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 Ideális esetben azt kéne írnom kezdésként, hogy „megválasztásom óta a munka nagy 

része az akklimatizációról szólt”, azonban ez nem igaz. Természetesen a tisztség velejárója is, 

hogy sok határidős, operatív feladatot kell ellátnom, azonban ezt kifejezetten megnehezíti, 

ha nincs meg hozzá a kellő infrastruktúra. Így jártam előző hónapban, amikor a Balogh 

Daninak meghagyott Neptun kliens hozzáférést kellett használnom a problémák 

felkutatására és a döntések/indoklások meghozására egyes ösztöndíjaknál, mivel számomra 

nem biztosítottak többedik megkeresésre sem. Arról nem is beszélve, hogy a KÖB elnöki 

kinevezésem nem érkezett meg időben, így kénytelen voltam megkérni az EHÖK szociális 

alelnökét, hívjon számomra össze egy KÖB ülést és nevezzen meg levezető elnöknek. Ezek 

bár enyhén visszásak, gyakorlatilag nagyon fontos lépések voltak (hogy legyenek ösztöndíjak 

novemberben is). Az már sokkal nagyobb probléma, hogy beszámolóm írásának időpontjáig 

sem biztosították a megfelelő hozzáférésem a Neptun szerverhez, de Daniét már elvették. 

Őszintén remélem, ez a küldöttgyűlés időpontjára megváltozik, nem gondoltam, hogy ilyen 

döcögős lesz a tisztségváltás. 

 A rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatások utalásánál még októberben 

történt fennakadás, valami oknál fogva jelentős számú jogosult hallgató, aki megpályázta az 

Alaptámogatást, és elnyerte a rendszeres szociálist is, nem kapta meg az előbbi összegét. Ezt 

én jeleztem elsőként a szociális alelnöknek, Bencze Norbertnek, akivel sikerült utánajárnunk 

a probléma forrásának: Hibás utalási szűrőt alkalmaztak folyósításkor, így az összes karról 

maradtak ki jogosult hallgatók az utalásnál. Akkor azt az ígéretet kaptuk, hogy készül az új 

szűrő, és novemberi utalással pótolják az elmaradt összegeket.  
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Közben az összes egyszeri ösztöndíjat sikerült időben elbírálni, a Kari 

Ösztöndíjbizottsággal határoztatni róluk, elkészíteni az utalási listákat és elküldeni, így 

azokkal nem volt semmi probléma. A pénzügyi osztályon ismét történt egy fennakadás, 

aminek következtében a rendszeres szociális támogatások B kategóriások számára, valamint 

a már említett elmaradt Alaptámogatás összegek nem kerültek kiutalásra, egyik karon sem. 

Azt az ígéretet kaptam újonnan, hogy még novemberben pótolják ezeket az elmaradt 

utalásokat. A rendszeres közéleti ösztöndíjak utalási listája saját hibánkból nem került 

elküldésre időben az egyszeriekkel együtt, így az is a már említett pótutalással fog érkezni 

még a hónap folyamán. 

Ezeken túl minden tisztségemmel kapcsolatos delegációnak maradéktalanul eleget 

tettem. Nagyon remélem, hogy a jövőben nem kell ilyen hátráltató tényezők mellett 

dolgoznom, mert szinte lehetetlenné teszi a rendes munkavégzést (a többi feladatomra 

pedig pláne nehéz így koncentrálni).  

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolóm, kérdéssel bátran keress az alábbi 

elérhetőségemen. 
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