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Küldöttgyűlési záróbeszámoló  

2018. május-2019. június 

Záróbeszámoló: 

Eltelt egy újabb év és ezzel együtt az előző alakuló óta 11 utalási lista leadási időszakkal, 

valamint 2 féléveleji és 2 félévközi pályázati időszakkal lettem gazdagabb. Voltak kisebb 

bukkanók, de egyiket sem cserélném le semmire. Mielőtt a korábban rövidre ígért 

záróbeszámolómra rátérnék, egy pár soros összefoglalót szeretnék adni a májusi hónapról is, 

hiszen az előző beszámoló óta még egy hónap elsuhant. Igyekszem tömör lenni, tudom, 

vizsgaidőszak van mindenkinek.  

 

Májusi munkálatok:  

Lezajlott a „konferenciás” ösztöndíj leadási, majd hiánypótlási időszaka, akárcsak a felélesztett 

egyszeri közéleti ösztöndíjé. Sajnos mindkét típusnál volt 1-2 nem hiánypótló hallgató, de ezt 

leszámítva minden gördülékeny keretek között zajlott és szerintem az egyszeri közéleti tartható 

lesz ebben a formában a jövőben is. Emellett befejeződött a rendkívüli szociális támogatás, az 

egyszeri kulturális ösztöndíj és az egyszeri sport pályázása is. Az utolsó hónapra rengeteg 

kérvény jött be, főleg kulturálisból, ahol az elmúlt 3 hónap alatt nem pályáztak annyian, mint 

most. Szerencsére Borival jól kezeltük a helyzetet és sikerült mindennek időben elkészülnie. A 

KÖB május közepén volt, majd az utalási listákat kicsit később tudtam elküldeni, nem 

közvetlenül az ülés után, mivel volt egy kis zavar a tanáris tanulmányi ösztöndíjas listák 

kapcsán egy cserélődő pénzügyi kód miatt, de a HPO munkatársai most is a segítségemre 

voltak (a változás, mint kiderült, most még nem okoz gyakorlati gondot, szeptembertől lesz 

lényeges). Szerencsére így is a határidő előtt pár nappal adtuk le a listát, így probléma nem 

volt. A SZÖB és EHSZÖB ülésekre el tudtam menni, ezeken is minden rendben zajlott. A 

kiértesítéseket minden esetben elvégeztem, eddig negatív visszajelzés nem érkezett, úgy tűnik 

most is minden rendben van. Emellett a külföldi ösztöndíjak szociális támogatásához több 

igazolást kiadtam, illetve Mayer Kata is adott ki kérésemre néhány hallgatónak. Ezeken felül 

az egyéb rutinmunkákat is elvégeztem.  
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Záró gondolatok: 

Alapvetően elégedett vagyok az elmúlt 1 évvel. Az ISZTK keretünk (bár a pontosításra még 

mindig várok, ez a féléves projekt, de most már a forrástól tudom, hogy júniusban megkapom) 

rendbe jött és a normatíva várható emelkedése miatt valószínűleg teljesen stabillá tud majd 

válni jövőre. A két évvel ezelőtti összecsuklása után ezt külön öröm leírni. A kiírások közül, 

amelyeket terveztem javítani, már javítottam(illetve lett egyszeri közéletink) és megvannak az 

újabb projektek jövőre, amennyiben újra megválasztásra kerülök majd. Az örök elmaradásom, 

a jegyzőkönyvek átnézése, nyári projekt lesz, de reményeim szerint július közepéig az összes 

KÖB jegyzőkönyv felkerülhet, ami még hiányzik. 

A tavalyi pályázásomkor volt néhány célom még, ezekről adnék gyors elszámolást. Egyrészről 

a mentorok felkészítésében elvégeztem, amit ígértem és szerintem egy szinttel tovább is 

léptünk idén. A tavalyi munka jó tapasztalatokat hozott szeptemberben, szóval az idei 

mentoroknak is ugyanazt kívánom még átadni. A bírálási folyamatok, ha leszámítjuk a Neptun 

randomságát, gördülékenyen mentek, de természetesen tudom, hogy jövőre egy nagyobb ívű 

bírálói képzés is kell majd a kiöregedők miatt. A tájékoztatás terén sokat fejlődtünk, a Neptun 

üzenetek tényleg elérnek mindenkit és bár nem mindent pontosan úgy valósítottam meg, mint 

terveztem, de eddig hatékonynak tűnik.  

Nem tökéletes minden, de szerintem ez egy ennyire bonyolult rendszertől nem elvárható. 

Vannak ötleteim, hogy a jövőben hogyan lehet még javítani dolgokon, de ezt majd a 

későbbiekben elárulom. Ami biztos, hogy továbbra is hálás vagyok mindenkinek, akik lehetővé 

teszik a működést, legfőképpen Borinak, mert belőle csak egy van.  

A nagyon részletes beszámolókat az elmúlt 1 évről itt tudjátok elolvasni:  

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2018-10/osztondijakert_felelos_referens_beszamolo_20181009.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2018-12/beszamolo_20181204.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2018-12/beszamolo_20181221.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2019-02/beszamolo_20190212.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2019-04/beszamolo_20190430.pdf 

 

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

fogadom személyesen, vagy bármely elérhetőségemen.  

Budapest, 2019.06.01. 

Dohány-Juhos Nikolett 
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