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Küldöttgyűlési beszámoló 

 

Időszak: 2021.11.09.- 2021.12.07. 

Időrendi bontás: 

SZÖB: 

• 11.23. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 12.01. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

KÖB: 

• 11.15. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

 

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

Ágasvári Zsolttal (Neptun informatikus) és Kóczán Gergellyel (Ösztöndíjakért 

felelős bizottsági tag). 

Beszámoló az elmúlt időszakról: 

Szociális ösztöndíjak: 

Fellebbezések: A HJB határozatdöntése után, mindenki kiértesítésre került a 

Neptunon keresztül. Jellen pillanatban is zajlik az elfogadott fellebbezések 

hiánypótlása a rendszeres szociális ösztöndíjakhoz, ahol, akiket kellett 

felkerestem ez ügyben. 

Rendkívüli szociális ösztöndíj: December 10-én zárul az idei félév ösztöndíja. 

Fontos megjegyezni, hogy december 10-e a hiánypótlás határideje is, így kérek 

mindenkit, akit érint, hogy minél előbb adja le a kérvényt Neptunon belül. 



 
ISZTK ösztöndíjak: 

Egyszeri sport ösztöndíj: Még mindig tart ez a kari ösztöndíjunk egészen 

december 6-ig, hiánypótlása plusz egy nap. Aki szeretné az még letudja adni.  

A hónap közepén kiírásra került kettő darab ösztöndíjunk, ami már a Neptunban 

megjelent, így ott is megtudják nézni a hallgatók a kiírást. 

Az egyik az egyszeri tanulmányi versenyeken és tudományos konferenciákon 

való részvétel támogatása ösztöndíj, a másik pedig az egyszer közéleti ösztöndíj. 

Mindkét ösztöndíjat december 5-én reggel 8 órától lehet egészen 12-én este 8 

óráig megpályázni. Hiánypótolni pedig 15-én este 8 óráig lehetséges.  

Egyebek: 

Elkezdődött a közös munka Kóczán Gergellyel, aki a legtöbb munkába betud 

segíteni.  

Folyamatosan aktualizáljuk és megújítjuk az osztondij.elte.hu oldalt Balga 

Gáborral.  

Előre láthatólag január elején kezdődik a képzés a rendszeres szociális 

ösztöndíjakhoz, így aki szeretne csatlakozni és bírálni február első két hetében az 

még nem késett le semmiről sem. Január közepén lesz belőle vizsga az EHÖK 

rendezésében.  

Az utolsó SZÖB ülésen (12.01) nem tudtam részt venni, de készült felvétel róla, 

így visszatudtam nézni. Elkezdtük a következő félév rendszeres szociális és 

rendkívüli szociális ösztöndíjak kiírását átnézni és javítani, így akinek van bármi 

észrevétele az keressen bátran.  

 

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

keress bizalommal.  

Budapest, 2021.12.04. 

Papp Gergely Sándor 
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