
 

 

ELTE TTK HÖK 

 Ösztöndíjakért felelős referens 

 osztondij@ttkhok.elte.hu 

Küldöttgyűlési záró beszámoló 

Időszak: 01. 23.-08.31. 

 

Időrendi bontás: 

EHSZÖB: 

• Február 7. Levélszavazás 

• Február 26. ülés 

• Március 23. ülés/levélszavazás (Microsoft Teams) 

• Április 3. Levélszavazás 

• Április 23. Levélszavazás 

• Május 7. Rendkívüli levélszavazás 

• Május 12. Rendkívüli levélszavazás/ülés (Microsoft Teams) 

• Május 25. levélszavazás 

• Június 8. Rendkívüli levélszavazás 

• Június 26. Levélszavazás 

• Július 30. Levélszavazás 

• Augusztus 28. Levélszavazás 

• Szeptember 29. ülés (Microsoft Teams) 
 

KÖB: 

• Február 24. rendkívüli KÖB ülés 

• Március 17. rendkívüli KÖB ülés (Microsoft Teams) 

• Április 15. rendkívüli KÖB ülés/levélszavazás 

• Május 12. rendkívüli KÖB ülés/levélszavazás (Microsoft Teams) 

• Július 31. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

• Szeptember 24. ülés (Microsoft Teams) 

• Október 15. KÖB ülés (Microsoft Teams) 
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A megjelölt időpontokon kívül több megbeszélésem is volt  

EHSZÖB részről Mayer Katával és Mezey Mercedessel (EHSZÖB szociális 

alelnök és jelenleg még megbízott alelnök), KÖB részről pedig Németh Csillával. (KÖB 

elnök) 

 

 

Beszámoló az elmúlt időszakról: 

 

ISZTK: 

Járványhelyzet előtt: 

Januárban nem kevés feladat zúdult rám egyszerre, miután átvettem Niki helyét, s bevallom 

őszintén szoctám időszakban elég sok fejfájást is okozott, hogy a tisztségemben teljesíteni 

tudjak. Az ISZTK ösztöndíjak az egyszeri kulturálison és sporton kívül szinte teljesen 

ismeretlenek voltak, így eleinte nehezebben is boldogultam velük. Maga a KÖB és a vele járó 

tennivalók is ismeretlenek voltak számomra, Csillát kivéve. Ahogy az időrendi bontásban is 

olvasható, minden hónapban megvolt a KÖB ülés, amin az adott hónap határidejéig 

beérkezett kérvényekről születtek döntések.  

Járványhelyzet alatt/után: 

Az előző félévben viszonylag simán ment az egyszeri ösztöndíjak pályázása, illetve ezeknél 

az ösztöndíjaknál számottevően kevesebb kérvény érkezett be. A KÖB-el úgy határoztunk, 

hogy mivel a március 13-ika után rendezésre kerülő kulturális és sport események majdnem 

mindegyike elmaradt, így nem állt módunkban támogatni a hallgatókat sajnos. Havi szinten 

meg voltak tartva a KÖB ülések, a kérdéses eseteket Teams felületen vitattuk meg. A 

támogatásokról levélszavazásokban döntöttünk, így is eleget téve a JOKT intézkedéseinek. 

Valamint a távoktatásnak köszönhetően nagyobb szabadságom volt, így mindent sokkal 

gyorsabban tudtam intézni.  

Július 31-én reggel 8-kor zajlott le a legutóbbi KÖB ülésünk, melyen döntöttünk a két 

rendszeres (sport, tudományos) és három egyszeri (sport, kulturális, szakmai) ösztöndíj 

kiírásáról is. S itt hozzáteszem, hogy végre Csilla megkapta a KÖB elnöki kinevezését, így 

sokkal könnyebb már dolgozni.  

Kiírásra kerültek a 2020/21/1-es rendszeres és egyszeri ösztöndíjak, a kérvények szépen 

sorban érkeznek be folyamatosan. 



 

Szociális ösztöndíjak 

Járványhelyzet előtt: 

A járványhelyzet előtt belekóstolhattam az EHSZÖB és SZÖB ülések több órás mivoltjába is. 

Eleinte kicsit megvoltam szeppenve, hisz én Katán kívül nem ismertem ott senkit, s már egy 

összeszokott csapatba kerültem bele újoncként. De mindenki segítőkész volt, így hamar 

teljesértékű tagja lettem a csapatnak.  

Járványhelyzet alatt/után: 

A korona helyzet miatt problematikásabb volt a rendkívüliek bírálata, így az EHSZÖB úgy 

határozott, hogy módosításokat kell eszközölni a kiírásban. Belekerült két új státusz is, illetve 

könnyítettünk és elnézőbbek voltunk a státuszok igazolásainál is. Egy új ösztöndíjtípus is 

kiírásra került, ezzel is segítve az olyan hallgatókat, akik ebben a nehéz helyzetben ott 

segítettek másoknak ahol csak tudtak.  

Kikerültek a 2020/21/1-es tanév őszi félévére vonatkozó kiírások, így kérek mindenkit, hogy 

mindenféleképpen olvassák majd el őket, s buzdítsák is hallgatótársaikat erre, mert a 

rendszeres szociális támogatás jelentősen megváltozott. 

Lezajlott az efélévi szoctám időszak is, kevesebb kérvény érkezett be mint tavaly. (Kb. 80-al 

kevesebb), a keret szűkössége miatt pedig az ösztöndíjak mértéke kisebb lett. (Míg tavaly 29 

pont volt a minimum 800-as pontösszeggel, ez most 34 pont és 650-es a pontösszeg.) 

Mentorképzés 

Számomra ez az első mentorrendszer (mint nem gólya) mindenféle szempontból, ugyanis 

soha nem voltam se mentor, se tisztségviselő az eddigi egyetemi éveim alatt. Igazából én úgy 

gondolom, hogy ez az egész mentorrendszer egy nagyon fontos dolog, de sajnos ebben a 

járványhelyzetben nem érzem azt, hogy akár a TEAMS-es képzések, akár a mentorteszt 

effektív lett volna és a valós tudást adta volna át, s itt senki munkáját nem becsmérelni 

szeretném, de ezt ilyen állapotok között szinte lehetetlen teljesen jól csinálni. Azt viszont 

hozzáteszem, hogy mindenki próbálta a legjobbat kihozni a helyzetből, jómagam is. 

Így a végén sikerült összehozni a személyes találkozót is a mentorokkal, ami szerintem azért 

sokat lendített a dolgokon.  

Kitekintés 



 

Visszatekintve a tisztségre való pályázatomra, elmondhatom, hogy amiket ott 

ígértem, azt többségében sikerült is betartanom. Megújult az ösztöndíjas oldal, 

Petrával sikerült a hallgatókkal való kommunikációt fellendíteni, s kíváncsian várom a 

következő félév/tanév kihívásait. (Bízom benne, hogy mivel van már egy kis rutinom, még 

gördülékenyebben fog menni minden.) Nem volt egy egyszerű időszak ez, ejtettem hibákat, 

de a kialakult helyzethez képest szerintem jól dolgoztam. Az új elnökkel és elnökhelyettessel 

a tisztség szétbontását tervezzük, mert egy embernek ez nagyon sok, s évek óta tervbe van 

véve ez, ideje megvalósítani. Utódképzés szempontjából van már 2 jelöltem, igyekszem a 

legjobb tudásom szerint felkészíteni őket a jövőben.  

  

 

Köszönöm hogy elolvastad a beszámolómat, ha kérdésed van nyugodtan keress bármelyik 

felületen! 

 

Budapest, 2020-10-16. 

Silling Bianka 

Ösztöndíjakért felelős referens 

osztondij@ttkhok.elte.hu  


