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Elkészítettem a december havi egyszeri közéleti ösztöndíjakhoz, valamint tudományos 

ösztöndíjakhoz kapcsolódó utalási listákat, illetve a róluk szóló nyilatkozatot. Az utalási listák 

kifogástalan elkészítéséhez ezúttal segítséget kaptam az EHÖK-től. A KÖB ülését 

megtartottam, valamint a kari elnökségi üléseken, kari tanácson, és az EHÖK küldöttgyűlésén 

is részt vettem.  

A SZÖB és EHSZÖB ülésein részt vettem, és igyekeztem konstruktívan megnyilvánulni a 

felmerülő problémák kapcsán (optikai segédeszközök és tanuláshoz szükséges eszköz 

támogatásának gyakorlata). A megbeszélést igénylő kérvények esetében segítettem és 

segítséget kértem más karok szociális ügyekért felelős elnökeitől. 

A rendkívüli pályázatokat illetően néhány hallgató igényelte, hogy „személyesen” tehesse 

fel kérdéseit, így velük Teamsen, illetve Messengeren a telefonálás funkción keresztül sikerült 

megbeszélnünk a pályázat leadásával kapcsolatos nehézségeket.  

A következő félévre vonatkozó új ösztöndíjak lehetőségeit felmértük az EHÖK 

pályázatokért felelős alelökével, és kijelöltük az elkövetkezendő időszak céljait ezen a téren, 

összehangolva az EHÖK pályázataival, hiszen fontos, hogy ne hozzunk létre azonos 

tevékenységre ösztöndíjat.  

Az EHÖK pályázatokért felelős alelnökével még egy megbeszélésem volt, ez esetben 

kollektíven, a többi szociális ügyekért felelős tisztségviselővel beszélgettünk az ISZTK keret 

lehetséges felhasználásának módjáról és a KÖB működéséről. 

A hónap végén átnéztem a rendkívüli- és rendszeres szociális támogatás, valamint az 

alaptámogatás pályázati kiírásait, hogy egy későbbi SZÖB ülésen legyenek módosító 

javaslataim rájuk vonatkozóan. Mivel a rendszeres szociális támogatásokkal kapcsolatban a 

pályázati időszak lezárta után a bírálókkal tartottunk egy megbeszélést arra vonatkozóan, 
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hogy miket módosítanának a kiíráson, így ezzel a pályázattal kapcsolatban különösen sok 

módosító javaslat rendszereződött bennem.  

Fogadóóráimat továbbra is megtartom, és a hallgatók leveleire, felmerülő kérdéseire 

készséggel válaszolok, legyen az a rendkívüli- vagy rendszeres szociális támogatásokkal, 

vagy az utalások menetével kapcsolatos. 

 

Budapest, 2020. december 3.  

 

Monoki Fanni 

Szociális alelnök 
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