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ELTE TTK HÖK 
Ösztöndíjakért felelős referens 

Küldöttgyűlési beszámoló 
Időszak: 2022.11.08.-2023.02.28. 

 

 

Időrendi bontás: 

• 2023.01.10. Rendkívüli Küldöttgyűlés (Microsoft Teams) 
• 2023.01.10. SZÖB (Microsoft Teams) 
• 2023.01.18. Megbeszélés Bognár Fanni EHÖK Elnökhelyettessel 
• 2023.01.23. Bírálói felkészítés az új tagoknak 
• 2023.02.02. Megbeszélés Mig András Elnökkel és Fritz Petra 

Elnökhelyettessel 
• 2023.02.14. Megbeszélés a kari szociális képviselőkkel és a SHÜTI 

munkatársaival 
• 2023.02.23. KÖB ülés (Microsoft Teams) 
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Részletes beszámoló: 

Rendszeres Szociális Ösztöndíj: 

A 2023.01.10-i Rendkívüli Küldöttgyűlésen kerültem megválasztásra, mint 
Ösztöndíjakért felelős referens. Papp Gergellyel, akivel tisztséget váltottam, 
megválasztásunk után megtettük az átadással járó feladatainkat. 

Munkám innentől kezdve a Rendszeres Szociális Ösztöndíjakra központosult. A 
2023.01.10-i SZÖB ülésen még szavazati jog nélkül vettem részt. Akkor írtuk 
meg a kiírást, amit később Götz Ádám kitett az osztondij.elte.hu honlapunkra, a 
másik két szociális alapú ösztöndíj kiírásával együtt.  

2023.01.22-én megkezdődött a bírálók felkészítése a vizsgára. Én az új tagoknak 
egy nappal később 23-án tartottam a felkészítőt. Mind a 14 bírálóm sikeres vizsgát 
tett az ezt követő napokban.  

2023.02.14-én elkezdődött a leadása a szociális alapú ösztöndíjaknak. Még nem 
teljesen zárult le az időszak, de mondhatom, hogy a bírálók erőn felül teljesítenek. 
Innen is köszönöm munkájukat. Gergővel igyekszünk mindenben segíteni 
munkájukat, továbbá mi is bírálunk és próbálunk a hallgatói megkereséseknek 
eleget tenni. 

Félév eleji ösztöndíjak: 

A 2023.01.03-i ülésen a KÖB megtárgyalta az alábbi ösztöndíjak kiírását:  
Egyszeri Sportösztöndíj, Rendszeres Sportösztöndíj és Rendszeres Tudományos 
Ösztöndíj. Ezek bírálását Pádár Kitti, illetve Horváth Laura végezte. A 
2023.02.23-i KÖB ülésen a bizottság elfogadta a bírálatokat. Jelenleg folyik már 
a hallgatók kiértesítése a Neptunban Gergő által.  

Egyéb: 

Az elmúlt időszakban sok megkeresés érkezett részemre.  

Németh Friderika több SHÜTI-s hallgató miatt is felkeresett, hogy segítsük őket 
a Rendszeres Szociális Ösztöndíjak leadásában. Igyekeztünk ezeknek a 
hallgatóknak felvilágosítást adni, hogy milyen papírokat szerezzenek be, illetve 
volt, akinek a leadásban is segítettünk. Ezek a megbeszélések Teams-en történtek. 
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Kovács Andrea Mentorfelelős felkért, hogy írjuk meg a 2023-as Mentorkisokosba 
az ösztöndíjakra vonatkozó részt, ezt határidőn belül meg is tettük és elküldtük 
Andinak. Továbbá felkért minket, hogy a márciusi Mentorképzőn tartsunk 
előadást. Ezeknek a részleteit már lefixáltuk vele.  

Fritz Petra Elnökhelyettes által szervezett Vezetőképzőn március 3-án fogunk 
előadást tartani Gergővel a fontosabb változásokról az ösztöndíjakkal 
kapcsolatban. 

Továbbá Szász Boglárka Főszerkesztő fog velünk készíteni egy interjút a 
hallgatók számára 2023.02.28-án a Küldöttgyűlés előtt.  

Ezen kívül folyamatosan egyeztettem Papp Gergellyel, az e-mailekre 
válaszoltam, tisztségemmel járó feladataimnak eleget tettem. 

Köszönöm, ha elolvastad a beszámolóm. Kérdés esetén keress bizalommal! 

 

Mészáros Dorottya 
Ösztöndíjakért felelős referens 

osztondij@ttkhok.elte.hu 
 

Budapest, 2023.02.25. 

 

 
 


