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Küldöttgyűlési beszámoló 

 

Időszak: 2021.06.04.- 2021.09.07. 

Időrendi bontás: 

EHSZÖB: 

09.01. Levélszavazás 

SZÖB: 

07.21. SZÖB ülés – Kiírások/vizsgák véglegesítése (Microsoft Teams) 

08.17. Bírálói vizsga (Microsoft Teams) 

EGYEBEK: 

06.24. Varga Rékával (EHÖK elnök) egyeztetés (Online) 

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

Silling Biankával (volt TTK ösztöndíjakért felelős referens) és Németh Csillával 

(volt KÖB elnök). 

Beszámoló az elmúlt időszakról: 

Szociális ösztöndíj: 

Ezen a héten kezdődött el szeptember 1-jén a leadási időszak. A leadási időszak 

szeptember 9. 16:00 óráig tart. Ezután már csak hiánypótolni lehet szeptember 

16. 16:00 óráig. Nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy érvényes hatósági 

igazolás kötelező dokumentum! Ezúton is szeretném megkérni a 

tisztségviselőket és a képviselőket, hogy ezt terjesszék a hallgatók körében. 

 



 
 

Idén sajnos rekord kevés bírálóval (szám szerint 5) ugrunk neki. Azt, hogy ez 

mekkora probléma, csak a bírálási időszak végén tudom majd megállapítani. 

Ismét szeretném kiemelni, hogyha bárkinek kedve támadna a bírálásban részt 

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

Az előző félévtől kezdve már egy bírálói vizsgán meg kell felelni, ami kis 

felkészülést igényel, de a TTK bíráló mindig könnyen veszik ezt az akadályt. 

Szintén 1-jén indult el a rendkívüli szociális támogatás, - amely egészen 

december 7. 16:00 óráig tart -, illetve az alaptámogatás is, - ennek leadási 

időszaka teljesen megegyezik a rendszeres szociális ösztöndíj határidejével -. 

 

ISZTK ösztöndíjak: 

Szeptember 3-án elindultak a karunk által kiírt ösztöndíjak is. Sajnos, ahogy 

korábban jeleztük, a kulturális ösztöndíjat már nem tudtuk kiírni a szabályzat 

szerint. Ezért az alábbi ösztöndíjak kerültek kiírásra: 

Egyszeri szakmai ösztöndíj (bírálója Silling Bianka; leadási határideje: 09.09. 

20:00, hiánypótlás határideje: 09.13. 20:00),  

Egyszeri sport ösztöndíj (leadási határideje: 12.06. 20:00 óra, hiánypótlás 

határideje: 12.07 20:00),  

Rendszeres tudományos ösztöndíj (bírálója: Pánczél Emese, tudományos 

referens; leadási határideje: 09.10. 20:00, hiánypótlás határideje: 09.14. 20:00), 

Rendszeres sport ösztöndíj (bírálója: Pádár Kitti; leadási határideje: 09.10. 

20:00, hiánypótlás határideje: 09.14. 20:00). 

 

Egyéb: 

Az átadás-átvétel zökkenő mentesen zárult le Biankával. Szeretném 

megköszönni neki itt is a betanításomat és a türelmét hozzám.  

 

 



 
 

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

Budapest, 2021.09.04. 

 

Papp Gergely Sándor 

Ösztöndíjakért felelős referens 

osztondij@ttkhok.elte.hu 


