
 

 

 

 

PÁLYÁZAT 
Ösztöndíjakért felelős referensi tisztség betöltésére 

 

 

 

Papp Gergely 

2022.05.09. 

 

 

 

 

Mindig az az erősebb, aki nem tombol, hanem mosolyog. 
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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 korom óta már aktívan kivettem a részemet az ösztöndíjas rendszerben. Bíráló vagyok 

már 2020 szeptembere óta, így összesen négy időszakban bíráltam, ebből két alkalommal 

koordináltam is. 2020 december és 2021 szeptember között én töltöttem be az ösztöndíjakért 

felelős bizottsági tag pozíciót Silling Bianka mellett. 2021 szeptembere óta pedig én vagyok az 

ösztöndíjakért felelős referens. A bő másfél évben igyekeztem a legjobb tudásom szerint eljárni, 

így azt gondolom, hogy megfelelően tapasztalt vagyok a pozíció betöltésére. Egy bő hónapja 

ki lettem nevezve KÖB elnöknek is. 

Motiváció 

A  szociális támogatás fontossága miatt is vagyok ennyire motivált, hisz másoknak ez hatalmas 

segítség, mind a rendszeres, mind az egyszeri támogatások. Gyakorló pedagógusként az 

empátia és a segítségnyújtás mindennapos, így azt hiszem ez mindenféleképpen 

elengedhetetlen a pozíció betöltésére. Ez a motivációm az elmúlt bő másfél évben sem lankadt, 

így egyértelmű volt a pozícióm újra pályázása.  

Elképzelések és ötletek 

Természetesen az elért eredményektől függetlenül a célom, hogy a TTK-ra beérkezett 

pályázatok a lehető legjobb csapat (különböző továbbképzések által a bírálási félév elején) 



 

 

bírálja, így a bírálói csapat egyben tartása (különböző programok) és fiatalítására nagy 

hangsúlyt kell fektetni a következő időszakokban is. 

A következő időszakomra maradt a rendszeres sport ösztöndíj újratárgyalása a KÖB-el, amelyet 

a nyár folyamán fogunk Pádár Kittivel a KÖB elé terjeszteni. Továbbra is keresem a volt 

kulturális ösztöndíj miatt megjelenő rést, de a sok szabályzat és kikötés miatt egy teljesen új 

ösztöndíjat kitalálni és megalkotni nem egyszerű.  

A felmerülő ötleteim nem nagy dolgok – ez kifejezetten egy olyan tisztség, amelyet stabilan és 

állandóságok jegyében kell csinálni, így főleg finomításokból áll, de ahogy eddig is, ezután is 

állok a kihívások elébe. Igyekszem a lehető legjobb tudásom szerint ellátni majd a tisztség 

feladatait és mindenki rendelkezésére állni, akinek szüksége van rám.  

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat. Ha úgy érzed kérdés merülne fel benned 

irányomban, akkor mindenképpen keres a pappgerg97@student.elte.hu vagy a 

sajt977@gmail.com email címen. 

 

Papp Gergely  

Budapest, 2022.05.09. 
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