
 

 

ELTE TTK HÖK 

Ösztöndíjakért felelős referens 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Időszak: 2022.09.13.- 2022.10.11. 

Időrendi bontás: 

SZÖB: 

• 09.24. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

KÖB: 

• 09.20. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

 

EGYEBEK: 

Ezen felül többször egyeztettem Domboróczky Balázzsal (EHÖK szociális 

alelnök), Török Gabriellával (hivatalvezető), Ágasvári Zsolttal (Neptun 

informatikus), Mig Andrissal (TTK HÖK elnök), Fritz Petrával (TTK HÖK 

elnökhelyettes), Pádár Kittivel (Rendszeres és Egyszeri sport ösztöndíjak 

bírálója) és Horváth Laurával (Rendszeres tudományos ösztöndíjak bírálója). 

Beszámoló az elmúlt időszakról: 

Szociális ösztöndíjak: 

A legintenzívebb időszakon vagyunk túl, hisz elbírálásra kerültek a rendszeres 

szociális ösztöndíjas kérvények. Idén összesen 492 darab érkezett meg. Ez a 

2021/22/1 félévi adatokhoz képest több mint 10 %-os csökkenést jelent. 

Ponthatár: 26 pont, pontösszeg: 1100 Ft. Az idei ponthatár a legalacsonyabb az 

elmúlt években, a pontösszeg pedig a legmagasabb.  

Az őszi félévnek összesen 13 bírálóval álltunk neki, bár „avattunk” pár újoncot, 

de a csapat gerincét már tapasztalt bírálók adták. Nagyon elégedett vagyok a 

munkájukkal és ismételt szeretném nekik megköszönni.  



 
 

Ismétlem csak magam, hogy aki szeretne velünk bírálni február elején, az 

mindenképpen keressen meg. Természetesen ösztöndíj jár a bírálói munkáért, 

azonban akit érdekel számoljon a januári képzésekkel és a bírálói vizsgával is. 

A hajtós időszakon belül történt meg az alaptámogatások elbírálása is. Összesen 

151 darab kérvény érkezett be.  

A rendkívüli szociális támogatás ösztöndíjunk egészen december 10-ig elérhető 

lesz kérvény formájában a neptunban.  

Az alaptámogatások és a rendszeres szociális ösztöndíjak fellebbezési időszaka 

elkezdődött.   

ISZTK ösztöndíjak: 

Lezárult a két szeptemberi kari ösztöndíjunk is. Összesen rendszeres tudományos 

ösztöndíjból 20, míg rendszeres sport ösztöndíjból 17 darab kérvény érkezett be. 

Mindkettő ösztöndíjnál köszönöm a két bírálóm munkáját!  

Az egyszeri sport ösztöndíjunk pedig tovább is elérhető, egészen december 5-ig.  

Egyebek:  

Október elején Mig Andrissal egyeztettem a kari ösztöndíj keretünkről, egy 

esetleges tisztségviselői emelés miatt. 

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

keress bizalommal.  

 

Budapest, 2022.10.08. 

Papp Gergely Sándor 

Ösztöndíjakért felelős referens 

osztondij@ttkhok.elte.hu 


