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Küldöttgyűlési beszámoló
2018.05.11.-2018.10.09.
Időrendi bontás az elmúlt 5 hónapról:
● 2018.05.10-11. Alakuló Küldöttgyűlés
● 2018.05.11. EHÖK Küldöttgyűlés
● 2018.05.15. KÖB ülés
● 2018.05.16. EHÖK SZÖB ülés
● 2018.05.19. EHÖK Vezetőképző
● 2018.05.24. EHSZÖB ülés
● 2018.05.31. Tisztségviselői ülés
● 2018.06.01. EHÖK SZÖB ülés (informális)
● 2018.06.15. EHÖK Alakuló Küldöttgyűlés
● 2018.06.22. EHÖK SZÖB ülés (informális)
● 2018.07.06. Rendkívüli Küldöttgyűlés (kimentés)
● 2018.07.16. KÖB ülés
● 2018.08.03. Tisztségviselő nap
● 2018.08.04-05. Mentortábor
● 2018.08.29. Egyeztetés Martina Fannival (EHÖK szociális alelnök) a félév menetéről
● 2018.08.29. EHÖK SZÖB ülés (informális)
● 2018.09.08. EHÖK szociális támogatás bírálói felkészítés
● 2018.09.08. TTK szociális támogatás bírálói felkészítés
● 2018.09.10-14. Pályázási időszaki fogadóhét
● 2018.09.13. HPO utalási listakészítési felkészítő
● 2018.09.13. TTK közös szociális támogatás bírálás
● 2018.09.14. Tisztségviselői ülés
● 2018.09.21. KÖB ülés
● 2018.09.22. TTK Bevonó
● 2018.09.24. EHÖK SZÖB ülés
● 2018.09.25. EHÖK Küldöttgyűlés
● 2018.09.27. EHSZÖB ülés
● 2018.10.02. Tisztségviselői ülés
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Írásos beszámoló az elmúlt 5 hónapról:
Sajnos a mostani beszámolóm – az időtáv és lévén, hogy pályázási időszak után vagyunk –
nem ígérhetem rövidre, cserébe igyekszem informatív lenni. Elnézést, ha a régebbi események
leírása kevésbé alapos. Köszönöm előre, ha végigolvasod és kitartást!

Májusi rutinmunkák és a következő féléves pályázatok előkészítése
Az alakulón, mivel újraválasztásom történt, igazából nem szakadt meg munkamenet – a májusi
anyagok összeállítása, a bírálás befejezése az ülést követő napokban befejeződött, majd a
következő két hétben végigmentem a szokásos rutinmunkán. Ez magába foglalja a EHÖK
SZÖB és EHSZÖB részvételt, az ottani tétékás anyagok bemutatását és a TTK KÖB
megtartását, utalási listák elkészítését, leadását. Mint általában, májusban is időben került
beküldésre minden, az aláíróknak volt több napjuk átnézni. Ezzel együtt a tavaszi pályázások
is véget értek, mivel a júniusi utalások előkészítése lezajlott.
Mivel tavasszal az EHÖK vezetőképző nem a szakmai, hanem a csapatépítésre koncentrált –
ami nem probléma, de szocos részről pótlásra kellett kerüljön a szakmaizás -, így Martina Fanni
mind online, mind informatív üléseken keresztül igyekezett kidolgozni az ösztöndíjas
tisztségviselőkkel a következő féléves szociális kiírásokat. Az alaptámogatás nem szorult
változtatásra. A rendkívüli szociális támogatásban összegnövekedések figyelhetők meg, ezzel
a Bizottság igyekezett alkalmazkodni a növekvő árakhoz, illetve kisebb pontosítás történt több
helyen. A rendszeres szociális támogatás több munkát emésztett fel, itt komolyabb változások
történtek, például ettől a félévtől kötelező a lakcímkártyák feltöltése. Ennek oka több pólusú,
sajnos visszatérő probléma, hogy szükség lenne rá és mégsem töltötte fel a hallgató, emiatt
pedig nem értékelhető a hatósági bizonyítvány (pl. csak az szerepel rajta, hogy 5 fő van
bejelentve vagy nem tartalmaz születési dátumokat), elutasításra kell kerüljön. Ez a változtatás,
mivel mindenkinek kötelező a lakcímkártyák feltöltése, ezeket a hibákat szoríthatja vissza.
Emellett a GDPR változások miatt egyre több hatósági nem tartalmaz tételes adatokat, így az
előbb említett kevés adatos hatóságik, amik mellé elengedhetetlen a lakcímkártya, egyre több
embernél fordulnak elő. Ebben a félévben igyekezett a változást rugalmasan kezelni a
Bizottság, mint egy türelmi időt, hiszen – bár a gólyáknak már ez a természetes, náluk kevesebb
volt a gond – azok, akik a korábbi rendszerhez szoktak, nehezebben állnak át. Ez amiatt is
indokolt, mivel a Neptun egy hibája miatt a vélemények néha nem voltak láthatók, bár a bíráló
jó helyre rögzítette (szintén egyetemi szintű hiba volt). Februárban már nagyobb szigor lesz.
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Változás történt az öneltartói státuszban, ebben még nagyon sok finomítás lesz a következő
félévben és mindenképpen kellenek pontosítások is. Nem egy népszerű státusz, mivel az egy
fős, teljesen öneltartó háztartások nagyon ritkák, de a Bizottság igyekszik kidolgozni egy
normális rendszert – ez idő, de megéri ráfordítani. Mayer Kata, a BTK ösztöndíjakkal
foglalkozó tisztségviselője készített egy remek összefoglalást az öneltartó státuszról, ezt
igyekeztünk minél több hallgatóhoz eljuttatni, aki a státuszról érdeklődött – ezután is köszönjük
Katának, hogy minden kar számára felhasználhatóvá tette a munkáját. Az egyéb pontosító és
javító intézkedések a kiírásba az előző félévben tapasztalatai alapján kerültek be. Emellett a
lakhatási státuszok alakultak, főleg felpontozás jellemző, reagálva a növekvő albérleti,
kollégiumi árakra és átértékelve a bejáró státuszt ár helyett kilométeralapura. Még rengeteg
ötlet és terv maradt a jövőre nézve, ezek egy részét igyekszünk februárra beépíteni. A kiírásokat
júliusban véleményezte, majd levélszavazással fogadta el az EHSZÖB, egy plusz javított
részről később, de még időben történt szavazás. Minden kiírás időben felkerült a honlapra,
onnan pedig a TTK ösztöndíjas honlapjára is, így bő 30 nappal a pályázás előtt minden keretet
ismerhettek a hallgatók.
A TTK KÖB júliusban írta ki a pályázatait. Az egyszeri pályázatokban komolyabb változás
nem történt, a rendszereseknél a tudományos ösztöndíj ponttáblázatát kicsit alakítottuk
pontértékek növelésével illetve a rendszeres szakmai ösztöndíjhoz elkészült 2 konkretizáló
sablon mind a demonstrátori/tanszéki, mind a korrepetitori munkák igazolásához. Ezek sokban
könnyítik, segítik a szakmai ösztöndíjakról szóló döntéseket. A rendszeres sport ösztöndíj
esetén komolyabb változás nem történt, de februárra vannak vele tervek. A kiírások itt is időben
felkerültek a honlapra.

Mentorrendszer és kommunikáció
A tisztségviselői nap után tartott mentortáborban részt vettem, nemcsak tisztségemnél, de
mentorfelelősi szerepelnél fogva. Sikerült egy nagyobb ösztöndíjas blokkot tartani, amit
igyekeztem informatívvá és hasznossá tenni. Összességében pozitív visszajelzéseket kaptam
és eddig úgy néz ki, hogy a mentorok a gólyák segítésekor jól végezték a dolgukat, komolyabb
panasz eddig nem érkezett és sokkal több volt az ügyesebb pályázó. Köszönöm a mentorok
munkáját ezúton is.
A gólyák felé főleg a mentoraikon keresztül lehet kommunikálni, illetve nem elhanyagolható
a szakterületi koordinátorok munkája. Nekik köszönöm, hogy a gólyák mellett a felsőbb
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évfolyamokat is informálták a különböző csatornákon és egyben köszönök minden egyéb
kommunikációs segítséget, amelyet az elmúlt hónapban nyújtottak.
Kommunikációs tisztségviselő hiányában Vigh Patricia segített pörgetni az ösztöndíjas
tudnivalókat – köszönöm a rengetek segítséget. Ment ki több Neptun üzenet az ösztöndíjakról
központilag, kitérve a kari elérhetőségekre is, ezeket Martina Fanni intézte megbeszéltek
alapján.

Pályázási időszak bírálásról, fogadóórástól, emailezéstől
Idén az a különleges eset állt elő, hogy egyszerre kezdődött és zárul az egyetemi karok szoctám
és alaptám pályázási időszaka. Bár féltünk, hogy a Neptun túlterhelt lesz, de végül nem is ez
okozta igazán a bajt. Cserébe igazságos, hogy ugyanannyi idő volt felkészülni és pályázni
minden ELTE hallgatónak. A kari ösztöndíjak pályázási időszaka 7-én kezdődött, az
egyetemiek 8-án. Kari szinten a tudományos pályázatokat Imre Dóri, a sportokat Codogno
Bori, a szakmai és egyszeri kérvényeket én bíráltam. Az alaptámok és rendkívüli támogatások
szintén általam lettek átnézve. A szoctám bírálók – Borival és velem együtt – összesen 11-en
voltak, 4 új bíráló mellett tapasztaltakkal építkezve. A TTK-s felkészítést az EHÖK-ös után
közvetlenül tartottuk és főleg az új bírálókat céloztuk meg, itt már közös bírálás is volt. Bori,
mint mindig, hatalmas segítségemre volt.
A kari pályázatok viszonylag gördülékenyen mentek, mind bírálás, mind beérkezés
szempontjából. Sportösztöndíjból az előző félévekhez képest nagyjából ugyanannyi érkezett
be, tudományosból szintén. Szakmaiból sajnos valamennyivel kevesebb.
A szociális támogatások 3 típusából nagyjából a tavaly szeptemberhez hasonló számok jelentek
meg. 28 rendkívüli szociális támogatás került elbírálásra szeptemberben, néhányat kellett
hiánypótoltatni, de a többség beérkezett az EHÖK SZÖB előtt. Amely nem, azokat októberben
tárgyalja a Bizottság. Alaptámogatásból kb.190 érkezett be, ezt sajnos nem tudom biztos
számadatokkal ellátni, de nagyjából 150 TTK alapkaros került támogatásra. A kérvények kb.
harmadát kellett hiánypótolni, ami egész kellemes arány.
Rendszeres szociális támogatást 598 TTK alapkaros adott le, 1006 kérvényérintés történt, így
elmondható, hogy kétharmadnál is több kérvény szorult hiánypótlásra. Sok helyen a fentebb
említett lakcímkártya okozta a problémát, ami növelte a számokat, de sajnos egyébként is sok
volt a hiányosság, pedig több idő állt a pályázók rendelkezésére és ELTE-s hallgatói
jogviszonyt is könnyebben tudtak szerezni a családtagokhoz az elmúlt évekhez képest. Két
dolog nehezítette is a bírálás folyamatát, mindkettő a Neptunnak köszönhető: az egyik az, hogy
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hiába jelezte jó helyen a bíráló, nem mindig jelent meg pirossal a hiánypótolandó tétel. Ez
rengeteg plusz emailt okozott, a pályázóknak is nehezebb volt így. A másik a bírálóknak
nehezítette a dolgát, ugyanis minden egyes false mező megjelent – tehát az alapmezők(kb 23
mező, ELTE kolisoknál kb. 20) mellé 15 személy*27 false mező került be. Tehát kb. 430
mezőn kellett átrágnia magát a bírálónak a család létszámától függetlenül, hogy átnézzen
minden dokumentumot, jelezze a hiányokat, stb. Mindez rengeteg plusz energiával járt a 1006
kérvény mellé. Nem említettem harmadik hibaként, de sajnos a Neptun a leállásokkal sem volt
kegyes, például a leadás éjszakáján 1,5 órára nem működött, ami miatt éjszakába nyúlóan 3 óra
hosszabbítás került a kérvényekre, hiánypótlásnál is hasonló történt, csak kisebb mértékben.
Volt a leadási napon közös bírálás a Neptun leállásig – sajnos az is elmondható, hogy a
pályázók több mint harmada az utolsó nap utolsó óráiban adja le a pályázatokat, ezzel az
egyenletes munkaelosztást is ellehetetlenítve. Szeretném kérni a kedves képviselőket, hogyha
ezt olvassák, akkor igyekezzenek arra buzdítani a pályázókat minden zárt rendszerű pályázási
időszaknál, hogy ne az utolsó nap utolsó 2 órájában adják le a kérvényt, könnyítve a bírálók
helyzetét és biztosítva, hogy egy Neptun leállás nem okozhat komoly gondot. Elmondható,
hogy a Neptun este 9 után szokott frissülni az esetek többségében, ha nem megy ki róla külön
hosszabb körüzenet, ezzel sajnos számolni kell, mert az EHSZÖB is tehetetlen vele
kapcsolatban.
A leadási héten több fogadóórákat tartottam – mindegyiken volt bent legalább 1-2 hallgató,
bizonyosokon akár 10 is. Még a regisztrációs héten tartottam egy rendkívüli fogadóórát is,
amikor 4-5 hallgatóval leveleztem meg, hogy a speciális eseteik miatt személyesen mikor
tudnak megkeresni vagy esetleg igazolásra volt szükségük.
Az emaileket évközben is 24 órán belük igyekszem megválaszolni, de a pályázási időszakban
általában pár órás választempóval dolgozok. Erre a korrekciós időszakban is szükség lesz
valószínűleg, illetve már rengetek Neptun hibája miatt előforduló korrekciót végre is tudtunk
hajtani az első utalás előtt, mivel időben szóltak a hallgatók (pl. koli nincs rögzítve vagy a
távolságot külföldre nem számolja a rendszer, stb.). A beérkező mennyiség az időszak
előrehaladtával egyre több volt, tetőzni a leadási napon tetőzött kb.90-100 levéllel aznap. Sokat
levél elkerülhető lett volna a Neptun megfelelő működése mellett, de fő, hogy a hallgatók
időben kaptak válaszokat.
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Döntések, utalási listák és kiértesítések
A TTK KÖB ülésére 21-én, pénteken került sor. Ez egy előre leegyeztetett időpont volt, az ülés
anyagait – az idő szűkössége okán – előző nap tudtam csak kiküldeni. Mivel az ISZTK keret
remekül áll, így emelni tudtunk a szakmai ösztöndíjak mértékén és az eddigi félévekhez képest
több tudományos és sport pályázatot támogatni. Reményeim szerint sikerül a következő
félévben is tartani a színvonalat. Az egyszeri pályázatokat is mind támogatta a Bizottság a
kiírásokban kötött maximum értékig. A tanulmányi ösztöndíj kapcsán, lévén, hogy egy kicsit
több keret maradt, 33% után 35%-nak ítélt meg a KÖB tanulmányi ösztöndíjat – ez a 2% plusz
nagyjából 60-70 hallgatót érint, de akik alapvetően kaptak volna, azoknak nem komolyabb
összegcsökkenés a kissé nagyobb keret miatt. A minimális összeg 23000 forint körül mozog, a
maximális 50000 forint körül és majdnem 700 hallgató részesül ebben a teljesítményalapuló
ösztöndíjban.
A TTK KÖB általi döntésekről az ülést követő hétvégén elkészítettem az utalási listákat. Ez,
mivel 2 hónapot kell elkészíteni és a rendszeres táblázatok is ekkor jönnek létre(a tanulmányi
táblát szét is kell szűrni a számoló táblázatból OTAK,TMA,RTAK és BSC/MSC szerint,
megfelelő adatokkal), időigényesebb feladat, de 2 nap alatt sikerült tökéletesíteni és importon
átfuttatni az adatokat. Egyetlen fennakadást az új képzési kódok pénzügyi kód alá rendelése
okozott, de a HPO munkatársai hamar elintézték. Volt kisebb gond azzal is, hogy a
szakképzettség választás után TTK helyett TKK szervezeti egység alá soroltak vissza 2 tanáris
hallgatót, de ezeket Ágasvári Zsolt segített orvosolni, miután kiderült. A listákat hétfőn, 24-én
adtam le Zsoltnak, aki ezután elkezdte az aláíratási folyamatot és csütörtökön reggel, 27-én, a
megadott határidő előtt beküldte a pénzügyeseknek feldolgozásra. Arról tájékoztatott, hogy
minden rendben volt az aláíráskor és mivel a TTK ISZTK illetve tanulmányi listákat is
feldolgozta már a HPO, így biztosan nincs semmi gond, nyugodtan várhatjuk az utalást.
A KÖB által bírált pályázatok kiértesítését elvégeztem, miután Szabó Áron informatikus úr
volt szíves végre megfejteni a Neptun kliens rejtelmét és segíteni a határozatsablonok
létrehozásában minden kérvénytípushoz, elutasító és elfogadó döntéshez egyaránt. Ez azt
jelenti, hogy immáron idéntől működik a határozatgenerálásom és az emailes kiküldés plusz
munkája helyett 3-4 kattintásból, a hivatalos felületen keresztül csatolhatom a kérvényekhez a
határozatot. Tehát a döntések kimentek, a határozatok generálásra kerültek és természetesen a
korrekciós lehetőségekről is tájékoztattam a hallgatókat. Ahol probléma volt, ott a hallgatók
kerestek és egyeztettünk is. Remélhetőleg idén sem lesz szükség a HJB fellebbezéses javításra
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és a bírálói hibákat sikerült enélkül korrigálni, hiszen így a pályázók előbb kaphatják meg a
megfelelő ösztöndíjakat. Innen is köszönöm mindenki együttműködését a pályázók felől, ami
eddig olyan gördülékeny, mint tavaly.
Az EHÖK SZÖB során átbeszéltünk gyakori problémákat, megtárgyaltuk az egyszeri
pályázatokat, majd az EHSZÖB során döntés is született. Rendszeres szociális támogatások
esetében a következő mondható el: tavaly szeptemberben 550, februárban 600 forint volt a
pontpénz, idén ősszel – hála a HÖOK-féle emelésnek – 800 forint lett és a ponthatár is 27
pontra csökkent. Egyébiránt kicsit több mint 3000 pályázat érkezett be, ennek ötöde TTK
alapkaros. A HPO október 4-én egyeztetett Martina Fannival, miszerint valami hiba lehet
néhány pályázó egy főre eső jövedelmében – én egyelőre ilyenekkel nem találkoztam és jelzést
se kaptam – és emiatt újabb ellenőrzés kör, utalási lista készítés szükséges. Ez jelenleg is zajlik,
de a kifizetések legkésőbb 10-én meg fognak történni.
Az alaptámogatásnál a HPO kedden, október 2-án talált néhány hibát, így minden egyes
pályázatot ismét le kellett ellenőriznie a kari szociális tisztségviselőnek – erről este kaptunk
tájékoztatást, tehát itt éjszakába nyúlóan átnéztem mind a kb. 190 TTK alapkaros
alaptámogatást, a státuszok, a dokumentumok és a beállított vélemény (elfogad vagy elutasít)
összevetésével. A 190 pályázatból egyetlent találtam hibásnak, más karokon se volt magasabb
az arány. Azóta az alaptámogatások rendben vannak, a feldolgozásuk zajlik.
A rendkívüli szociális támogatással semmi gond nincs az EHSZÖB óta, a lista feldolgozás alatt
van, a kiértesítéseket pedig én magam végeztem el a TTK KÖB kiértesítésekkel egy időben.
Az alaptámogatás és rendkívüli szociális támogatás kiértesítéseket Fanni és Eszterhai Marci
együttesen végzik majd. Már előbb meg kívánták tenni, de a fentebb írt ügyek miatt ez nem
történhetett meg. Most jelenleg arra várnak, hogy a TR iroda ellenőrizze a rendszeres
szoctámnál előforduló problémát és ismét pontújragenerálás történjen. Valószínűleg október
8-án vagy 9-én kerül sor a Neptunban a döntések beállítására emiatt. Erről igyekszünk
tájékoztatni az érdeklődőket, hiszen érthető módon aggódnak a kiértesítés késése miatt a
pályázók. Szintén aggódnak, mert a szociális ösztöndíjak még nem jelennek meg a
kifizetéseknél, de ennek az oka természetesen az, hogy az utalási listát újra kell írni és csak
ezután dolgozható fel(minderről pedig előtte egy levélszavazást is be kell iktatnia az EHSZÖBnek). Azt az ígéretet kaptuk, hogy a fennakadások nem állnak annak az útjába, hogy a
szabályoknak megfelelően 10-én kiutalásra kerüljenek az összegek.
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Egyéb
Az első heti sűrű fogadóóra óta heti egyet tartok, ezeket a beszámoló írásáig kivétel nélkül
megtartottam. Az emailezésemben jelenleg nincs megválaszolatlan levél – a mostani levelek
nagy része a kiértesítést hiányoló szoctámosoktól jön be, ez a kiértesítés után át fog alakulni és
a korrekciós jönnek majd sorra. Mivel a bírálók is emberből vannak, így hibák mindig vannak,
a lényeg, hogy időben javíthassuk őket – illetve sok korrekciós igény sajnos nem is megoldható
a jogvesztű határidők miatt, csak sokan egyfajta második hiánypótlásnak nézik a korrekciós
időszakot.
A

bírálóknak

Horváth

Luca

segítségével

elkészítettük

a

díjazási

papírokat

az

iskolaszövetkezeten keresztül, a jelenlétiket a KGY időpontjáig valószínűleg minden bíráló
aláírja. Deák Peti készített számukra megfelelő titoktartásit a munkájukhoz, így ezt köszönöm
neki. Az elvégzett munkájukkal összességében elégedett vagyok és hálás érte.
Nem említettem feljebb, de természetesen minden anyag nc.elte felületen érhető el nyár óta,
hogy a lehető leginkább GDPR kompatibilisek legyünk.
Az EHSZÖB alá tartozó Erasmus+ kiegészítő támogatás albizottságában én végzem idén ősszel
a munkát – szerencsére Menyhárt Barbival (EHÖK Külügyi alelnök) nagyon könnyű
hatékonyan együtt dolgozni, így itt egyelőre semmiféle fennakadás nincs, eddig kétszer
találkoztunk az EHÖK irodában és valószínűleg még legalább egyszer fogunk az online
kapcsolattartás mellett is, mielőtt EHSZÖB elé kerülnek az előbírálatok október végén. A KGY
időpontjában valószínűleg az utolsó hiánypótlásról visszajött kérvényeket fogom javítani.
Nem került szó a szombathelyi ügyekről – mivel gólyánk csak néhány tanárszakos van, így
különösebb plusz meló nem volt. Mindamellett Lengyel Eszter mellett nagy segítség volt Hajas
Ádám, a TÓK szombathelyi ügyekért felelős alelnöke, aki az EHÖK SZÖB munkáját segített
koordinálni Szombathelyről és személyesen fogadta a hallgatókat vagy továbbította őket felénk
emailben, ami sok terhet vett le a vállunkról, illetve a szombathelyi hallgatók is tudtak
személyesen segítséget kérni, ha igényelték. Mindkettőjüknek hálás vagyok természetesen.

Projektek és to do
Ami lemaradt idén, az a kitöltési útmutató – ezt szeretném februárban megcsinálni, sajnos
ősszel nem volt rá idő. A bírálóknak készítettem egy rövid leírást, ezt is fejleszteni, képesíteni
kéne a jövőben.
Szükség van egy tanulmányi ösztöndíj reformra – ehhez tervek és a hallgatók véleménye kell.
Ezen a területen Horváth Lucának és az informatikához értő kollégáknak fogom valószínűleg
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átengedni a tervezéshez a terepet. Szeretném, ha sikerülne a jelenlegi rendszer előnyeit
megtartva a hibáit javítani.
Októberben kiírásra kerül majd az Egyszeri tanulmányi versenyeken és tudományos
konferenciákon való részvétel támogatása ösztöndíj – a 70%-os támogatás valószínűleg marad,
de a maximálisan elnyerhető összeget szerintem tudja majd emelni a KÖB, ezzel segítve a
hallgatókat.
Még a júliusi Küldöttgyűlésen szerettem volna beszámolni az ISZTK keretről részletesen, de
sajnos kimentésemet kellett kérnem az ülés időpontja miatt – tekintettel a sűrű KGY programra,
ezt most októberben nem kívánom pótolni, viszont azt követően értelmetlen lenne, tekintettel,
hogy már a következő féléves költésekből egy hónap lesz hátra. Emiatt úgy gondolom, hogy
februárban/márciusban érkezik beszámoló, akkor az egész előző 2 félévet érintően.
Természetesen ha valakinek konkrét kérdése van, nyugodtan keressen.

Köszönetnyilvánítás:
Összefoglaló helyett szerettem volna irányítottan, egy helyen (is) megköszönni mindenkinek a
pályázási időszakban végzett munkájukat, mert úgy gondolom enélkül túl rövid lenne a
beszámoló ennyi jár nekik. Patriciának és a szacskóknak, akik a kommunikáció pillérjei voltak,
valamint a mentoroknak, hogy segítettek a gólyáknak boldogulni az ösztöndíjak világában és
túlélték az ösztöndíjas képzéseket is. Köszönöm minden bírálómnak a munkát – sajnálom,
hogy sokan kevés kérvényt bíráltak, ezen a jövőben az egyenlő terhelés miatt muszáj lesz
változtatni, de a minőséggel nem sok baj volt és majd belerázódnak az újak is. Kiemelten
köszönöm jobb kezem, Codogno Bori munkáját, nélküle általában semmire se mennék.
Végezetül köszönöm Martina Fanni erőbedobását szociális alelnökként, mivel elképesztő
gyorsasággal kezelte a helyzeteket és (bár sokan elsőre nem néznék ki belőle) nagyon szigorú,
következetes vezetője volt a szeptemberi pályázásoknak és a rendszer hibái miatt rengeteg
plusz munkát végzett és végez is jelenleg a hallgatókért.
Igazából hálás vagyok mindenkinek, aki keresztbe tett egy fűszálat is, nemhogy annyi munkát
végzett, mint a felsoroltak – a teljesség igénye nélkül soroltam embereket, így kérem, hogy
vegyék magukra azok is, akik úgy érzik tettek valami az ösztöndíjakért az elmúlt 5 hónapban.
Mindenkinek köszi.
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Elnézést kérek a borzalmasan megszaladt sorokért, a feleslegesen hosszan kifejtett dolgokért
és az olyan mondatokért, mint amilyen ez is, tehát kissé sok és minek – valószínűleg még így
is maradtak ki dolgok, szóban kiegészítem, ha valaki eszembe jut. Remélem azért sikerült
részeletes átfogó képet adnom a dolgokról.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, esetleges kérdéseidet, észrevételeidet szívesen
fogadom személyesen, vagy bármely elérhetőségemen.

Budapest, 2018.10.06.
Dohány-Juhos Nikolett
Ösztöndíjakért felelős referens
osztondij@ttkhok.elte.hu
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