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Jegyzőkönyv az ELTE TTK Kari Ösztöndíjbizottság 2017. június 20-ai üléséről 

 

 

Időpont: 2017. június 20. (péntek) 16:00 óra 

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

 

Jegyzőkönyvvezető: Papp Tamás 

 

Jelen vannak: 

Égerházi Bálint (szavazati joggal) 

Dohány-Juhos Nikolett (szavazati joggal) 

Török Gabriella (szavazati joggal) 

Papp Tamás (tanácskozási joggal) 

Tóth Gergely (szavazati joggal) 

Stumphauser Tímea (szavazati joggal) 

 

16:05 - Égerházi Bálint megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az ülés 5 fővel határozatképes. 

 

Égerházi Bálint Papp Tamást jelöli a jegyzőkönyv vezetésére, aki vállalja a jelölést. 

 

55/2017 (VI.20.) számú KÖB határozat: A KÖB 5 igennel, egyhangúan Papp Tamást választotta 

a jegyzőkönyv vezetésére. 

 

16:09 -  Égerházi Bálint ismerteti az előre kiküldött napirendi pontokat, ami a következő: 

 
1. Bejelentések 

2. TTK ISZTK keret 

3. Egyszeri ösztöndíjak 

4. Fellebbezések 

5. Egyebek 

 

Egyéb napirendi pont, és sorrendmódosító javaslat nem érkezett.  

 

56/2017 (VI.20.) számú KÖB határozat: A KÖB 5 igennel, egyhangúan elfogadta az előre 

kiküldött napirendi pontokat. 
 

1. Bejelentések 
 

16:12 - Égerházi Bálint megnyitotta a napirendi pontot. 

 

Égerházi Bálint: 2017. június 30.-ával lemondtam a KÖB elnöki pozícióról. Utána már csak 

tanácsadói jelleggel tudok az üléseken részt venni. Seres Ákos korábban lemondott, helyette 

Dohány-Juhos Nikolett került delegálásra a TTK HÖK részéről.  

 

16:13 - Égerházi Bálint lezárta a Bejelentések napirendi pontot. 

16:13 - Égerházi Bálint megnyitja a második napirendi pontot. 

 

2. TTK ISZTK keret 
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Égerházi Bálint: Az ISZTK keret jelen állapot szerint körül-belül 13 millió forinton áll. A 

szeptember és december közti 4 hónapra 10 millió forintot meg kellene tartani.  

A Bizottság röviden tárgyal az okokról, amelyek a kialakult körülményekhez vezettek.  

 

16:18 - Égerházi Bálint lezárja a második napirendi pontot, és megnyitja az Egyszeri 

ösztöndíjak napirendi pontot. 

 

3. Egyszeri ösztöndíjak 

 

Először a kulturális ösztöndíjak vannak tárgyalva. Az előre kiküldött tervezetet véleményezik, 

mindenki egyetért vele, nincsenek problémás pályázatok.  

 

Égerházi Bálint: Úgy gondolom, hogy mivel a sport ösztöndíjakkal hasonló a helyzet, a kettőről 

együtt szavazzunk.  

 

A sport ösztöndíjak esetében is megfelelőnek ítélik a tervezetet, nincs problémás pályázat.  

 

16:25  - Szavazás az egyszeri kulturális és egyszeri sport ösztöndíjra beérkezett pályázatokról 

 

57/2017 (VI.20.) számú KÖB határozat: A KÖB 5 igennel, egyhangúan elfogadja az egyszeri 

kulturális és az egyszeri sport ösztöndíjak támogatott összegeit.  

 

A közéleti ösztöndíjak tárgyalásával folytatódik az ülés. Véleményezik a tervezett összegeket, 

egyetért mindenki velük, kérdés és probléma nem merül fel.  

 

16:30 – Szavazás az egyszeri közéleti ösztöndíjra beérkezett pályázatokról.  

 

58/2017 (VI.20.) számú KÖB határozat: A KÖB 5 igennel, egyhangúan elfogadta az egyszeri 

közéleti ösztöndíjak összegeit. 

 

Az egyszeri szakmai ösztöndíjak megtárgyalása következik. 

 

Égerházi Bálint: A szakmai ösztöndíj és a konferencián való részvétel támogatása a következő 

félévi pályázati kiírásban összevonható. Jelenleg a keret szűkössége miatt mindegyiket 

egyformán kell csökkenteni.  

 

Török Gabriella a nyelvvizsgák támogatását vizsgája, jogos-e a sok beérkező kérvény, hiszen 

csak a kimenetelhez szükséges nyelvvizsgák megszerzését támogatja a KÖB, nem akármilyen 

nyelvvizsgát. Nem tudhatjuk, hogy nem a sokadik nyelvből szerzett oklevelet a hallgató, így ez 

a támogatás visszás.  

 

Égerházi Bálint: Javaslom, hogy a következő kiírásból vegyük ki a nyelvvizsgák támogatását. 

 

Tóth Gergely: Felmerült, hogy a PhD hallgatók jövőre kiesnek a támogatást igényelhetők 

köréből. Ha ez így lesz, a 10 millió forint elég kell legyen arra a 4 hónapra. 

 

Égerházi Bálint: Adjuk meg magunknak a lehetőséget, hogy a doktoranduszok benne 
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maradhassanak a kiírásban. 

 

Stumphauser Tímea: A doktorandusz hallgatók felháborodnának,ha kikerülnének a pályázók 

köréből. 

 

Vita következik a szakmai ösztöndíj alá tartozó tételekről és a nehéz anyagi helyzet miatt 

szükséges csökkentésekről.  

 

Tóth Gergely: Csak a következő kiírásban legyenek szignifikáns csökkentések. Hozzunk 

döntést a doktoranduszok ügyében. A közéleti ösztöndíjak és a demonstrátori ösztöndíjak túl 

sok pénzt emésztettek fel. 

 

Égerházi Bálint: A közéletiket igyekszünk az Iskolaszövetkezet alá terelni és a HKR szerinti 

keretek között tartani az ISZTK keretből történő kifizetéseket.  

 

Tóth Gergely: Mindenképpen csökkentsük a szakmai ösztöndíj és a konferenciákon való 

részvételek támogatásának összegeit a tárgyhónapra vonatkozóan.  

 

A Bizottság vitát folytat a csökkentés mértékéről, majd megállapodik a határozatban 

foglaltakban.  

 

A demonstrátorok, egyszeri szakmai ösztöndíj pályázatuk megvitatása következik. 

 

A Bizottság elemzés alá vonja a beérkezett pályázatokat. A kiírás alapján a beérkezett 

pályázatok nem felelnek meg az egyszeri szakmai ösztöndíj során támogatható 

tevékenységeknek.  

 

Mindegyik ilyen pályázat elutasításra került. 

 

A Bizottság a fentebb megbeszéltek szerint határoz a tárgyalt pályázatokról.  

 

Szavazás következik. 

 

59/2017 (VI.20.) számú KÖB határozat: A KÖB 5 igennel, egyhangúan elfogadja az egyszeri 

szakmai ösztöndíjak összegét, azzal a kikötéssel, hogy 119000 Ft alatti összeg esetén, a 

pályázott összeg 70%-át, míg 119000 Ft-ot meghaladó pályázott összeg esetén az 50% fizeti ki, 

egyben elutasítja a demonstrátori munkára beérkezett pályázatokat.  

 

60/2017 (VI.20.) számú KÖB határozat: A KÖB 5 igennel, egyhangúan elfogadja a tanulmányi 

versenyeken és konferenciákon való részvétel támogatások összegét, azzal a kikötéssel, hogy 

119000 Ft alatti összeg esetén, a pályázott összeg 70%-át, míg 119000 Ft-ot meghaladó 

pályázott összeg esetén az 50% fizeti ki. 

 

17:12 - Égerházi Bálint lezárja a harmadik napirendi pontot és megnyitja a negyedik, 

Fellebbezések napirendi pontot. 

 

4. Fellebbezések 
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Égerházi Bálint: Két fellebbezés érkezett a HJB-hez. Az egyik esetben félretájékoztatás történt 

korábban, míg a másik esetben az elutasító határozat hossza volt nehezményezve. 

 

Dohány-Juhos Nikolett: Az ilyen esetek elkerülése érdekében szeretnék a jövőben minden 

esetben hosszú indoklást adni elutasítások esetén, mivel fontos megfelelni a kancellári 

rendeletnek.  

A Bizottság röviden tárgyal a beérkezett fellebbezésekről.  

 

17:35  - Égerházi Bálint lezárja a fellebbezések napirendi pontot és megnyitja az Egyebek 

napirendi pontot. 

 

5. Egyebek 

 

Tóth Gergely érdeklődik a júliusi ülés témájáról. 

 

Égerházi Bálint: a pályázati kiírások. 

 

Török Gabriella: Azt javaslom, hogy előzetesen készítsünk egy tervezetet róluk, és az az ülés 

előtt a levelezőlistán vitassuk meg. 

 

Tóth Gergely: Inkább a BSc-s és MSc-s hallgatók legyenek a támogathatók, mint a PhD-sok. 

 

Égerházi Bálint: Nem kötelességünk támogatni a doktoranduszokat, de ha megvan a 

lehetőségünk rá, akkor tegyük meg. Ennek megfelelően három lehetséges koncepciót fogok 

kidolgozni a jövő évi pályázati kiírásokra: 

 
- A doktoranduszok teljes mértékben benne vannak a pályázók körében 

- A doktoranduszok csak a tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel 

támogatására pályázhatnának 

- A doktoranduszok teljesen kizárásra kerülnének a pályázatok kiírásaiból 

 

Stumphauser Tímea: Szeptembertől a DÖK részéről valószínűleg Csonka Diána lesz delegálva 

a KÖB-be. 

 

Nincs több hozzászólás. 

 

17:48 - Égerházi Bálint lezárja az ülést. 

 

A jegyzőkönyvet Égerházi Bálint, a Kari Ösztöndíjbizottság elnöke hitelesíti. 

 

 

 

Égerházi Bálint 

elnök 

Kari Ösztöndíjbizottság 

Papp Tamás 

jegyzőkönyvvezető 
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Az ülésen hozott határozatok: 

 

55/2017 (VI.20.) számú KÖB határozat: A KÖB 5 igennel, egyhangúan Papp Tamást választotta 

a jegyzőkönyv vezetésére. 

 

56/2017 (VI.20.) számú KÖB határozat: A KÖB 5 igennel, egyhangúan elfogadta az előre 

kiküldött napirendi pontokat. 

 

57/2017 (VI.20.) számú KÖB határozat: A KÖB 5 igennel, egyhangúan elfogadja az egyszeri 

kulturális és az egyszeri sport ösztöndíjak támogatott összegeit. 

 

58/2017 (VI.20.) számú KÖB határozat: A KÖB 5 igennel, egyhangúan elfogadta az egyszeri 

közéleti ösztöndíjak összegeit. 

 

59/2017 (VI.20.) számú KÖB határozat: A KÖB 5 igennel, egyhangúan elfogadja az egyszeri 

szakmai ösztöndíjak összegét, azzal a kikötéssel, hogy 119000 Ft alatti összeg esetén, a 

pályázott összeg 70%-át, míg 119000 Ft-ot meghaladó pályázott összeg esetén az 50% fizeti ki. 

 

60/2017 (VI.20.) számú KÖB határozat: A KÖB 5 igennel, egyhangúan elfogadja a tanulmányi 

versenyeken és konferenciákon való részvétel támogatások összegét, azzal a kikötéssel, hogy 

119000 Ft alatti összeg esetén, a pályázott összeg 70%-át, míg 119000 Ft-ot meghaladó 

pályázott összeg esetén az 50% fizeti ki. 

 


