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Elkészítettem az május havi tanulmányi ösztöndíjhoz, szakmai gyakorlaton való részvétel
támogatása, és egyszeri közéleti ösztöndíjakhoz kapcsolódó utalási listákat. Válaszoltam a
hozzám befutó e-mailekre. A hónap során lezajlott elnökségi üléseken részt vettem, és
igyekeztem konstruktív ötleteket megfogalmazni a felmerülő témák kapcsán. A Kari
Ösztöndíjbizottság működése továbbra is zavartalan volt, a döntéseket levélszavazás
formájában hozta meg a bizottság.

Az epidemiológiai helyzet miatt munkámat „home officeban” végeztem, így az ilyenkor
esedékes feladatokat (HSZÖB, EHSZÖB számára végzett tevékenység) is. Szerencsére a
többi kar szociális alelnökével továbbra is tudtam tartani a kapcsolatot, így minden felmerülő,
nem egyértelmű kérdés megoldható a velük való egyeztetésnek köszönhetően. A
veszélyhelyzetből fakadó váratlan események egyedi megoldásokat igényeltek. Emiatt
kiemelten fontos volt, hogy megfelelő, naprakész információkkal szolgálhassunk a
hallgatóknak, leginkább a támogatásokhoz szükséges papírok beszerzésével kapcsolatban
(lehetséges módok, alternatívák). A rendkívüli szociális támogatások előbírálásának menete
az EHSZÖB számára megváltozott, ennek köszönhetően időtakarékosabb és hatékonyabb
munkát tudunk végezni.
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A járványügyi helyzet az utalási listák korábbi „rutinját” is befolyásolta. A szakmai gyakorlat
támogatásra vonatkozó hallgatói költségvetéseket emiatt újra kellett számítanom, ehhez
minden érintett hallgatóval egyeztettem.

Ebben a nehéz időszakban igyekszem nem csak a területemhez kapcsolódó feladatokat ellátni,
hanem minél több hallgatót tájékoztatni bármilyen felmerülő kérdésben. Gyakran kapok
üzenetet a privát levelezésemre olyan hallgatóktól, akiket egyébként nem ismerek
személyesen. Ez lehet, hogy korábban leterhelt volna, de jelenleg örömmel tölt el, hogy a
hallgatótársaim szinte bármilyen problémával mernek a Hallgatói Önkormányzat
képviselőihez fordulni.
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