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A Pályázati Munkacsoport változatos félévet tudhat maga mögött. A félév első felében sikeresen 
kiírásra került több ösztöndíj is: * Közélet Vezetői Ösztöndíj: Nem lett annyira kihasználva, mert a 
KB-sok a Képviseleti Ösztöndíjból kapták meg a jutalmazásukat. 

 Képviseleti Ösztöndíj: A megszokott módon a mandátumosok, illetve a KB-sok jelentkeztek erre. 
Az Elnök és az Alelnökök pontozása alapján lett megállapítva a jutalmazások. 

 SZKBME: Az előző évekhez képest többen jelentkeztek erre az ösztöndíjra, köszönhetően a 
megfelelő PR-olásnak, amit a jövőben is tartani fogunk. A kar és a HK oldalán is voltak 
mulasztások, hiányosságok. Ezek át lettek beszélve, és továbbítva lettek a karnak, hogy a 
továbbiakban simábban menjen az együttműködés. 

 VIKÖ: Ebben a félévben is nagyon sok (~100) közélő jelentkezett erre az ösztöndíjra. A bírálás 
könnyen zajlott az RVT-vel és a KB-val, bár időpont egyeztetés miatt kérdéses volt, hogy az 
adatszolgáltatási időpontig sikerül-e befejezni. 

 AIT: Nagyon kevés pályázat érkezett be erre a pályázatra ebben a félévben is. 
 A Tisztújítást követően személy változás történt a poszton. Áprilisban kiírásra került még 4 darab 

ösztöndíj, a Képviseleti Ösztöndíj módosítva lett: 
 Digitális segédanyag ösztöndíj: Sajnos, kevés pályázat érkezett be ebben a félévben. A bírálás a 

TMCS közreműködésével zajlott. Ennek a PR stratégiája a nyáron átdolgozásra kerül a másik 3-
mal egyetemben, hogy minél több hallgató értesüljön ezekről a lehetőségekről. 

 Konzultáció ösztöndíj: A szerver támadás miatt volt egyeztetés, az adatok sajnálatos módon 
elvesztek. Ezért a kiírás és az adatlapok módosításra kerültek. A beérkezett pályázatok 
elbírálása sikeres volt. 

 Sportösztöndíj: 15 db pályázat érkezett be, amit a DSK-val közösen elbírálásra kerültek. 
 Utazási és Konferencia ösztöndíj: Ide is 2 pályázat érkezett be, amelyeket sikeresen elbíráltunk. 
 Képviseletei ösztöndíj: A módosítás a honlapon közzé lett téve. Tartalmi dolgok nem változtak 

benne, kikerültek az elnökök fix juttatása. 
A júniusi időszakban ismét személy változás történt, és kisebb mulasztások, szűkös határidők 
valamint a körülmények miatt, nem ment zökkenő mentesen a posztátadás, de a lehetőségekhez 
mérten sikerült teljesíteni a feladatokat. A nyári feladatok közt van a terület sokkal részletesebb 
kidolgozása a jövőbeli munka megkönnyítése végett. Ügyeleti időpontokban mindig a hallgatók 
rendelkezésére állt az aktuális referens, hallgatói megkeresésekre mind személyesen, mind e-
mailben válaszoltunk. 

 


