
 

 

                  ELTE TTK HÖK 

 Ösztöndíjakért felelős bizottsági tag 

pappgerg97@student.elte.hu 

 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Időszak: 2020.12.01.- 2021.02.09. 

Időrendi bontás: 

EHSZÖB: 

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

• 01.18. Bírálói vizsga (Microsoft Teams) 

• 02.01. Bírálói eligazítás/felkészítés (Microsoft Teams) 

KÖB: 

• 12.09. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 01.06. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

Egyéb: 

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

Szabó Tamással, az EHÖK alelnökével és Silling Biankával, a TTK ösztöndíjakért 

felelős referensével (ISZTK ösztöndíjak – Microsoft Teams). 

 

Beszámoló az elmúlt időszakról: 

Utódképzés: 

Biankával folyamatosan dolgozunk a betanításomon az elmúlt időszakban. Napi kapcsolatban 

vagyunk és a legtöbb fontos ügyet átbeszéljük. Így volt ez, mikor az egyszeri sportot és a  
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kulturálist átírtuk, hogy kitudjuk írni erre a félévre is, de sajnos ezt a KÖB nem hagyta jóvá. 

Azóta is dolgozunk, hogy azokat valamilyen formában kitudjuk írni. 

Szerencsére Bianka is fontosnak érzi, hogy ne csak élesbe lássak először mindent, így 

decemberben megmutatta az utalási listát, hogy hogyan kell vezetni és leadni. Januárban 

szintén együtt kiírtuk az ELTE-s ösztöndíjas oldalra az idei KÖB által elfogadott kiírásokat is, 

illetve a neptunmailt is megmutatta, hogy hol kell írni. 

Ösztöndíjak 

• Szociális ösztöndíjak: hétfő óta (febr. 1.) tart már a rendszeres és a rendkívüli szociális 

támogatás leadásának ideje. A rendszeres egészen febr. 09. 16:00-ig tart, hiánypótolni 

pedig febr. 16. 16:00-ig lehet.  

• ISZTK: a rendszeres sport és rendszeres tudományos, illetve az egyszeri szakmai 

ösztöndíj leadását febr. 6. 8:00-tól lehetséges. A két rendszereset febr. 14. 20:00 óráig 

lehet leadni, hiánypótolni pedig febr. 18. 20:00-ig kell. Az egyszeri szakmai határideje 

febr. 17. 20:00-ig, hiánypótolni febr. 21. 20:00 óráig lehetséges.  

Egyéb 

Folyamatosan kapok meg minden tisztségviselői jogot. Tegnap megkaptam a slackem, illetve 

HÖK-ös oldalra is van már profilom. Ezen kívül a legtöbb ösztöndíjas csoportba is bent 

vagyok Bianka által, így minden fontos dologról rögtön értesülök és nem kell közvetítői 

szerepet játszania. Emellett Biankával átnéztük az ELTE-s kari ösztöndíjas elnökök névsorát.   

Mindamellett próbálok a HÖK közéletében is jelen lenni, így például részt vettem a tegnapi 

tanári SzaCs-on. 

 

Köszönöm szépen, hogy elolvastad. Ha bármi kérdésed van, nyugodtan keress!  

Budapest, 2021.02.02.  

Papp Gergely Sándor 

Ösztöndíjakért felelős bizottsági tag 

pappgerg97@student.elte.hu 


