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JEGYZŐKÖNYV 

az ELTE TTK Kari Ösztöndíjbizottságának 2017. november 21-i üléséről 

 

Az ülés időpontja: 2017. 11. 21. 9:40 

Az ülés helyszíne: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, Északi tömb 1.87. 

 

Jelen vannak: szavazati joggal: 

Csonka Diána 

Dohány-Juhos Nikolett (elnök) 

Török Gabriella 

Tóth Gergely 

Vigh Patricia 

Meghívottként: 

 Őri Bálint 

Jegyzőkönyvvezető: Őri Bálint 

 

9:41: Dohány-Juhos Nikolett megnyitja az ülést, amely 5 fővel határozatképes. 

Dohány-Juhos Nikolett jelöli Őri Bálintot jegyzőkönyvvezetőnek, aki vállalja a jelölést. 

89/2017 (XI. 21.) számú KÖB határozat: a KÖB egyhangúlag Őri Bálintot választotta a 

jegyzőkönyv vezetésére. 

Az előre kiküldött napirend a következő: 

1. Bejelentések 

2. Egyszeri pályázatok 

3. Egyebek 

Egyéb napirendi pontra és módosításra javaslat nem érkezett. 

90/2017 (XI. 21.) számú KÖB határozat: a KÖB egyhangúlag elfogadta az előre kiküldött 

napirendet. 

1. Bejelentések (9:42) 

Hiánypótlás folyamatban van, 37-32 pályázat el lett már bírálva. Amik még a rendszerben 

vannak, azok a hiánypótlásosak; péntekig érkezhetnek még ilyenek. 

Tóth Gergely:  Vannak csoportos pályázatok is? 
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Dohány-Juhos Nikolett: Igen. Vannak, akik nem támogathatók, van olyan is, aki kérdéses, hogy 

támogatható-e. 

Tóth Gergely: A rendelkezésre álló 45 millió Ft nem fogy el ezek szerint. 

Dohány-Juhos Nikolett: Nem, de át lehet vinni jövőre is, nem is minimális maradvány lesz, 

hanem kb. a fele. Szeretné, ha nem csak az előadással és poszterrel részt vevőket tudnák 

támogatni a következő félévben.  

9:44-kor Dohány-Juhos Nikolett lezárja a napirendi pontot. 

2 Egyszeri pályázatok (9:44) 

Kimaradt 3 az előzetes anyagból a kulturális listából, ezek technikai hiba miatt nem lettek 

belerakva, időben küldték be őket. 

Két problémás pályázat volt: fizikaverseny és megtartott előadás repülőjegyei, ezeket nem lehet 

támogatni adott pályázatokon belül. 

Kulturális ösztöndíjak 

Százalékok szerepelnek a táblázatban. Az előző időszakból egy pályázónak a leadott 5 tételből 

csak egyet láttak rendszerhiba miatt, megoldódott. 

Sávos beosztás, jegyenként 5000 Ft-ig 75, a további rész 50%-ára adható támogatás. 

91/2017 (XI. 21.) számú KÖB határozat: a KÖB egyhangúlag támogatta a benyújtott 

kulturálisösztöndíj-pályázatok előbírálatát. 

Sportösztöndíjak 

Egy hallgató pályázott, évek óta kap, mivel versenyszerűen RSG-zik; ő rendszeres 

támogatásban is részesül, de az nem zárja ki, hogy egy verseny részvételi díját támogassuk. 

Több csoportos pályázat is érkezett futballozóktól, szintén támogathatók. 

92/2017 (XI. 21.) számú KÖB határozat: a KÖB egyhangúlag támogatta a benyújtott 

sportösztöndíj-pályázatokat. 

9:47-kor Dohány-Juhos Nikolett lezárja a napirendi pontot. 

3. Egyebek (9:47) 

Egy hallgató levelet írt egy pályázati kiírással kapcsolatban, a levél továbbítva lett a tagok felé, 

mindenki olvasta, véleményezte. Török Gabriella kérte, hogy nézze át a vonatkozó 

jogszabályokat. Van egy mondat, ahol a tanulmányi versenyekről és konferenciákról szóló 

ösztöndíjpályázat elfogadását a Bizottságra bízza a HKR. Átfedéseket igyekeznek kiszűrni. 

Tóth Gergely: El kell gondolkodni, hogy nem érdemes-e tovább növelni az átfedési időt, hogy 

mindenki leadhassa adott hónapban a pályázatát. Június 10-ig adhatták volna le az érintettek a 

pályázatukat, nem indokolták meg, hogy miért nem történt ez meg időben. Ha 

tömegközlekedéssel utaztak, akkor sokkal előbb megvolt már az arra vonatkozó számla, így 

jóval korábban le tudták volna adni legalább azt. 
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Dohány-Juhos Nikolett ellenőrzi a pályázatot: 2017. május 19-én kaptak számlát a buszról. 

Novemberben kaptak számlát egy áprilisban (24.) történt befizetésről. 

Tóth Gergely: Egyik esetben több, mint 6, a másik esetben több, mint 3 hét állt rendelkezésükre, 

viszont nem adták le.  

Vigh Patrícia: Nem lehet biztosra venni, hogy valaki megkap egy ösztöndíjat, mert változhat a 

kiírás, elfogyhat a pénz. 

Dohány-Juhos Nikolett: Fontos, hogy nem a HÖK írja ki a pályázatokat, visszatérő tévedés. 

Emellett nem lehet biztosra menni egy ilyen esetben. Mindenképpen csak a június 10. utáni 

pályázatokat fogadták volna, akkor is, ha szeptemberben kiírták volna, így a feltevés, miszerint 

a késői kiírás okozza a problémát, téves. A pályázás határideje azért csökkent, mert 

fenntarthatóvá és átláthatóvá kellett tenni a rendszert. 

Tóth Gergely: Az egyetlen probléma a rendszerben az lehet, ha valaki nem kap előlegszámlát, 

és csak június 10. után kap rendeset, így kicsúszik mindenből. Ezért javasolta, hogy legyen 

átfedés, de maximum egy hét. Fontos hangsúlyozni a válaszban, hogy lett volna lehetőségük 

leadni, de nem léptek. 

Csonka Diána: Le is írta, hogy névre szóló számlák birtokában volt, és nem adta le a pályázatot. 

Tóth Gergely: Azért tért át a félévenkénti kiírásra a KÖB, mert így egységesen támogathat 

mindenkit egy adott félévben. Korábban, a havi bontás esetén lehetetlen volt megítélni, hogy 

mekkora arányban lehet támogatni egyes pályázatokat. 

Dohány-Juhos Nikolett: Már most is jelezte valaki, hogy nem tudta leadni a pályázatát, viszont 

ő most hétvégén utazott, így abból nem lesz probléma a következő féléves pályázat kiírásakor.  

Kérdés, mikor legyen a decemberi ülés. December 5-ig kell leadni a pályázatokat. 12-ig kellene 

leadni a listákat. Valószínűleg december 7-én lesz. 

Egyéb hozzászólás nem érkezik, így 10:08-kor Dohány-Juhos Nikolett lezárja a napirendi 

pontot. 

10:08-kor Dohány-Juhos Nikolett lezárja az ülést. 

 

 

 

 

Dohány-Juhos Nikolett 

Elnök 

ELTE TTK KÖB

Őri Bálint 

jegyzőkönyvvezető 
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Függelék 

Az ülésen hozott határozatok jegyzéke 

89/2017 (XI. 21.) számú KÖB határozat: a KÖB egyhangúlag Őri Bálintot választotta a 

jegyzőkönyv vezetésére. 

90/2017 (XI. 21.) számú KÖB határozat: a KÖB egyhangúlag elfogadta az előre kiküldött 

napirendet. 

91/2017 (XI. 21.) számú KÖB határozat: a KÖB egyhangúlag támogatta a benyújtott 

kulturálisösztöndíj-pályázatok előbírálatát. 

92/2017 (XI. 21.) számú KÖB határozat: a KÖB egyhangúlag támogatta a benyújtott 

sportösztöndíj-pályázatokat. 

 

 


