
 

 

ELTE TTK HÖK 

 Ösztöndíjakért felelős referens 

 osztondij@ttkhok.elte.hu 

 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Tisztségben töltött időszak: 2020.01.23.- 2021.06.01. 

Időrendi bontás a 2021.04.06. – 2021.06.01. közötti időszakról: 

SZÖB: 

• 04.11. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 04.20. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 05.17. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

EHSZÖB: 

• 04.16. Levélszavazás 

• 04.26. EHSZÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 05.14. Levélszavazás  

• 05.26. EHSZÖB ülés (Microsoft Teams) 

KÖB: 

• 04.12. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 05.25. KÖB ülés (Microsoft Teams) 
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Egyéb: 

A megjelölt időpontokon kívül több megbeszélésem is volt EHSZÖB részről Mezey 

Mercedessel (EHSZÖB szociális alelnök) a szociális ösztöndíjak bírálása, a fellebbezések 

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

(Ösztöndíjakért felelős bizottsági tag), Ágasvári Zsolttal (Tanulmányi Hivatal) és Török 

Gabriellával (Tanulmányi Hivatal).  

 

Beszámoló az elmúlt időszakról: 

 

ISZTK 

Lezajlott az egyszeri közéleti és a tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel 

támogatásának leadási időszaka. Előbbiből 4 db, míg utóbbiból csak 1 db kérvény érkezett be. 

Sajnos a járványhelyzet miatt még mindig kevés rendezvényt/eseményt tartottak meg. A 

tanulmányi ösztöndíj miatt több levélváltásom is volt a Hallgatói Pénzügyi Osztállyal, de 

végül sikerült megoldani a problémát. És ha már a tanulmányi ösztöndíjról van szó: Többdéle 

javaslat is érkezett, többféle módosítás is felvetődött, de jelenleg már nem igazán lehetett 

változtatni a rendszeren, így a tanulmányi ösztöndíj reformja még várat magára. Remélhetőleg 

a nyár folyamán, a jövő félévre sikerül egy jobb rendszert kitalálnia az illetékeseknek.  

A belső ellenőrzések miatt valószínűleg pár ösztöndíjat meg kell majd reformálni, mint ahogy 

azt az egyszeri sport ösztöndíjánál már eszközültük. Azt gondolom, hogy az elmúlt félévben 

elég sok minden változott, s az eddig jól működő rendszereket nagy eséllyel meg kell majd 

változtatni. A szeptember ösztöndíjak terén már más lesz, ezt előre tudom már bocsátani. 

Jelenleg egy átmeneti szakaszban vagyunk, de messze van még a tökéletes rendszer és 

eljárások kialakításától.  

 

 



 

 

Szociális ösztöndíjak 

Az elmúlt félévben a legnagyobb változások kétségkívül a szociális ösztöndíjak terén 

történtek. Teljesen meg lett reformálva a rendszer, új eljárásokkal lettek a korrekciók és a 

fellebbezések kezelve, több lett az így is sok adminisztratív munka, s igazából még mindenki 

egy kicsit bizonytalan volt mindenben, hisz egy átmeneti félig, már itt-ott megreformált  

rendszerben kellett hatékonyan és szabályszerűen működnie mind a SZÖBnek úgy az 

EHSZÖBnek is. A bírálói vizsga bevezetése is új volt, valamint a szociális ellenőrző bizottság 

felállítása is. 

A rendszeres szociális és a rendkívüli szociális pályázatokban már most tudni egykét komoly 

változásról, így kérek mindenkit ugyanúgy, mint eddig, hogy körültekintően és alaposan 

nézzen utána és olvassa el majd szeptemberben a pályázati kiírásokat, megkönnyítve a 

bírálók, a bizottságok és leginkább a saját dolgát. (A rendkívülinél kategóriák lesznek 

kivéve/módosítva.) 

Elköszönés: 

Nem titok, hogy nem indulok újra a tisztségben, s ennek legfőbb oka a saját hozzáállásom 

megváltozása. Amikor tavaly januárban pályáztam a tisztségre, tudtam, hogy nem egy könnyű 

feladat ez, s hogy hatalmas empátiát, türelmet és felelősségtudatot igényel. Így körülbelül 

másfél év után már sajnos a türelem alábbhagyott, s a folyamatos felelősségtudat is átváltozott 

inkább folyamatos stresszé, amely a viselkedésemre is kihat már. Jövő félévben kezdem a 

hosszúgyakorlatom és a szakdolgozat írást ha minden jól megy, s úgy döntöttem, nem fogom 

megnehezíteni a saját helyzetemet azzal, hogy még a tisztséggel járó stresszt is tovább 

cipeljem magammal. És azt se szeretném, ha emiatt a HÖK-ön belüli kapcsolataim 

megromoljanak.  Lehet gyenge vagyok, de elfáradtam, sajnálom, jobb lesz ez így. További jó 

munkát a régieknek, s sosem alábbhagyó motivációt az újaknak! Kitartás! 

Köszönöm a közös munkát a kedves tisztségviselőknek és képviselőknek, a kedves 

ösztöndíj bírálóknak, akik a legrosszabb hetekben is kitartóan dolgoztak velem, s 

köszönöm Csillának és Gerinek, hogy a Kari ösztöndíjbizottsági üléseken velem voltak, s 

mindenben segítettek s támogattak, ha szükségem volt rájuk. Az utódomat fogadjátok 

bizalommal, már most több mindent tud, mint én tudtam a tisztség megpályázásakor.  



 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a záróbeszámolómat, ha kérdésed van nyugodtan keress 

bármelyik felületen bármikor, ahogy tudok, reagálok.  

Budapest, 2021. május 24. 

Silling Bianka 

Ösztöndíjakért felelős referens 

osztondij@ttkhok.elte.hu  


