
 

ELTE TTK HÖK 

Ösztöndíjakért felelős referens 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Időszak: 2022.05.10.- 2022.09.13. 

Időrendi bontás: 

SZÖB: 

• 05.18. SZÖB ülés  

• 05.23. SZÖB ülés 

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

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

 

KÖB: 

• 05.23. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 06.20. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

 

EGYEBEK: 

• 08.09. EHÖK által tartott bírálói képzés (Microsoft Teams) 

• 08.13. Általam tartott bírálói képzés (Microsoft Teams) 

Ezen felül többször egyeztettem Domboróczky Balázzsal (EHÖK szociális 

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

informatikus), Jeges Viktorral (TTK HÖK volt elnök), Míg Andrissal (TTK HÖK 

elnök) és Fritz Petrával (TTK HÖK elnökhelyettes). 

Beszámoló az elmúlt időszakról: 

Szociális ösztöndíjak: 

A nyár folyamán többször is összeült a SZÖB, hogy elővéleményezzük a 

következő félév kiírásait: az Alaptámogatást, a Rendszeres Szociális Támogatást 

és a Rendkívüli Szociális Támogatást. Szeptember 7-én reggel 8 órakor pedig 



 
kezdetét vette a pályázási időszak. A félév késői kezdése miatt döntöttünk úgy, 

hogy egy héttel csússzon a pályázási időszak is.  

Augusztus elején történt a bírálók felkészítése és vizsgáztatása is. Idén 13 

bírálóval indultunk neki a pályázási időszaknak, ami több mint az előző félévben 

volt.  

ISZTK ösztöndíjak: 

Elindultak 5-én a kari ösztöndíjak is: az Egyszeri Sport ösztöndíj, a Rendszeres 

Sport ösztöndíj és a Rendszeres Tudományos ösztöndíj. A bírálók az előző 

félévhez képest nem változtak.  

Nem került kiírásra most az Egyszeri Szakmai ösztöndíj, hiszen az előző félévhez 

hasonlóan ez a félév végén, vagyis november és december között lesz a pályázási 

időszaka.  

Egyebek:  

Alakuló küldöttgyűlésen kérés érkezett hozzám azzal kapcsolatban, hogy a 

szociális támogatásról szóló neptun emailek érkezzenek előbb, mint eddig. Elmúlt 

2 félévben ez körülbelül 10 nappal a kezdő időszak előtt érkezett, így én 

augusztusban felkerestem ez ügyben az EHÖK Szociális referenst. 

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

keress bizalommal.  

 

Budapest, 2022.09.10. 

Papp Gergely Sándor 

Ösztöndíjakért felelős referens 

osztondij@ttkhok.elte.hu 


