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Jegyzőkönyv az ELTE TTK Kari Ösztöndíjbizottság 2017. május 15-ei üléséről 

 

 

Időpont: 2017. május 15. (péntek) 16:00 óra 

Helyszín: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, Északi Tömb, 1.87 

 

Jelenlévők: Dohány-Juhos Nikolett, Égerházi Bálint, Török Gabriella, Seres Ákos, Tóth 

Gergely, Zelenyánszki Helga 

Szavazati joggal: Égerházi Bálint, Török Gabriella, Seres Ákos, Tóth Gergely, Zelenyánszki 

Helga 

Jegyzőkönyvvezető: Seres Ákos 

 

16:03 Égerházi Bálint megnyitotta a Kari Ösztöndíjbizottság ülését. 

 

Égerházi Bálint mandátum ellenőrzést kért, majd megállapította a határozatképességet. 

Az ülés 5 fővel határozatképes. 

 

Égerházi Bálint jegyzőkönyvvezetőnek jelöli Seres Ákost.   

Seres Ákos vállalta a jelölést. 

 

48/2017. (V.15.) A Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadta Seres 

Ákost jegyzőkönyvvezetőnek. 

 

Égerházi Bálint ismertette az előzetesen kiküldött napirendi pontokat.  

 

Tervezett napirend: 

1. Bejelentések 

2. Egyszeri ösztöndíjak 

3. Egyebek 

 

49/2017. (V.15.) A Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadta a 

tervezett napirendet. 

 

16:07 Égerházi Bálint megnyitotta a Bejelentések napirendi pontot. 

 

Égerházi Bálint: Május 12-én a TTK HÖK alakuló Küldöttgyűlésén megválasztásra került 

Dohány-Juhos Nikolett, jelenleg ő a TTK HÖK Ösztöndíjakért felelős referense. A KÖB elnöki 

feladatokat még én látom el, de júniusban le kívánok mondani.  

 

16:08 Égerházi Bálint lezárta a Bejelentések napirendi pontot. 

 

16:09 Égerházi Bálint megnyitotta az Egyszeri ösztöndíjak napirendi pontot. 

 

Égerházi Bálint az alábbi sorrendben ismertette a leadott pályázatokat, majd minden egy 

kiíráshoz tartotó pályázatról egyben szavazott a Bizottság: egyszeri kulturális pályázatok,  

egyszeri közéleti pályázatok, egyszeri szakmai pályázatok, egyszeri sport pályázatok. A 
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Bizottság a problémás pályázatokat átbeszélte, ahol nem tartotta a kiírásnak megfelelőnek a 

tevékenységet, azokat elutasításra javasolta.  A szavazás alapját az előre kiküldött előbírálati 

anyagok adták, melyeket az 1. számú melléklet tartalmaz.  

50/2017. (V.15.) Az 1. számú mellékletben szereplő egyszeri kulturális pályázatok eredményeit 

a Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadta. 

51/2017. (V.15.) Az 1. számú mellékletben szereplő közéleti ösztöndíj pályázatok eredményeit a 

Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadta. 

52/2017. (V.15.) Az 1. számú mellékletben szereplő szakmai ösztöndíj pályázatok eredményeit a 

Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadta. 

53/2017. (V.15.) Az 1. számú mellékletben szereplő sport ösztöndíj pályázatok eredményeit a 

Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadta. 

 

Égerházi Bálint az egyszeri tanulmányi versenyen és konferenciákon való részvétel támogatása 

ösztöndíjra beérkezett pályázatok esetében ismertette, hogy a havi és féléves keret okán nem 

megengedhető 100%-os támogatás. A Bizottság hosszasan átbeszéli a felmerült problémát és 

végül résztámogatást talál megfelelő megoldásnak. Egyben a nem megfelelő pályázati elemeket 

és a kiírásnak nem megfelelő tevékenységeket elutasításra javasolja. Ennek alapján az 1. számú 

mellékletben található, elfogadhatónak talált pályázatokról hozott a Bizottság határozatot.  

 

54/2017. (V.15.) Az 1. számú mellékletben szereplő egyszeri tanulmányi versenyeken és 

konferenciákon való részvétel pályázatok eredményeit a Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

mellett, egyhangúan elfogadta, azzal a kikötéssel, hogy az elfogadott pályázatok 119000 Ft-ig 

75%-os támogatásban részesülnek, a 119000 Ft feletti részre pedig 50% támogatást ítél meg.  

 

17:02 Égerházi Bálint lezárta az Egyszeri ösztöndíjak napirendi pontot. 

 

17:02 Égerházi Bálint megnyitotta az Egyebek napirendi pontot. 

 

A jelenlévők a Bizottság további működéséről és a következő féléves kiírásokról tárgyalnak, 

illetve bejelentik igényüket egy júliusi pótutalásra.  

 

17:11 Égerházi Bálint lezárta az Egyebek napirendi pontot. 

 

17:11 Égerházi Bálint lezárta az ülést. 

 

A jegyzőkönyvet Égerházi Bálint, a Kari Ösztöndíjbizottság elnöke hitelesíti. 

 

 

 

Égerházi Bálint 

elnök 

Kari Ösztöndíjbizottság 

Seres Ákos 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

Határozatok: 

 

48/2017. (V.15.) A Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadta Seres 

Ákost jegyzőkönyvvezetőnek. 

49/2017. (V.15.) A Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadta a 
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tervezett napirendet. 

50/2017. (V.15.) Az 1. számú mellékletben szereplő egyszeri kulturális pályázatok eredményeit 

a Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadta. 

51/2017. (V.15.) Az 1. számú mellékletben szereplő közéleti ösztöndíj pályázatok eredményeit a 

Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadta. 

52/2017. (V.15.) Az 1. számú mellékletben szereplő szakmai ösztöndíj pályázatok eredményeit a 

Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadta. 

53/2017. (V.15.) Az 1. számú mellékletben szereplő sport ösztöndíj pályázatok eredményeit a 

Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadta. 

54/2017. (V.15.) Az 1. számú mellékletben szereplő egyszeri tanulmányi versenyeken és 

konferenciákon való részvétel pályázatok eredményeit a Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

mellett, egyhangúan elfogadta, azzal a kikötéssel, hogy az elfogadott pályázatok 119000 Ft-ig 

75%-os támogatásban részesülnek, a 119000 Ft feletti részre pedig 50% támogatást ítél meg.  

 

 

 


