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Küldöttgyűlési beszámoló 

Időszak: 2022.02.16.- 2022.04.05. 

Időrendi bontás: 

SZÖB: 

• 02.21. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 03.08. SZÖB ülés 

• 03.22. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

 

KÖB: 

• 02.21. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 03.21. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

 

Ezen felül többször egyeztettem Domboróczky Balázzsal (EHÖK szociális 

alelnök), Varga Rékával (EHÖK elnök), Ágasvári Zsolttal (Neptun informatikus), 

Jeges Viktorral (TTK HÖK elnök) és Kóczán Gergellyel (Ösztöndíjakért felelős 

bizottsági tag). 

Beszámoló az elmúlt időszakról: 

Szociális ösztöndíjak: 

A rendszeres szociális ösztöndíjaknál kedvező minimum ponthatár és pontösszeg 

lett meghatározva, hiszen 28 pontot kellett elérni és 900 Ft/pont volt.  

Az Alaptámogatás és a rendszeres szociális ösztöndíj fellebbezése még 

márciusban közepén véget ért. Az előbírálat részemről megtörtént, HJB pedig 

várhatóan pénteken fog összeülni.  



 
Rendkívüli szociális támogatást pályázása pedig egészen május elejéig tart. Az 

ukrajnai helyzetben érintettek szerencsére az egyéb kategóriában leadva juthatnak 

egy kis támogatáshoz az ösztöndíj keretében. 

ISZTK ösztöndíjak: 

Lezárultak a február elején kiírt kari ösztöndíjaink. 

Rendszeres tudományos ösztöndíjnál tavalyihoz képest több jött (5-6 darabbal) 

ezért többet is tudtunk támogatni. Minimum és maximum összeget itt 

meghatároztunk. 

A rendszeres sport ösztöndíjnál tavalyihoz hasonló mennyiségű kérvény érkezett 

be. Minimum pontot most sem húztunk, így akinek volt a kiírásnak megfelelő 

sportteljesítménye, azt a Bizottság tudta támogatni, viszont maximális pont 

meghatároztunk. Fontosnak éreztük, hogy egységesítsük a pontösszeget a 

rendszeres tudományos ösztöndíjnál lévővel, így ez sikeresen megtörtént. 

Az egyszeri szakmai ösztöndíj, ahogy előző beszámolómba írtam, tervbe van, 

hogy május elején újra kiírjuk, az egyszeri tanulmányi versenyeken és tudományos 

konferenciákon való részvétel támogatása ösztöndíjjal és az egyszeri közéleti 

ösztöndíjjal egyetemben.  

Szeretném ismételtem megköszönni Horváth Laura és Pádár Kitti munkáját a kari 

ösztöndíjak bírálásával kapcsolatban.  

Egyebek:  

Március elején megtartottuk Kóczán Gergellyel a mentorjelölteknek a szociális 

képzést, illetve a mentorteszt felügyelésében és javításában segédkeztem.  

Március közepén hivatalosan kilettem nevezve KÖB elnöknek, így már én is 

összetudom hívni az üléseket. A KÖB jegyzőkönyvek folyamatosan felöltés alatt 

vannak a ttkhok.elte.hu- ra. 

Ismét szeretném kiemelni, hogyha bárkinek kedve támadna a bírálásban részt 

venni, keressen meg, hiszen a következő félévre is várom a lelkes bírálókat. 

 

 



 
Köszönöm szépen, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha bármi kérdésed van, 

keress bizalommal.  

 

Budapest, 2022.04.01. 

Papp Gergely Sándor 
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