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PÁLYÁZAT ÖSZTÖNDÍJAKÉRT FELELŐS REFERENS TISZTSÉGRE 

BEMUTATKOZÁS 

Dohány-Juhos Nikolettnek hívnak, ötödéves osztatlan tanárszakos hallgató vagyok, földrajz-

történelem szakpárral. 1995. augusztus 29-én születtem Budapesten. Születésem óta 

Ürömön, a főváros agglomerációjában élek, ide jártam általános iskolába is. Középiskolai 

tanulmányaimat 2008-tól az Óbudai Árpád Gimnázium hatosztályos természettudományi 

tagozatán folytattam, 2014-ben érettségiztem és ugyanezen év őszén kezdtem meg 

egyetemi éveimet az ELTE berkein belül. 

MOTIVÁCIÓ ÉS TAPASZTALATOK 

Már gimnáziumban is aktívan részt vettem a közéletben – ez nem változott egyetemre 

jövetelem után sem. Gólyaévem második felétől igyekeztem kivenni a részem a szakterület 

életéből. Kétszer voltam mentor, jelenleg (másodjára) mentőrfelelős vagyok és harmadik 

ciklusom lesz képviselőként. Harmadévben kapcsolódtam be tisztség szintjén a HÖK 

munkájába, az Ellenőrző Bizottság tagja, majd elnöke voltam, ezután immár két éve az 

ösztöndíjakért felelek.  

Tapasztalatok szintjén úgy gondolom, hogy az elmúlt 2 év sok mindennel elhalmozott – 

mindennek mondható, csak eseménytelennek nem. Cserébe sikerült sok mindent 

megvalósítanom: volt, amit terveztem és voltak, akik meglepetésszerűen értek, de 

igyekeztem alkalmazkodni. Nem ment mindig minden gördülékenyen, viszont végső soron 

komolyabb fennakadás nem volt, így ezt már fél sikernek könyvelem el. Mindettől 

függetlenül még vannak ötleteim, amiket megválasztásom esetén szívesen megvalósítanék, 

bár főleg folytatnám az eddigieket.  

TERVEK ÉS ÖTLETEK  

KIÍRÁSOK KÖB ÉS EHSZÖB SZINTEN  

Először a kari pályázatokról ejtenék pár szót. Már vannak, amelyek viszonylag stabilan 

működnek és csak kis finomításokra szorulnak, de még mindig van, ami nagyon kiforróban 

van – gondolok itt a visszavezetett, de új felállású egyszeri közéleti ösztöndíjra -, illetve 

van, amit mindenképpen át kell gondolni és szakértői gárdával átdolgozni (itt főleg a 

rendszer sport ösztöndíj rendbetétele a célom). A jelenlegi keret a meglévő ISZTK 

ösztöndíjak működését el tudja bírni, így továbbra is ezekre építenék. Ami célom még, hogy 

a demonstrátorok és korrepetitorok helyzetét megoldjuk: feladataik ellátásáért rendszeres 

szakmai ösztöndíjban tudnak részesülni, viszont sokan végeznek a feladatellátás félévében, 

így nem jutatásképesek. Ha sikerül átvinni egy változtatást – ez HKR módosítást tartalmazna 

-, akkor egyszeri szakmai ösztöndíj alá tudnánk rendelni ezt a munkatípust és mindig az 

adott félév végén egyszeri ösztöndíjként meg tudnák kapni a hallgatók, így a végzősök is.  

EHSZÖB szinten főleg a két fő szociális ösztöndíj vonalon várhatók változások – lévén, hogy 

az alaptámogatás egy stabil működésű és jól lehatárolt ösztöndíj, így a rendkívüli és a 

rendszeres kapcsán van nagyobb mozgásterünk. Mayer Kata, EHÖK Szociális alelnökkel, 

illetve az előző félévben fennálló szocosokkal már több problémát és ötletet felvetettünk, 

amelyeket szeptembertől meg kívánunk valósítani. A rendkívüli esetében új tételtípusok 



kerülnének be, illetve az összegeket aktualizálnánk. A rendszeres esetében a külföldi állandó 

lakcímmel rendelkezők igazolásrendszerét vezetnénk be, illetve nagyon sok pontosításra 

kerülne sor: az egy főre eső rendezésére, a pontok átnézésre, néhány státusz beemelésére 

és néhány megszüntetésére. Ezeknél pontosabbat az augusztus eleji kiírások megjelenésekor 

lehet mondani, de rengeteg plusz feladat vár szociális téren az emberre, ha mindent meg 

kíván valósítani, Katának pedig sok célkitűzése van, amelyek szerintem is fontos és prioritást 

élvezők kell legyenek. 

Az, hogy a felület mennyire szeret vagy nem szeret minket, minden félévben visszatérő 

probléma. Ebben csak bízni lehet: reménykedni, hogy a Neptun éppen hozzánk kegyes módon 

hajlandó működni. Éppen ezért ezzel kapcsolatban bármiféle ígéretet tenni felesleges.  

BÍRÁLÁSI FOLYAMATOK  

A bírálási folyamatokat főleg a megújulás jegyében szeretném levezetni, ugyanis nagyon 

sokan kiöregedtek, akik az elmúlt években ezzel foglalkoztak. Codogno Borival mi ketten is, 

így a következő két bírálási ciklus célja az, hogy az újak stabilan és biztosan boldoguljanak 

nélkülünk is. Ehhez fel kell mérni, hogy kik a potenciálian alkalmas bírálójelöltek és be kell 

őket vonni. Elsődleges célom, hogy a volt és leendő mentorok közül válogassak, mivel ők már 

rendelkeznek a képzésük miatt egy alapvető ismeretbázissal, amire lehet építeni. 

MENTORRRENDSZER SEGÍTÉSE  

Nagyon sok múlik a mentorok munkáján – nemcsak a gólyáikkal dolgoznak, de sokszor a 

szaktársaik is bizalommal fordulnak hozzájuk. Mindez nagy felelősség. Ahogy az elmúlt 

években is nagyon sok hangsúlyt kapott a mentorrendszeren belüli ösztöndíjas képzés, úgy 

szeretném ezt folytatni, sőt, fejleszteni és még használhatóbbá tenni. Az ismeretek 

többséfével már rendelkeznek a mentorkák, így ideje a gyakorlatias részre időt szánni.    

HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÁSA 

Az elmúlt 2 évben viszonylag jól kialakult a kommunikációs stratégia, amely segítségével 

csak azt kerülik el az ösztöndíjas hírek, aki szándékosan menekül. A szacskók által 

hozzáférhető levelezőlisták, a Facebook felületei és a Neptunban kiküldhető üzenetek 

összességében lefedik a hallgatók tájékoztatását. Itt igazából csak arra van szükség, hogy 

gyorsangoljuk még folyamatot és előre megtervezzük mit miután akarunk kiküldeni. Az 

eszközök adottak, reményeim szerint az emberek is, így megfelelően kijátszva a lapokat 

ezen a téren se várható nagyobb gond.  

UTÓDKÉPZÉS  

Mivel az én időm (reményeim szerint) rohamosan a végéhez közeledik, legalábbis itt az 

egyetemen, így természetesen fontos az utódképzés lebonyolítása. Ez egy olyan tisztség, 

amiben rengeteg apró dolgot kell pontosan csinálni és rengeteg mindenhez kell érteni az 

utalási listáktól a Neptun kliensen át a kiírásokig, így nem jó dolog csak beleesni. Az elmúlt 

években látottak alapján, amelyik karokon nem kapott kellő felkészítést – többek között 

lélekben – az új ösztöndíjas, az rövid időn belül cserélődött vagy ha maradt is, sokkal 

lassabban tanult bele, lassítva az egész munkát. Van A és reményeim szerint a nyár végére 

lesz B tervem is az utódlást illetően. Mivel még több dolog homályos, így nem kívánok 

részletekbe bocsátkozni, de célom, hogy stabil rendszert hagyjak magam után.  



CÉLKITŰZÉSEM  

A felmerülő ötleteim nem nagy ívűek – ez kifejezetten egy olyan tisztség, amelyet stabilan 

és állandóságok jegyében kell csinálni, így főleg finomsításokból áll. A korábbi években sem 

kívántam megváltani a világot és ezután se tenném, de ahogy eddig is, ezután is állok a 

kihívások elébe.  

Köszönöm, hogy időt szakítottál a pályázatom elolvasására - az esetleges kérdésekkel keress 

bátran akár személyesen, akár a lentebb felsorolt elérhetőségeken! 

ELÉRHETŐSÉGEK:  

Email: niki.juhos@gmail.com vagy dohany-juhos.nikolett@ttkhok.elte.hu  

Dohány-Juhos Nikolett  

Budapest 2019.06.18. 
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