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Tisztelt Rektor Úr! 
 

Hivatkozással 18436/KSJIF/2019 iktatási számú megkeresésére, az alábbiakban tájékoztatom 

Önt a 2018. szeptember 04-én megalakult Hallgatói Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 

(továbbiakban SZEB) 2018/19 I. félévében végzett tevékenységéről: 

A SZEB: 

-          827 db rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot fogadott el, illetve 254 db-ot utasított el, 

-          10 db rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatot fogadott el, illetve 1 db-ot elutasított, 

-          67 db alaptámogatási pályázatot fogadott el, illetve, 117-et elutasított, 

-          258 db kollégiumi elhelyezést fogadott el, 58 db-ot elutasított, 

-          1690 főt pedig tanulmányi ösztöndíjban részesített, 

-          3 fő miniszteri ösztöndíjas hallgatót egyszeri szociális ösztöndíjban részesített, 

-          Kollégiumi díjmentességi pályázat SZEB általi előkészítése során Rektor Úr 10 db hallgató 

számára állapított meg díjvisszatérítést. 

  

A SZEB határozatai ellen 25 db hallgató élt jogorvoslattal, melyben a Felülbírálati Bizottság 

21 esetben adott helyt az elsőfokú döntésnek. 

  

Végezetül szeretném kiemelni, hogy a  teljes Egyetemre kiterjedő feladat- és 

hatáskörgyakorlás során a SZEB kiemelt segítséget kapott az Oktatásigazgatási Hivatal 

Neptun Csoportjától, különösen Horváth Ildikótól, valamint az egyetemi karok dékáni 

hivatalának munkatársaitól, különösen Kocsis Anikótól az ETK Dékáni Hivatalából, Tóthné 

Varga Melittától az AOK Tanulmányi Osztályáról, dr. Balogh Emese Celesztától a 

PAK Tanulmányi és Hallgatói Központból, dr. Davidovics Krisztinától az EKK 

Dékáni Hivatalból, Nagy-Pál Orsolyától a FOK Dékáni Hivatalból, valamint dr. Kocsis 

Erikától a GYTK Dékáni Hivatalából. A költségvetési folyamatok prudens működésének 

biztosítását Bizsók Krisztinának a Kontrolling Igazgatóságról, a jogi vonatkozású támogatást 

pedig dr. Török Leventének a Jogi és Igazgatási Főigazgatóságról köszönheti a bizottság. A 

SZEB munkáját Greff András, az Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság munkatársa 

koordinálta, akinek áldozatos és professzionális segítsége nélkül nem sikerülhetett volna a 

zökkenőmentes átállás az új működési rendszerre. 

A SZEB tagjai közül pedig Tripolszky Bálint, Szőke Dániel és Tóth Tamás tagok mutattak 

kiemelkedő aktivitást és elkötelezettséget a bizottsági munkavégzés során, valamint a 

helytállásért köszönet illeti a teljes Bírálatelőkészítő Munkacsoportot. 
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