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Felépítése 
A PPK Kari Ösztöndíj Bizottsága (KÖB) első ülését 2015 őszén tartotta. A bizottság szerkezete 
azóta sem változott: a mai napig négy taggal (két hallgató, két közalkalmazott) működünk.  
A két hallgatói tag a Hallgatói Önkormányzat tisztségviselői közül, a Diákjóléti Bizottságból 
(DJB) kerül ki. A pályázati referens és a Diákjóléti Bizottság elnöke (aki egyben a KÖB elnöke 
is) közvetlenül vesznek részt a pályázatok előbírálásában, és tolmácsolják azt a Kari Ösztöndíj 
Bizottság másik két tagja számára.  
 
Tagok 
A KÖB első elnöke Baranyai Melinda volt, aki Soós Alexandra pályázati referenssel, illetve 
Kovács Márta és Somogyvári-Korb Attila közalkalmazotti tagokkal dolgozott együtt 2015 
szeptembere és 2016 áprilisa között.  
Amikor Melinda és Alexandra a HÖK elnökévé és alelnökévé lépett elő, a KÖB elnöke Puju 
Robin lett, pályázati referensként pedig Kreszadló Dóra dolgozott tovább.  
2017 őszén Dórát szintén HÖK-elnökké választották, így a helyét novemberben Seltenreich 
Zorka vette át, őt pedig 2018. szeptember elején Lukács Anna követte a tisztségben.  
Én 2018 elején vehettem át a megtisztelő feladatot Robintól, aki még egy évig alelnökként 
működött tovább a szervezetünkben.  
A közalkalmazotti tagok tekintetében egyetlen változás történt: Kovács Mártát 2017 
októberében Kandikó Viktória váltotta le.  
A Kari Ösztöndíj Bizottsággal szoros együttműködésben több Operatív Bizottság (OB) is 
dolgozik, a tagok kiválasztásáról a későbbiekben szeretnék szót ejteni.  
 
Hatáskörünkbe tartozó pályázatok  
A hatáskörünkbe tartozó pályázatok több szempontból is alakuláson mentek át ebben a közel 
három és fél évben. Az alábbiakban szeretnék egy rövid áttekintést nyújtani róluk. (A mellékelt 
táblázatban a 2019-es év eddigi adatait is feltüntettem, kérdőjellel jelezve azokat a 
pályázatokat, amiknek csak a jövőben lesz eredménye. 
 
Rendkívüli szociális támogatás 
A KÖB indulása idején már folyamatban volt az ELTE által nyújtott szociális támogatások 
egységesítése a karok szociális tisztségviselőinek összefogása által. A rendszeres szociális 
támogatás átdolgozása lezajlott a bizottság létrejötte előtt, azonban a rendkívüli támogatás 
még egy egész évig kari hatáskörben maradt, így ennek bírálása is a KÖB feladatai közé 
tartozott. 2016. szeptember eleje óta azonban már kizárólag a Szociális Ösztöndíj Bizottság 
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(SZÖB), valamint az Egyetemi Hallgatói Szociális Ösztöndíj Bizottság (EHSZÖB) dönthet a 
rendkívüli támogatások sorsáról.  
 
Kari tudományos, kulturális és sportpályázatok 
Ezek a pályázatok már a kezdetek óta „együtt járnak”: a kiírásuk közös, mindig egy időben 
zajlik a pályázási időszak, ellenben a bírálási szempontok és az operatív bizottság tagjai 
eltérnek.  
Az OB tagja Lukács Anna pályázati referens, aki a teljes folyamatot átlátja, ő ellenőrzi a csatolt 
dokumentumok helyességét és kérdés esetén hozzá fordulnak a hallgatók. Őt segíti mindig az 
adott szakterületi referens (Baranyai Zsófia sportreferens, Sashegyi Soma kulturális referens, 
Ladányi Bence tudományos referens), akinek szakmai szempontból jó a rálátása a pályázatokra 
és a kapcsolódó eseményekre, rendezvényekre. A Diákjóléti Bizottság elnökeként én nem 
vagyok tagja az operatív bizottságoknak, de segítek a pénzösszegek meghatározásában a 
pályázati referens és az adott szakterületi referens által meghatározott pontok alapján. 
A pályázatok kiírásában és lebonyolításában folyamatosan történnek apróbb változtatások. A 
pályázási időszak és a bírálás alatt is jegyzeteljük, hogy milyen problémákat tapasztalunk, 
milyen változtatásokat érdemes eszközölnünk a következő félévben. Ezeknek átbeszélésére a 
KÖB-üléseken is időt szánunk, beleépítjük a következő kiírásba, így a pályázatok folyamatosan 
átdolgozás és pontosítás alatt vannak.  
 
Demonstrátori tudományos ösztöndíj 
A tanszékek, intézetek és kutatócsoportok demonstrátorait jutalmazó ösztöndíj talán a 
legjobban bejáratott pályázat, amin a legkevesebb változás történt az elmúlt években. Az 
operatív bizottság tagja Lukács Anna pályázati referens mellett a publikációk és kutatások 
témájában otthonosan mozgó tudományos referens, aki jelenleg Ladányi Bence. 
 
Egyszeri közéleti pályázat 
Az egyetlen havonta leadható pályázatunk szintén kevesebb változtatáson esett át. Ennek 
segítségével tudjuk meghálálni a hallgatóinknak a karért és társaikért végzett 
tevékenységüket. Az operatív bizottság tagja a HÖK mindenkori elnöke és alelnöke, jelenleg 
Kreszadló Dóra és Korinek Janka, illetve a Diákjóléti Bizottság elnökeként én magam is. Az évek 
alatt a gyakrabban leadott tevékenységekre szabályrendszert alkottunk, azonos összeget 
ítélünk meg (pl. PersPeKtíva-cikkek írása, fordítás). A kialakított kategóriákba be nem 
illeszthető tevékenységekről természetesen közös megegyezéssel döntünk. 
A mellékelt táblázat alapján látható, hogy a leadott pályázatok száma növekvő tendenciát 
mutatott az elmúlt években, amit mi pozitív fejlődésként könyvelünk el – úgy gondolom, a 
hallgatótársaim egyre inkább megismerik a lehetőségeiket, is élnek is azokkal.  
 
Rövid távú szakmai utakat támogató kari pályázat 
Az Intézményi -, Szakmai-, Kulturális – és Tudományos (ISZTK) keret jobb kihasználása 
érdekében egy teljesen új pályázatot hoztunk létre 2018 tavaszán. A tapasztalatok azt 
mutatják, erre volt igény: az első két félév alatt 21 hallgató pályázott, közülük 18 sikeresen, és 
ők az elnyert összeg segítségével eljuthattak távoli országokba, vagy akár másik kontinensre 
is, ahol főleg tudományos konferenciákon vagy nyári egyetemen vettek részt. A későbbiekben 
(lehetőségeinkhez mérten) is szeretnék újra elérhetővé tenni a kérvényt. 
Az Operatív Bizottságban szintén Ladányi Bence és Lukács Anna dolgozik együtt. 
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Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 
Röviden szeretnék szót ejteni a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjról is, aminek bírálása ugyan 
nem a KÖB hatáskörébe tartozik, a kiírását viszont minden évben nekünk is el kell fogadnunk.  
Fábián Fanni, a Tanulmányi Bizottság elnöke Lukács Annával együttműködve ebben az évben 
több ponton átdolgozta a pályázatot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ritmusunk alakulása 
A Kari Ösztöndíj Bizottság ritmusa kissé átalakult az elmúlt évben. Bár korábban (így a 
2017/2018/2 félévében is) viszonylag sok ülést tartottunk, de bebizonyosodott, hogy a 
hatékony működésünk kulcsa a ritkább találkozás, de jobb időzítés: egy-egy ülés alkalmával 
több pályázat bírálásával tudunk végezni.  
Ezt segíti elő az is, hogy a korábbi évekkel ellentétben az első ülésre a félév összes pályázatának 
kiírását előkészítjük, így jó előre tudunk számolni a dátumokkal – nem csak a KÖB-tagjai, 
hanem a hallgatók is.  
 
Neptun 
Nagyon jó iránynak tartom, hogy az elmúlt években az űrlapokat fokozatosan átültettük a 
Neptun-felületre, ahol kényelmesen, egyszerűen és visszakereshetően nyújthatják be a 
kérvényeiket a pályázni vágyók.  
Az egyszeri közéleti ösztöndíj kérvényét 2015/2016-os tanév 2. félévében küldhették be 
először a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül, a kari kulturális, tudományos és 
sportpályázatok felülete pedig egy évvel később, 2017 tavaszán készült el. A rövid távú 
tanulmányi utakat támogató pályázat űrlapját már rögtön a Neptunra terveztük; mostanra a 
hallgatók is megszokták, hogy minden kari pályázat leadása online történik.  
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