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Záróbeszámoló 

 

Tisztségben töltött időszak: 2020.12.01. – 2021.06.01. 

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) 

• 02.22. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 02.24. Rendkívüli KÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 04.12. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 05.25. 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). 

• Ezen kívül még szinte napi kapcsolatban vagyok Silling Biankával az ösztöndíjakért 

felelős referenssel, illetve több egyeztetésem volt Németh Csillával a KÖB elnökkel.  
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Előző beszámolóim elérhetőek itt:  

• http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-

04/osztbiztag_beszamolo_0406.pdf 

• http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-

02/odbizottsagi_beszamolo0209.pdf 

Beszámoló az elmúlt időszakról: 

Ösztöndíjak 

ISZTK  

Április 12.-i KÖB ülésre előzetesen elkészítettem a két hátralévő – egyszeri tanulmányi 

versenyeken és tudományos konferenciákon való részvétel támogatása és az egyszeri közéleti 

ösztöndíj – ösztöndíj kiírását, amiket az ülésen kisebb javításokkal elfogadtunk, majd még 

aznap kiírtunk mind az ösztöndíjas oldalra, mind a neptunba.  

KÖB 

A részvételen kívül Németh Csillával megkezdtük a KÖB működésének szabályzatát, az 

ügyrendet és az ülésekkel kapcsolatos intézkedéseket (pl. jegyzőkönyv írás) átvenni, hogy a 

poszttal kapcsolatban megfelelő tudással rendelkezzek.  

Egyebek és Zárszó 

Segédkeztem a bírálók ösztöndíjainak kifizetésével kapcsolatos ügyintézésben Biankának. 

Folyamatosan zajlik a tanításom, hogy megfelelő tudással rendelkezzek a következő pozícióm 

betöltésére. Bianka újra nem indulásával a megüresedett ösztöndíjakért felelős referensi 

posztot meg fogom pályázni. Ha esetleg bárki szeretne az ösztöndíjakban részletesebben 

belelátni és érez magában elég motivációt, akkor szívesen várom mind szeptemberben 

kezdődő szociális ösztöndíjak bírálásban, mind pedig a következő ösztöndíjas bizottsági tag 

pozíció betöltésére.  

Végül de nem utolsó sorban szeretném megköszönni a sok segítséget és türelmet Biankának 

és Csillának, illetve köszönöm a befogadást és nyitottságot mindenki részéről. 
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Köszönöm szépen, hogy elolvastad. Ha bármi kérdésed van, nyugodtan keress!  

Budapest, 2021.05.29.  

Papp Gergely Sándor 

Ösztöndíjakért felelős bizottsági tag 

pappgerg97@student.elte.hu 


