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Beszámoló 

Szociális Bizottsági elnök 

2021. október 

 

A kar új elnökével egyeztettem a rendszeres közéleti ösztöndíjak kifizetésére vonatkozóan.  

Elkészítettem a november havi egyszeri közéleti ösztöndíjakhoz tartozó utalási listákat, 

valamint a tudományos ösztöndíjpályázat demonstrátorok részére című ösztöndíjhoz 

kapcsolódó utalási listát is.  

Részt vettem a hónap során megtartott elnökségi ülésen, a Kari Tanács ülésén, illetve az 

EHÖK küldöttgyűlésén.  

A tudományos megbízottal és a Dékáni Hivatal vezetőjével egyeztettem a tudományos 

ösztöndíjpályázat demonstrátorok részére című ösztöndíjjal kapcsolatban (új demonstrátorok 

felvételének módja, lemondás módja, megbízás menete, intézetigazgatók és hallgatók közti 

kommunikáció, kifizetés, határidők, beszámoló). 

A tudományos megbízottal és az EHÖK pályázatokért felelős alelnökével együttműködve 

a Neptunban létrehoztuk a tudományos ösztöndíjpályázat demonstrátorok részére című 

ösztöndíj pályázásához szükséges kérvénysablont, mely a jogosultságok és a technikai 

komplexitás miatt sajnos nem volt zökkenőmentes.  

A rendszeres szociális támogatások kapcsán beérkező fellebbezéseket előkészítettem a 

HJB és az EHSZÖB részére, néhány hallgatóval leveleztem is a kérvénye kapcsán.  

A rendkívüli szociális támogatások előkészítését is elvégeztem az EHSZÖB részére.  

Részt vettem a SZÖB ülésén, melyen a karok kérdéses rendkívüli szociális támogatásait és 

rendszeres szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezéseit véleményeztük elő az 

EHSZÖB számára.  

A hónap során elkezdődött a felvétel a szociális bizottságba. A bizottsági munka 

népszerűsítését a kommunikációs bizottsági elnökkel együttműködve végezzük a kari 

közösségi platformokon, illetve személyes ajánlás útján.  

Az EHÖK szociális alelnökével egyeztettem a rendszeres szociális támogatás következő 

féléves pályázati kiírásáról, mivel a változások eszközölése időigényes folyamat.  
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Mindezek mellett rendszeresen tartom a kapcsolatot az ELTE HÖK szociális alelnökével, a 

Kari Ösztöndíjbizottsággal, valamint a hallgatók leveleire, felmerülő kérdéseire készséggel 

válaszolok. 

 

Budapest, 2021.11.03. 

 

 

Monoki Fanni 
szociális bizottsági elnök 

       ELTE BGGyK HÖK 
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