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A Kari Ösztöndíj Bizottság beszámolója 
2019. január – 2019. december 

 
 
 
Felépítése 
A PPK Kari Ösztöndíj Bizottsága (továbbiakban: KÖB) megtartotta 2019-ben is eddigi 
szerkezetét: négy taggal -amelyből kettő PPK-s hallgató, kettő pedig közalkalmazott- 
működünk. A hallgatói tagok a Hallgatói Önkormányzat tiszteségviselői közül, azon belül pedig 
a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tagjaiból kerülnek ki. A DJB elnöke (aki tisztségéből 
fakadóan a KÖB elnöke is), illetve a pályázati referensi tisztséget betöltő tag dolgozik ebben a 
bizottságban. A pályázatok előbírálását ők végzik, majd az ülés során tolmácsolják és 
véleményeztetik azt a KÖB másik két közalkalmazotti tagjával.  
 
 
Tagok 
2019. decemberétől egészen 2019. augusztusáig Perger Petra Diákjóléti Bizottsági elnök volt 
a KÖB elnöke is, vele pedig ebben a periódusban Lukács Anna pályázati referens dolgozott 
együtt. A nyári tisztségváltás során (amikor is Perger Petra alelnök lett) én, mint volt 
esélyegyenlőségi referens lettem a Diákjóléti Bizottság elnöke, tisztségemből fakadóan pedig  
a KÖB elnöke is. 2019. novemberéig Lukács Anna töltötte be a pályázati referensi tisztséget, 
így ő volt a KÖB másik hallgatói tagja, azonban novembertől tisztségváltás során Ehrenberger 
Blanka követte Annát a tisztségben.   
A közalkalmazotti tagokként jelenleg Kandikó Viktória és Somogyvári-Korb Attila vannak jelen 
a Bizottságban. 
Továbbá, a KÖB-bel szoros együttműködésben több Operatív Bizottság (továbbiakban: OB) is 
dolgozik, a tagok kiválasztásáról a későbbiekben szeretnék szót ejteni.  
 
 
Hatáskörünkbe tartozó pályázatok  
 
Kari tudományos, kulturális és sport pályázatok  
Ezek a pályázatok minden félévben, azaz mind az őszi, mind a tavaszi félévben kiírásra 
kerülnek. Maga a kiírás, valamint a pályázási időszak is közös, azonban a bírálás, és az azt végző 
OB eltérnek. Az OB egyik tagjai a pályázási időszakban Lukács Anna pályázati referens volt, aki 
tisztségéből adódóan az egész pályázatot átlátja, ellenőrzi a dokumentumokat, illetve a 
hallgatók kérdés esetén hozzá tudnak fordulni. Az OB többi tagja az adott pályázat adott 
szakterületi referense, így kulturális pályázatok esetén Sashegyi Soma kulturális referens, 
sportpályázatok esetén Fodor Árpád sportreferens, tudományos pályázatok esetén pedig 
Habuczki Milán tudományos referens. Mint elnök, nem tartozom az OB tagjai közé, azonban 
az összegek megítélésekor segédkezek, illetve bármilyen egyéb felmerülő kérdés esetén meg 



 

 2

tudnak keresni a tagok (ilyenek szoktak lenni például a határozatok sablonjainak elkészítése). 
Bár ez a pályázati kiírás folyamatos változásokon megy keresztül, szeretnénk megalkotni egy 
olyan egységes kiírást, amely optimalizálva van minden felmerülő problémára. Ezeket az 
esetleges változtatásokat a KÖB-üléseken vitatjuk meg, és próbáljuk megtalálni a megfelelő 
megoldást rá. Ilyen bővítés volt az elszámolási táblázat megjelenítése a kiírásban, amely 
segítséget nyújt a pályázóknak azzal kapcsolatban, hogy mekkora az a maximum összeg, 
amelynél még a következő pályázási időszakból nincsenek kizárva. A jövőben is tervezünk 
ilyen, és hasonló kiegészítéseket beleépíteni a pályázatba, amely még egyértelműbbé teszi a 
folyamatot minden hallgatónk számára. 
 
Demonstrátori tudományos ösztöndíj 
A demonstrátori ösztöndíj egy nagyon jól bevált kiírással rendelkezik, így ezen volt a 
legkevesebb változtatás az elmúlt években. Az ösztöndíj jutalmat kínál a tanszékek, intézetek 
és kutatócsoportok demonstrátorainak, a pályázatok elbírálásában pedig Lukács Anna 
pályázati referens mellett Habuczki Milán tudományos referens segédkezik.  
 
Egyszeri közéleti ösztöndíjpályázat 
Az egyszeri közéleti pályázatot pályázhatják meg azok a hallgatók, akik valamilyen 
tanulmányokon túlmutató, a közélet alakulásáért végzett tevékenységet végeztek. Ez a 
kérvény havonta leadható, így kialakult egy olyan szabályrendszerünk, amely az utóbbi időben 
rendkívül jó sablonként szolgál a pályázatok pénzösszegbeli megítélése során. A PersPeKtíva 
cikkek karakterszámára adott összeg, az illusztrációkért megítélt támogatás, vagy éppen a 
Szakos Hallgatói Érdekképviseletet végző tevékenységért kapható ösztöndíj mind ez alapján a 
felállított sablon alapján kerülnek tárgyalásra. Természetesen, amennyiben van olyan 
beérkező pályázatunk, amelyet esetleg az eddigiektől eltérő tevékenységre adták le a 
hallgatók, közös tárgyalás alapján megegyezünk egy adott összegben mind a KÖB, mint pedig 
az OB részéről. A közéleti ösztöndíjpályázatok OB-jét a mindenkori elnök -amely 2019. 
májusáig Kreszadló Dóra, 2019. májusától pedig Korinek Janka ügyvivő elnök-, a mindenkori 
alelnök - amely 2019. májusáig Korinek Janka, 2019. májusától pedig Perger Petra -,  és a 
mindenkori DJB elnök - amely 2019. májusáig Perger Petra, 2019. májusától pedig én -, 
alkotjuk. 
 
Egyszeri szakmai utakat támogató pályázat 
Ez a pályázat talán a legfrissebb, legújabb a KÖB számára. A pályázat először 2018. tavaszi 
félévében jelent meg, amelyet az ISZTK-keret (Intézményi Szakmai-, Tudományos-, Kulturális 
keret) jobb kihasználása végett hozott létre Perger Petra akkori DJB elnök, illetve Lukács Anna 
akkori pályázati referens. Ezt a kiírást 2019. tavaszi félévében is megjelent, így pályázhatóvá 
vált, amelyet a hallgatók előszeretettel pályáztak meg, így ezt a támogatást szeretnénk 
minden tavaszi félévben benyújthatóvá tenni. Az OB tagjai 2019-ben Lukács Anna pályázati 
referens, illetve Habuczki Milán tudományos referens voltak tisztségükből adódóan.  
 
Az alábbi táblázat jelöli a két félév számbeli adatait: 
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 KÖB 
ülések 
száma 

Egyszeri 
közéleti 
pályázat 

Demonstrátori 
pályázat 

Kari 
tudományos 
pályázat 

Kari 
kulturális 
pályázat 

Kari 
sportpályázatok 

Rövid 
távú 
szakmai 
utakat 
támogató 
pályázat 

2019. 
tavaszi 
félév 

5 130 11 27 10 15 33 

2019. 
őszi 
félév  

4 89 - 12 15 7 - 

 
Ritmusunk alakulása 
Perger Petra volt DJB elnök a tisztséget részemre úgy adta át, hogy az a leghatékonyabb, 
hogyha mindig jól időzített üléseket tartunk, amelyek talán hosszabbak lesznek, de egyszerre 
tudjuk tárgyalni a legfontosabb dolgokat. Mivel az ő tisztsége alatt ez egy bevált metódus volt, 
így megtartottam én is ezt a fajta ritmust -találkozzunk kevesebbszer, de az alatt legyünk 
produktívak. Számomra ez a módszer megfelelő volt, hiszen így adott esetekben, mint például 
egy kari pályázat időszaka, egyúttal a közéleti ösztöndíjakat is véleményezni tudjuk, így nem 
kell minden pályázatra külön ülést tartanunk. Mivel a félév elején megbeszéljük ezeket az 
időpontokat, így a hallgatók, és a KÖB-tagok is jóval adott határidők előtt látják a teendőket.  
 
 
Neptun 
Mivel minden pályázatunk, amelyet a KÖB véleményez és bírál, a Neptunon található meg, 
ezért ennek a pályázókat érintő részeinek optimalizálását egy folyamatos feladatnak tartom. 
Úgy gondolom, a 2019-es évre a hallgatóknak nem okoz problémát 1-1 speciális eset 
kivételével, hogy ezen a felületen keresztül adják le a kérvényeket. Számunkra így a bírálás is 
egyszerűbb, hiszen összességében látjuk az összes hozzánk beérkező pályázatot, amely sokat 
segít a dinamikusabb és precízebb véleményezésben, amely kiemelkedő fontosságú 
számunkra. Természetesen a hallgatói kérdéseket és a felmerülő problémákat meg szoktuk 
tárgyalni a KÖB-tagokkal, így folyamatosan frissíteni és pontosítani szeretnénk ezeket a 
felületeket.  
 
 
 
 
 
Diczkó Dalma 
Elnök 
Kari Ösztöndíj Bizottság 
 
 


