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Elkészítettem az egyszeri közéleti ösztöndíjhoz, valamint a tudományos ösztöndíjhoz
kapcsolódó utalási listákat. A KÖB ülést megtartottam, ahol a tagokkal megbeszéltem a
következő hónapban esedékes új ösztöndíjak bírálatának menetét, illetve azt, hogy erre
érdemes lenne bevonni a tudományos életben jártas személyeket (oktató, hallgatói
önkormányzati tag).
Az a kari elnökségi üléseken és a Kari Tanács ülésén részt vettem.
Egy ösztöndíj kapcsán egyeztettem a Hallgatói Pénzügyek Osztályának munkatársával.
A SZÖB és EHSZÖB ülésein részt vettem, és igyekeztem konstruktívan megnyilvánulni a
felmerülő problémák kapcsán. A megbeszélést igénylő kérvények, kérdéskörök esetében
segítettem és segítséget kértem más karok szociális ügyekért felelős elnökeitől. Ez ebben a
hónapban különösen fontos volt, hiszen nem csak a rendkívüli szociális támogatásokról, de az
EHSZÖB hatáskörbe tartozó fellebbezésekről is döntenünk kellett.
A beérkezett új eljárásban véleményezendő fellebbezések szétosztásra kerültek (kartól
függetlenül) a kari szociális tisztségviselők között, így én is részt vettem a bírálandó
fellebbezések elővéleményezésében.
A Bárczium főszerkesztőjével több alkalommal is egyeztettem a Bárczium szerkesztőinek
ösztöndíjával kapcsolatban. A cél nem az ösztöndíjcsökkentés vagy annak növelése, hanem
megreformálása egy igazságosabb, a teljesítményen alapulóbb díjazási rendszer
kialakításával. Mivel a főszerkesztő jobban belelát a szerkesztőségi munkába, így az, hogy
milyen szempontok mentén hozna létre kategóriákat, az ő feladata lesz, de a KÖB elnökként
tett javaslataimmal minden bizonnyal egy komplexebb képet kapott ezen kategóriák
kialakításához.
Az EHÖK pályázatokért felelős alelnökével a májusban induló három új ösztöndíj
létrehozása miatt egyeztettem, mivel ezekhez az ösztöndíjakhoz még nem tartozott a
Neptunban kérvénysablon, így az elkészítésüket ő végezte. A pályázati kiírások alapján
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magyarázó dokumentumokat készítettem számára, hogy hogyan képzelek el egy-egy
kérvényt, majd közösen ellenőriztük a működésüket.
Az esélyegyenlőségi referens munkáját a szakirodalomgyűjtésben igyekeztem segíteni.
A kommunikációs bizottsági elnökkel ebben a hónapban szintén folyamatos kontaktban
voltam, hiszen az új ösztöndíjak promótálásában az ő segítségét kértem.
Fogadóóráimat továbbra is megtartom, és a hallgatók leveleire, felmerülő kérdéseire
készséggel válaszolok, legyen az a rendkívüli szociális támogatással, vagy az utalások
menetével kapcsolatos.

Budapest, 2021.05.02.
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