Neptun üzenet formájában 

szólítottam fel a bankszámlaszámuk megadására.  

Részt vettem a kari elnökségi üléseken, illetve egy, a rektorválasztással kapcsolatos HÖK-

ös egyeztetésen is, melynek célja a rektori pályázatok alaposabb megismerése volt. A Kari 

Tanács keretében megtartott rektori pályázatok megismeréséről szóló, majd az azokat 

véleményezendő ülésen is aktívan közreműködtem. A SZÖB és EHSZÖB ülésein egy, a 

fellebbezésekkel kapcsolatos ülésen szintén részt vettem, és igyekeztem konstruktívan 

megnyilvánulni a felmerülő problémák kapcsán. A megbeszélést igénylő kérvények, 

kérdéskörök esetében segítettem és segítséget kértem más karok szociális ügyekért felelős 

elnökeitől. Ez ebben a hónapban különösen fontos volt, hiszen nem csak a rendkívüli szociális 

támogatásokról, de az EHSZÖB hatáskörbe tartozó fellebbezésekről is döntenünk kellett.  

Az EHÖK szociális alelnöke ülést tartott a rendkívüli szociális támogatás kérvényeiről 

szóló táblázat buktatóiról, az itt elhangzottakat igyekszem szem előtt tartani a kari rendkívüli 

táblázatok elkészítésekor.  

A kari HÖK utánpótlásképzésén részt vettem, és részletesen beszámoltam a tisztségről az 

érdeklődő hallgatóknak, kérdéseikre készséggel válaszoltam. 

A SHÜTI autizmus spektrum zavarról szóló előadásán is részt vettem, hiszen szociális 

bizottsági elnökként szorosan együttműködöm az esélyegyenlőségi referenssel. 
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A Bárczium főszerkesztőjével több alkalommal is egyeztettem a Bárczium szerkesztőinek 

ösztöndíjával kapcsolatban. A cél nem az ösztöndíjcsökkentés vagy növelése, hanem annak 

megreformálása egy igazságosabb, a teljesítményen alapulóbb díjazási rendszer 

kialakításával. Mivel a főszerkesztő jobban belelát a szerkesztőségi munkába, így az, hogy 

milyen szempontok mentén hozna létre kategóriákat, az ő feladata lesz, de a KÖB elnökként 

tett javaslataimmal minden bizonnyal egy komplexebb képet kapott ezen kategóriák 

kialakításához. 

Az EHÖK pályázatokért felelős alelnökével több dolog miatt is egyeztettem. Egyrészt a 

májusban induló három új ösztöndíj létrehozása miatt, mivel ezekhez az ösztöndíjakhoz még 

nem tartozik a Neptunban kérvénysablon, így az elkészítésüket előreláthatólag ő fogja 

végezni. A pályázati kiírások alapján magyarázó dokumentumokat készítettem számára, hogy 

hogyan képzelek el egy-egy kérvényt. Másrészt egyeztettünk az egyszeri közéleti ösztöndíj 

kérvényével kapcsolatban a határozatok generálásáról is.  

Fogadóóráimat továbbra is megtartom, és a hallgatók leveleire, felmerülő kérdéseire 

készséggel válaszolok, legyen az a rendkívüli- vagy rendszeres szociális támogatásokkal, 

vagy az utalások menetével kapcsolatos.  

 

Budapest, 2021. április 3. 

 

 

Monoki Fanni 
szociális bizottsági elnök 

       ELTE BGGyK HÖK 
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