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Szociális Bizottsági elnök 

Beszámoló 

2022. január 

Tevékenység / Ülés Időpont Tevékenység pontos leírása/ 
Megjegyzések 

Együttműködő 
személyek 

Óraszám 

koordinálás 01.01-
01.24. 

a rendszeres szociális támogatás 
bírálói vizsgáinak kari 

koordinálása, az EHÖK 
munkájának segítése 

- 6 

pályázati kiírás 
aktualizálása, 

előkészítése a KÖB 
számára 

01.01. egyszeri közéleti ösztöndíj 
pályázati kiírásának 

aktualizálása, előkészítése a 
KÖB számára 

- 2 

pályázati kiírás 
aktualizálása 

01.03. tudományos ösztöndíjpályázat 
demonstrátorok részére című 
ösztöndíj pályázati kiírásának 

aktualizálása 

tudományos 
megbízott 

1 

hallgatói megkeresések 01.04-
01.31 

levelezés hallgatói 
megkeresések kapcsán szociális 

ügyekben 

- 21 

felkészítés 01.05. kari szociális bizottság új 
tagjainak felkészítése a 

rendszeres szociális 
támogatások bírálására 

szociális 
bizottság tagjai 

1 

felkészítés 01.05. kari szociális bizottság 
felkészítése a rendszeres 

szociális támogatások 
bírálására, különös tekintettel az 
új státuszokra, változtatásokra 

szociális 
bizottság tagjai 

1 

egyeztetés 01.05. egyeztetés az EHÖK szociális 
alelnökével rendszeres szociális 

támogatással kapcsolatos 
kérdésekben 

EHÖK 
szociális 
alelnöke 

1 

egyeztetés 01.15. rendszeres szociális támogatás 
pályázásának menetével 

kapcsolatos poszt létrehozása 

kommunikációs 
bizottsági elnök 

1 
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ösztöndíjjal kapcsolatos 
megbeszélés 

01.16. közéleti ösztöndíjak 
módosítása, javaslatok  

BGGYK HÖK 
elnöke 

1 

tisztségviselők 
juttatásának áttekintése 

01.16. leköszönő HÖK tisztségviselők 
és új HÖK tagok egyszeri 

közéleti ösztöndíjának 
rendszerezése 

- 1 

megbeszélés 01.17. a SZÖB-ot érintő személyi 
ügyekkel kapcsolatos 

megbeszélés 

SZÖB tagjai 1 
 
 
 

ülés 01.24 elnökségi ülésen való részvétel BGGYK HÖK 
elnökség tagjai 

1 

ülés 01.26. az 2021/22. tanév őszi 
szemesztere során zajlott 

rendszeres szociális 
támogatások ellenőrzésének 

eredménye, típushibák 
áttekintése  

ellenőrzést 
végző operatív 

bizottság 

1 

pályázati kiírás 
előkészítése 

01.27. tudományos ösztöndíjpályázat 
demonstrátorok részére című 
ösztöndíj pályázati kiírásának 
előkészítése a KÖB számára 

tudományos 
megbízott 

 
 

1 

levélszavazásban való 
részvétel 

01.28.-
01.31. 

EHÖK Küldöttgyűlésének 
levélszavazásán való részvétel 

EHÖK 1 

sablonválaszok 
készítése 

01.27-
01.31. 

a rendszeres szociális 
támogatások bírálási 

folyamatának optimalizálását 
segítő sablonválaszok készítése 
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Budapest, 2022. 02. 03.  

Monoki Fanni   

szociális bizottsági elnök  

ELTE BGGyK HÖK 
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