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ISZTK: 

Az ISZTK ösztöndíjak pályázási időszaka egybeesett a szociális ösztöndíjak indulásával, így 

ha úgy vesszük rögtön bekerültem a mélyvízbe, de véleményem szerint nem igazán  

Az időszak számokban: A rendszeres tudományos támogatásra 36 beérkezett pályázat volt, 

amelyből 30 került támogatásra. A rendszeres sportra beérkezett 13, amelyből 3 db nem került 

támogatásra. (Beérkezett egyetlen egy darab egyszeri sport is, de az sajnos egy nem megfelelő 

pályázat volt.) Az egyszeri szakmai ösztöndíjak során pedig 27 hallgatót tudtunk támogatni 

(egyéni és csoportos pályázatok is érkeztek be egyaránt), elutasítani pedig nem kellett senkit. 

Az egyszeri kulturális pályázatokon pedig 31 hallgatót tudtunk támogatni, s csak egy került 

elutasításra.  

A tanulmányi ösztöndíjaknál a hallgatók 33,2%-a kap támogatást. 

Ezekkel még nem is igazán volt problémám így újoncként, hamar beletanultam mindenbe. 

Ami nehezebb volt, az az utalási listák elkészítése volt a Kari Ösztöndíjbizottsági ülés után. 

Szerencsémre Niki nem hagyott magamra, s megtanította hogy kell ezeket megcsinálni, így 

ezeket is sikerült időben elintézni. A biztonság kedvéért Zsolt is leellenőrizte őket, s hogy az ő 

szavaival éljek „Első listákhoz képest majdnem hibátlanok.”, szóval minimális hibáim voltak 

csak, amiket gyorsan korrigálni is tudtunk. Be kell valljam, hogy eléggé féltem ettől, hiszen 

nem kis felelősség, és nem is akartam elrontani. Nem is kell mondanom, mekkora 

megkönnyebbülés volt számomra, hogy minden ilyen simán zajlott.  

 

mailto:osztondij@ttkhok.elte.hu


 

 

Szeretném megköszönni a segítséget Nikinek, aki tényleg hatalmas segítség számomra. S 

tényleg igaz az a mondás, hogy aki egyszer a mentorod volt, az is marad örökre.  

Szociális ösztöndíjak 

A rendszeres szociális támogatások során viszonylag nyugodtabb voltam, mert egy már régóta 

ismerős ösztöndíjról van szó, így itt nem kellett olyan sok új dolgot elsajátítanom. Viszonylag 

kevesebb pályázat érkezett be mint az elmúlt félévekben. A munkánkat, s a hallgatók életét is 

nehezítette, hogy a rendszer megint nem működött teljesen gördülékenyen, így nagyon sok 

kérdést is kaptam az ösztöndíjas webmailre, hogy segítsek a hallgatóknak. A legjobb tudásom 

szerint próbáltam mindenkinek válaszolni. 

Elég sok olyan kérvény érkezett be, amit el kellett utasítani (főleg a gólyák részéről), ugyanis 

sokszor a kötelező dokumentum hiányzott, vagy nem volt megfelelő. (Ennek legfőbb oka, 

hogy sokan az előző féléves hatóságit töltötték fel, az pedig sajnos már nem jó.)  

Most már a korrekciós időszakban vagyunk, több kérdés és kérés érkezett be hozzám, s a 

hibákat manuálisan javítom folyamatosan. (A legtöbb korrekció a rendszerhiba miatti 

problémákból adódik.)  

A ponthatárt 29-nél húztuk meg EHSZÖB-ön, s pontonként 800 Ft jár, így azért a hallgatók 

elég nagy aránya lett jogosult a támogatásra, az összegek is elég korrektek.  

Itt is szeretném megköszönni a bírálói csapat munkáját, hatalmas segítség voltatok, s nagyon 

ügyesek! Köszönöm Nektek, hogy ilyen segítőkészek és lelkesek voltatok és a még kicsit 

bizonytalan irányításom alatt ilyen jól tudtunk együtt dolgozni!  

A rendkívüli szociális ösztöndíjakból e hónapban 16 db érkezett be, és mivel az egész 

rendszer épp egy átalakuláson megy keresztül, így a többiekkel együtt tanulom hogy mit s 

hogyan kell.  

Továbbiak: 

A kiértesítések még hátra vannak, illetve még fog pár korrekciós igény beérkezni, így van 

még mit tenni, de a legnehezebb részének már vége, és szerintem azért sikerült helytállnom 

így az első időszakomban ösztöndíjas referensként.  



 

 

Köszönöm hogy elolvastad a beszámolómat, ha kérdésed van nyugodtan keress bármelyik 

felületen! 

 

Budapest, 2020-02-29 
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