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Elkészítettem a szeptember és október havi egyszeri közéleti ösztöndíjakhoz kapcsolódó 

utalási listákat.  

Egyeztettem az elnökségi tagokkal az utalások menetéről, illetve arról, hogy mire 

figyeljenek az egyszeri közéleti ösztöndíj pályázáshoz szükséges igazolások kiállításakor, 

valamint, hogy a bizottságuk tagjai/ az általuk koordinált emberek hogyan pályázzanak 

megfelelően az ösztöndíjra.  

Részt vettem a hónap során tartott elnökségi ülésen, illetve az EHÖK küldöttgyűlésén is. 

A kari HÖK elnökkel egyeztettem a javasolt ösztöndíjakról, valamint a rekrutációs 

bizottságban való részvételről szóló ösztöndíjról. 

A tudományos megbízottal egyeztetve megalkottam a demonstrátori ösztöndíj pályázati 

kiírását, melyet a KÖB elfogadott, így az október hónaptól feladatukat megkezdők kimagasló 

tevékenység esetén ez alapján kerülhetnek kifizetésre. 

A KÖB-bel együttműködve elvégeztem a tanulmányi ösztöndíj kategóriák kiszámítását, 

mely az átsorolások miatt kissé nehézkes volt.       

Részt vettem a Hallgatói Pénzügyek Osztályának tudásmegosztásán, mely nagyon 

hasznosnak bizonyult az ösztöndíjak működésével és az utalásokkal kapcsolatban. Olyan 

fontos kérdésköröket jártunk körbe, mint a hallgatói normatíva felosztása, rendszeres és 

egyszeri kifizetések, juttatásképesség, ISZTK ösztöndíjak, tervezett kifizetési dátumok, 

ösztöndíj kifizetések korlátai, jogosultsági hónap. A képzés végén egy kifizetési listát kellett 

készíteni, ügyelve a képzéskódra, a képzés szintjére vonatkozó adatokra, a megfelelő 

pénzügyi kódra. Ezt követően az előforduló import ellenőrzési hibákat és a lehetséges 

megoldásokat is átbeszéltük. 
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A HPO kérésére az utalási listák kapcsán az ösztöndíj céljához a karokon egységes, átfogó 

kategóriákat kellene létrehozni, melyek megkönnyítik az átláthatóságot. Ennek kidolgozását a 

korábbi utalási listákat felhasználva elkezdtem. 

A hónap legnagyobb volumenű feladata a rendszeres szociális támogatások bírálása és a 

kari bírálók koordinálása volt, ahol napi kapcsolatban álltam az ELTE HÖK szociális 

alelnökével, illetve a további karok szociális tisztségviselőivel, segítve egymás munkáját. A 

pályázási időszak során kiemelt fontossággal bírt a közösségi platformokon a megfelelő kari 

kommunikáció a pályázás határidejéről, változásokról, technikai hibákról, az utalások 

menetéről, ebben nagy segítségemre volt a kommunikációs bizottsági elnök. A 

meghosszabbított pályázási időszak szeptember 1-24-ig tartott. A támogatás kapcsán a 

fellebbezések is elindultak a hónap végén, melyeknek a kari koordinálását végzem. A jövőre 

nézve fontosnak tartom az új bírálók toborzását, melyet október végén-november elején 

tervezek kezdeni.  

Az EHSZÖB számára a rendkívüli szociális támogatások előbírálását elvégeztem. Ezeket, 

illetve a további karok rendkívüli szociális támogatás kérvényeit a SZÖB ülésen vitattuk meg.  

 A HÖK iránt érdeklődő hallgatók számára utánpótlásképzést tartottunk a kari HÖK 

tisztségviselőkkel. Sajnos a szociális terület iránt egy hallgató sem érdeklődött, így az 

utánpótlás biztosítását továbbra is kiemelt feladatomként kezelem.  

Mindezek mellett rendszeresen tartom a kapcsolatot az ELTE HÖK szociális alelnökével, a 

Kari Ösztöndíjbizottsággal, valamint a hallgatók leveleire, felmerülő kérdéseire készséggel 

válaszolok. 
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