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Bemutatkozás 

Papp Gergely vagyok, elsőéves földrajz-történelem osztatlan tanárszakos hallgató. 1997. 

február 17.-én születtem Budapesten. Akkori rövid budapesti kalandom után költöztünk a 

családdal egy kis pest megyei faluba, Újlengyelbe. Ide jártam általános iskolába is. Következő 

állomásom Kecskeméten volt a Bolyai János Gimnázium, ahol 2016-ban érettségiztem. Vissza 

költözve a fővárosban volt egy 2 éves kitekintésem a Szent István Egyetemen. 2020-ban viszont 

megérkeztem az ELTE világába. 

Tapasztalatok 

Gólya létemre (legalább is itt) már aktívan kivettem a részemet az ösztöndíjas rendszerben. 

Bíráló voltam szeptemberben, decembertől pedig én töltöttem be az ösztöndíjakért felelős 

bizottsági tag posztját. Februárban természetesen bíráltam, illetve próbáltam a hallgatóknak és 

a bírálóknak minél többet segíteni. Bíráltam már egyszeri szakmai és egyszeri sport ösztöndíjat. 

Biankának még segédkeztem a rendkívüli szociális támogatásoknál. Az ösztöndíjak 

megismerése mellett a tisztség egyéb adminisztratív tevékenységeiben is betekintést 

nyerhettem, mint például a kliens rendszerbe, amit úgy ahogy már tudok kezelni.  

Motiváció 

Révén a szociális támogatás fontossága miatt is vagyok ennyire motivált, hisz másoknak ez 

hatalmas segítség, mind a rendszeres, mind az egyszeri támogatások. Tanárnak készülő 

egyetemistaként az empátia és a segítségnyújtás alap, így azt hiszem ez mindenféleképpen 

elengedhetetlen a pozíció betöltésére. Ez a motivációm az elmúlt bő félévben sem lankadt, így 

egyértelmű volt a pályázatom. 

Ötletek 

Az osztondij.elte.hu oldalra egy gyakran ismételt kérdések topic létrehozása, így segítve a 

hallgatóságot, illetve redukálni a kérdéseket. Emellett még külsős ösztöndíj alcím készítése, 

ahol például az aktuális Bursa Hungarica lenne megtalálható. 



Az egyszeri kulturális ösztöndíj megszűnése miatt szeretnék egy új ösztöndíjat, amiben a 

tanulmányi eredményeken túlmutató tevékenységek lennének díjazva. Akár, ha szabályosan 

megoldható, akkor a plusz nyelvvizsgák támogatása.  

Az ösztöndíjak kommunikációja és hirdetése sokat fejlődött, ám, ha van rá igény, akkor 

sűrűbben is lehetne tájékoztatni a hallgatókat különböző platformon. A kommunikáció erősítése 

miatt is gondoltam a rendszeres szociális támogatás elindulása (mind szeptemberben mind 

februárban) előtt egy tájékoztató tartása a hallgatók számára. 

Igyekszem a lehető legjobb tudásom szerint ellátni majd a tisztség feladatait és mindenki 

rendelkezésére állni, akinek szüksége van rám.  

Köszönöm, hogy eljutottál idáig a pályázatom olvasásánál. Ha úgy érzed kérdés merülne fel 

benned irányomban, akkor mindenképpen keres a sajti977@gmail.com vagy a 

pappgerg97@student.elte.hu e-mail címen.   

 

Papp Gergely  

Budapest, 2021.05.30. 
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