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Küldöttgyűlési beszámoló 

2018.02.13.-2018.04.27. 

Időrendi bontás az elmúlt 2,5 hónapról: 

● 2018.02.20. KÖB ülés 

● 2018.02.20. EHÖK SZÖB ülés 

● 2018.02.26. EHSZÖB ülés 

● 2018.02.28. Tisztségviselői ülés 

● 2018.03.02. Informális SZÖB ülés 

● 2018.03.06. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

● 2018.03.12. EHÖK SZÖB ülés 

● 2018.03.19. KÖB ülés 

● 2018.03.20. EHSZÖB ülés 

● 2018.03.26. Mentorfelkészítő szociális részből 

● 2018.04.17. KÖB ülés 

● 2018.04.18. EHÖK SZÖB ülés 

● 2018.04.23. EHSZÖB ülés 

Írásos beszámoló az elmúlt 2,5 hónapról: 

Többeknek az ígértem, hogy most nem fogok kisregényt írni – így igyekszem ehhez hűen tömör 

lenni. Kihívás.  

Pályázási időszak és utómunkák  

Sokkal gördülékenyebben ment a tavaszi pályázási időszak, mint az őszi - egyrészről ilyenkor 

kevesebb az első pályázó, másrészről én is jobban belejöttem már (plusz pl.szoctámnál 

rengeteg esetre emlékszem őszről, így nem kellett újra elmagyaráznia a hallgatónak, csak 

szólnia, hogy még mindig fennáll). A bírálók mind szuperek voltak, egész mérsékelt számú 

korrekció kellett mind a pályázás közben, mind utána és szerencsére a Neptun is kevesebb 

munkát adott a rendszerhibákkal. KÖB felé nem érkezett be fellebbezés, a szociális ösztöndíjak 

kapcsán pedig rákérdeztem Fanninál (Martina Fanni, jelenlegi szociális alelnök) és elvileg 

minden TTK érintett fellebbezést elutasított a HJB. Szóval büszke vagyok a bírálók precíz 

munkájára. Ősszel ugyanitt találkozunk!  

 

 



ELTE TTK HÖK 

Ösztöndíjakért felelős referens 
osztondij@ttkhok.elte.hu 

2 

 

Mentorrendszer segítése 

Mivel a mentorok ösztöndíjak terén viszonylag sok kérdést kapnak a gólyáiktól és hiba esetén 

anyagi vonzata van egy rossz információnak, ezért igyekszem minél sokrétűbben segíteni Ádit   

a képzésben. A siralmasnak mondható tesztek után az utóvizsga előtt tartottam egy felkészítőt, 

illetve mindegyik szocos feladatsort én írtam, igyekezve gyakorlatra koncentrálni. Tervben van 

még egyéb felkészítés is őszig.  

„Rutinmunkák” 

Az időrendi bontásban látható, hogy minden hónapban részt vettem a kedvenc három ülésemen 

és egyetlen KÖB, EHÖK SZÖB vagy EHSZÖB ülést sem hagytam ki. Ezekkel kapcsolatban 

minden szükséges előkészületet és utómunkát elvégeztem. Az utalási listák minden hónapban 

időben beküldésre kerültek, fennakadás nem volt és a kiértesítések is megtörténtek. Az 

emailezés rendben van, a 24 órás választempót tudom tartani. Jelenleg zajlik a kedvenc, csak 

„konferenciásnak” nevezett egyszeri ösztöndíj pályázási időszaka, remélhetőleg ezzel 

kapcsolatban sem lesz semmi gond.  

Egyéb  

A fogadóóráimat kivétel nélkül megtartottam és néha még emberek is jöttek hozzám 

igazolásért, szóval nem feleslegesen. A KÖB jegyzőkönyvek Bálintnál vannak, remélhetőleg 

hamarosan elkészülnek és mehetnek a honlapra. Az EHÖK-ben megtörtént az ösztöndíjas két 

részre választása gyakorlatban is, most már külön szociális alelnök (Martina Fanni) és 

pályázatokért felelős alelnök (Eszterhai Marcell) van, de ez a kétpólusúság talán csak 

gyorsabbá teszi majd a munkát. Végül, de nem utolsó sorban, köszi mindenkinek, aki segítette 

az ösztöndíjakkal kapcsolatos kommunikációt a hallgatók felé, kiemelten Fanninak és a 

szacskóknak.  

Összefoglaló az elmúlt 1 évről: 

Nem pontosan ilyen egy évet láttam magam előtt, mikor tavaly májusban pályáztam. Szerettem 

volna minimális változtatásokkal fenntartani a dolgokat - aztán megláttam a számokat és 

anyagilag ezt nem engedhettük meg magunknak. Ennek eredményeképpen tűntek el 

pályázatok, kerültek összevonásra és alakultak át gyökeresen – persze mindig vannak túlélők, 

amikhez minimálisan kellett csak hozzányúlni, de úgy érzem egy fenntarthatóbb rendszer 

alapkövét tettük le a KÖB tagjaival. Sokak számára furcsa még és a régi motorosok nehezen 

szokják meg a változásokat, de sajnos nem volt más választása a Bizottságnak a megadott 

anyagi körülmények között. 
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Ami a kommunikációt illeti, szerintem még van hová fejlődni, de itt is jó úton haladunk. A 

honlap átláthatóbb, a levelezőlistákat és a Facebook oldalt/csoportokat pedig igyekszünk minél 

inkább kihasználni. Félév elején ment ki Neptun üzenet is a lehetőségekről, ezt mindenképpen 

célszerű tartani. Persze ezeknek a gyakorlati megvalósítása nem történhetne meg a szacskók és 

a kommos nélkül, szóval köszi minden együttműködést ezúttal is! 

 

Ha valaki részletesen szeretné olvasni ismét, hogy mégis mit csináltam az alakuló óta, annak 

bátran ajánlom a már rövidke életrajzi regénynek összefűzve megfelelő beszámolóimat:  

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2017-09/beszamolo_oktober3_djn.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2017-11/beszamolo_november14_djn.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2017-11/beszamolo_november28_djn.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2018-02/beszamolo_20180213.pdf 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, esetleges kérdéseidet, észrevételeidet szívesen 

fogadom személyesen, vagy bármely elérhetőségemen.  

 

Budapest, 2018.04.24. 

Dohány-Juhos Nikolett 
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