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Küldöttgyűlési beszámoló 

 

Időszak: 2021.09.08.- 2021.11.09. 

Időrendi bontás: 

SZÖB: 

• 09.22. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 10.20. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

KÖB: 

• 09.22. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 10.18. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 10.22. Levélszavazás 

EGYEBEK: 

• 09.28. Megbeszélés az elmúlt és az elkövetkezendő időszakról Varga 

Rékával (EHÖK elnök), Bognár Fannival (EHÖK szociális alelnök), 

Szabó Tamással (EHÖK elnöki megbízott) és Jeges Viktorral (TTK HÖK 

elnök).  

Ezen felül többször egyeztettem Bognár Fannival (EHÖK szociális alelnök), 

Török Gabriellával (hivatalvezető) és Ágasvári Zsolttal (Neptun informatikus). 

Beszámoló az elmúlt időszakról: 

Szociális ösztöndíjak: 

Lezárult még szeptemberben a rendszeresen szociális támogatás. Az eredeti 2 

hetes időszakból végül 3 hét lett.  



 
Ez főként miattunk is meglett hosszabbítva, mert végül az 5 bíráló nagyon 

kevésnek bizonyult. A második héttől kezdve szinte folyamatosan kaptuk a 

vendégbírálókat. Köszönjük nekik még egyszer a segítséget.  

Viszont legnagyobb köszönet az 5 bírálómnak jár. Nagyon köszönöm nekik, 

hogy végig csinálták velem ezt az időszakot. Remélem tudjuk majd a következő 

félévben is folytatni ezt az elkezdett közös munkát.  

564 kérvény érkezett ebben az időszakban, ami azt jelenti, hogy körülbelül 40-

nel több pályázatot bíráltunk el, mint előző félévben. 

Itt szeretném újra megjegyezni és kérni a képviselőket, hogy aki érez magában 

egy kis erőt – avagy ismer olyat – akkor várjuk februárban bírálni. December 

vége felé már kezdődni fog a felkészítés a jelenlegi információim szerint. 

Pillanatnyilag a fellebbezési időszak zárul a rendszeres szociális ösztöndíjaknál. 

Szintén lezárult még szeptemberben az Alaptámogatás is.  

A rendkívüli szociális támogatás dec 7.-én ér véget (és a hiánypótlás is), addig 

még lelehet adni a neptunon keresztül a kérvényeket.  

ISZTK ösztöndíjak: 

Szeptember 3-án elindultak a karunk által kiírt ösztöndíjak is. Jelenleg az 

egyszeri sportösztöndíjra lehet leadni pályázatokat. 

Szeptemberben lezárult mind az egyszeri szakmai ösztöndíj, mind a rendszeres 

sport és a tudományos ösztöndíj.  

Az összes beérkezett szakmai ösztöndíjat tudtuk támogatni.  

Szintén támogatásra került az összes rendszeres sport ösztöndíj is, hisz a kevés 

pályázat miatt nem volt minimális ponthatár. 

Rendszeres tudományos ösztöndíjnál már volt minimum ponthatár (5 pont), így 

ott nem tudta a KÖB az összes pályázatot pozitívan elbírálni. 

Szeretném megköszönni Silling Biankának, Pánczél Emesének és Pádár 

Kittinek, hogy bírálták ezeket a kérvényeket. 

Hamarosan kiírásra kerülnek (december közepén) majd az egyszeri tanulmányi 

versenyeken és tudományos konferenciákon való részvétel támogatása ösztöndíj 

és az egyszeri közéleti ösztöndíj.  



 
 

Egyebek: 

Az idei jegyzőkönyveket teljesen feltöltöttem a http://ttkhok.elte.hu/ oldalra. 

Aktualizáltuk az osztondij.elte.hu oldalt Balga Gáborral.  

 

Köszönöm szépen, hogy elolvastad. Ha bármi kérdésed van, keress bizalommal.  

Budapest, 2021.11.06. 

 

Papp Gergely Sándor 

Ösztöndíjakért felelős referens 

osztondij@ttkhok.elte.hu 


