
 

 

ELTE TTK HÖK 

 Ösztöndíjakért felelős referens 

 osztondij@ttkhok.elte.hu 

 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Időszak: 2020.12.01.- 2021.02.09. 

Időrendi bontás: 

SZÖB: 

• 12.03. SZÖB megbeszélés (Microsoft Teams) 

• 12.07. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

EHSZÖB: 

• 12.11. EHSZÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 01.06. Bírálói vizsga eligazítás/felkészítés (Microsoft Teams) 

• 01.08. Bírálói vizsga (Microsoft Teams) 

• 01.21. Levélszavazás 

• 01.28. Levélszavazás 

KÖB: 

• 12.09. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 01.06. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

Egyéb: 

• 12.15. Megbeszélés a karok ISZTK ösztöndíjakkal foglalkozó tisztviselőivel. 

(Microsoft Teams) 

• 12.21. Megbeszélés Varga Rékával, az EHÖK pályázatokért felelős referensével és 

Szabó Tamással, az EHÖK alelnökével. (ISZTK ösztöndíjak – Microsoft Teams)  
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A megjelölt időpontokon kívül több megbeszélésem is volt EHSZÖB részről Mezey 

Mercedessel (EHSZÖB szociális alelnök) a szociális ösztöndíjak kiírásai és a bírálói vizsga 

miatt, valamint KÖB részről pedig Németh Csillával (KÖB elnök), Papp Gergellyel 

(Ösztöndíjakért felelős bizottsági tag) és Török Gabriellával (Tanulmányi Hivatal).  

 

Beszámoló az elmúlt időszakról: 

 

ISZTK 

Az előző év végén az utolsó körben nagyon kevés egyszeri ösztöndíj kérvény érkezett be. 

Közéletiből csupán 2 db, tanverkonfból pedig 1. A kulturális és az egyszeri sport kérvények 

száma is elenyésző volt, akárcsak a félév bármely hónapjában. Ezt ugye a járvány számlájára 

lehet róni, senki nem tud menni sehova.  

Január 6-án kiírásra kerültek a 2020/21/2-ik féléves ISZTK ösztöndíj kiírások közül az 

egyszeri szakmai, a rendszeres tudományos és a rendszeres sport támogatások. Ezekre 

február 6. 08:00-tól válik a kérvény elérhetővé. A már megszokott egyszeri kulturális és 

egyszeri sport ösztöndíjak felülvizsgálat és módosítások alatt vannak, emiatt volt több 

megbeszélésünk a KÖB tagokkal és az EHÖK illetékes tisztviselőivel. Sajnos még mindig 

nem sikerült dűlőre jutni, így ezen két ösztöndíj kiírása még mindig várat magára… Ahogy 

azt NEPTUN mailben is jeleztem. Remélhetőleg február végéig körvonalazódik minden, s 

már biztos információkkal fogok tudni szolgálni.  

 

Szociális ösztöndíjak 

 Az előző év végén és ezév elején elég sok munka volt/van a szociális ösztöndíjak terén. A 

tavalyi belső ellenőrzések miatt nagyon sok módosítást kellett eszközölni, körülbelül minden 

megváltozott. A kiírásokat pontosították, új státuszok jelentek meg, régiek kikerültek, s 

mindent még szigorúbban kell majd vennünk. A bírálás menete is megváltozik, 

központosították a felkészülést és a nyomonkövetést is.  

 



 

 

Az eddig kari felkészítések helyett összegyetemi szintű felkészítések zajlottak, elkészült egy 

központi tananyag és segédanyag is, illetve bevezették a központi vizsgáztatást is a bírálni 

vágyók számára. A vizsga alól egy kari tisztviselő se volt kivétel, így a vizsgát például nekem 

is le kellett tenni. A vizsgát egy újonnan alakult szociális ellenőrzőbizottság bonyolította le, 

EHÖK tisztviselők közreműködésével.  

Még egy tájékoztató lesz tartva feb. 1. hétfőn a bírálók számára, egy kis ismétlésként a 

szoctám leadás elindulta után.  

Szeretném megköszönni a bírálóimnak, hogy mindenki nagyon ügyes volt, s aki elment 

vizsgázni, elsőre át is ment!        

Mindhárom szociális ösztöndíj leadása február 1-től február 9-ig tart, a hiánypótlási idő 

pedig február 16. 16:00. Aki pályázni akar, kérem ne felejtse el! 

 

Utódképzés 

Nagyon örülök, hogy Gerivel megkezdtük hivatalosan is a munkát, egyre többet tanul, s nagy 

segítség. Remélem szoctám időszak alatt is sikerül dinamikusan s hatékonyan együttműködni.  

 

Egyéb 

Azért írtam meg ennyire korán beszámolóm, mert holnap indul a leadás, s 4 emberrel 

kevesebben is vagyunk bírálók, így bőven lesz dolgunk az elkövetkezendő 2-3 hétben.  

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

felületen! 

Budapest, 2021. január 31. 

Silling Bianka 

Ösztöndíjakért felelős referens 

osztondij@ttkhok.elte.hu  


