
 

 

ELTE TTK HÖK 

 Ösztöndíjakért felelős referens 

 osztondij@ttkhok.elte.hu 

 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Időszak: 2021.02.09.- 2021.04.06. 

Időrendi bontás: 

SZÖB: 

• 02.21 SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 03.08. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 03.15. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 03.17. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

EHSZÖB: 

• 02.09. Rendkívüli levélszavazás 

• 02.24. EHSZÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 03.24. EHSZÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 03.30. Levélszavazás  

KÖB: 

• 02.22. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 02.24. Rendkívüli KÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 03.22. Levélszavazás 
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Egyéb: 

Megkezdődtek a tanulmányi ösztöndíjak és az ISZTK ösztöndíjak belső ellenőrzései, amely 

miatt Sebők Szilviával, a belső ellenőrzés vezetőjével volt konzultációm 03.04-én és 03.29-

én.  

A megjelölt időpontokon kívül több megbeszélésem is volt EHSZÖB részről Mezey 

Mercedessel (EHSZÖB szociális alelnök) a szociális ösztöndíjak bírálása, a korrekciók és a 

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

Gergellyel (Ösztöndíjakért felelős bizottsági tag), HÖK részről Jeges Viktorral, Hambuch 

Matyival és Vígvári Cseperkével;  Ágasvári Zsolttal (Tanulmányis Hivatal) és Török 

Gabriellával (Tanulmányi Hivatal).  

 

Beszámoló az elmúlt időszakról: 

 

ISZTK 

Kari ösztöndíjak részérő elmondható, hogy remélhetőleg sokak örömére sikerült elérni, hogy 

most a hallgatók nagyobb százaléka kapjon tanulmányi ösztöndíjat. Ez jelenleg 38,88%-át 

jelenti a kar hallgatóinak. A minimum összeg, ahogy az általában minden félévben is, egy 

olyan határon lett meghúzva, amelynél a legkevesebbet kapó hallgatónak is fedezi a 

kollégiumi díját legalább. A kari keretek most alacsonyabbak mint tavaly, ezért nincsenek 

most olyan kiemelkedően magas tanulmányi ösztöndíj összegek. Érkezett több megkeresés is, 

hogy az ösztöndíj rendszerét meg kellene változtatni, ez már továbbítva lett a Tanulmányi 

Osztály felé. Következő félévig a megvalósításán is elgondolkodnak.  

A rendszeres ösztöndíjak és az egyszeri szakmai ösztöndíj pályázása is lezajlott, szerencsére 

most több hallgatót tudott támogatni a KÖB. Itt meg kell említeni, hogy ezeknél is érkeztek 

módosító javaslatok, amelyek a következő féléves kiírásokra át lesznek beszélve.  

Az egyszeri kulturális ösztöndíjról egyelőre le kellett mondani, nem sikerült dűlőre jutni a 

kiírás módosításában. Az egyszeri sport ösztöndíj viszont módosítva március 22-én elindult.  

 



 

 

Egy újfajta ösztöndíj kiírása is tervbe van véve, de emiatt még egyeztetni kell a Tanulmányi 

Hivatallal és az EHÖK tisztviselőivel is.  

Szociális ösztöndíjak 

Ahogy az előző beszámolómban is írtam, ez a félév teljesen más lett mint az eddigiek. Sokkal 

több adminisztratív feladata volt az ösztöndíjas tisztviselőknek. A lezárult belső ellenőrzés 

vonta maga után ezt az új rendszert, amit még mindenkinek meg kell szokni. Mindent még 

többször át kellett nézni/beszélni, az egész korrekciós folyamat és a fellebbezés is 

megváltozott. Most minden korrekciós igényt egy kérvényben lehetett leadni, s a SZÖBnek 

kellett eldönteni, hogy mi EHSZÖB hatáskör és mi HJB. A korrekciós módosításokat és 

kiértesítéseket a mai nap folyamán megtettem, a fellebbezések is folyamatban vannak a HJB-

nél. A szociális keret emelkedése miatt, viszonylag alacsony volt a minimum ponthatár és 

magas a pontösszeg, ez örömre ad okot, mert így több hallgató részesült támogatásban és 

magasabb összegekkel, mint előző félévben.  

Ami még a pályázási időszakot illeti, most is mint mindig voltak sajnos rendszerproblémák, 

voltak félreértések, s a legtöbb korrekciós igénye ezek miatt adódott.  

Nagyon sűrű és nehéz volt ez az időszak, ez sajnos sosem leányálom, nagyon sok munka van 

mögötte. 

Valamint köszönöm a bírálóknak a sok segítséget, és köszönöm, hogy a változások ellenére is 

foglalkoztatok a szoctámokkal.  

Mentorképzés 

Ahogy már említettem, többször egyeztettünk Csepivel a mentorképzés tananyaga és tesztje 

miatt, s néhány újítást is eszközöltünk ezeken a területeken.  Remélem hasznosak voltak a 

tananyagok, s minden mentor sikeresen vette/veszi az akadályokat a jövőben.   

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

felületen! 

Budapest, 2021. április 2. 



 

Silling Bianka 

Ösztöndíjakért felelős referens 

osztondij@ttkhok.elte.hu  


