
Jegyzőkönyv
ELTE TTK Kari Ösztöndíj Bizottság (KÖB), 2021. szeptember 22-i

üléséről

Ülés időpontja: 2021.szeptember 22., 14.00.

Ülés helyszíne: Microsoft Teams felülete

Jelen vannak: 

Szavazati  joggal:  Papp  Gergely,  Tóth  Gergely,  Török  Gabriella,  Rádl  Attila  (levezető
elnök)

Kimentést kért: Gosztonyi Katalin, Fritz Petra

Jegyzőkönyvvezető: Rádl Attila

14:04-kor Rádl Attila megnyitja az ülést, amely 4 fővel határozatképes.

Rádl Attila bejelenti, hogy ezen az ülésen vezeti a jegyzőkönyvet, ha nincsen más jelölt
erre a feladatra. 

56/2021 (IX.  22.) számú KÖB határozat: a KÖB egyhangúlag Rádl Attilát választotta a
jegyzőkönyv vezetésére.

Az előre kiküldött napi rendi pontok a következők voltak: 

1. Bejelentések

2. Egyszeri ösztöndíjak: 

a. Egyszeri szakmai ösztöndíj

b. Egyszeri sport ösztöndíj

3. Rendszeres ösztöndíjak: 

a. Rendszeres sportösztöndíj

b. Rendszeres tudományos ösztöndíj 

4. Tanulmányi ösztöndíj 

5. Egyebek

A napirendi pontokhoz módosítási javaslat nem érkezett be.

57/2021 (IX. 22.) számú KÖB határozat: a KÖB egyhangúlag elfogadta az előre kiküldött
napirendet.

1. 14:10 Bejelentések



Rádl  Attila  tájékoztatja  a  tagokat,  hogy  jelenleg  nincsen  kinevezett  elnöke  a
Bizottságnak, de remélhetőleg a soron következő ülésig ez is rendeződik.

Nem érkezik mástól bejelentés

Rádl Attila 14:11-kor lezárja a napirendi pontot.

2. 14:12 Egyszeri ösztöndíjak 

Rádl Attila felkéri Papp Gergelyt a beérkezett pályázatok ismertetésére. 

a) Egyszeri szakmai ösztöndíj

Papp Gergely tájékoztatása alapján az óránkénti támogatás javasolt összege 1300 Ft, 
amelytől eltérhet a Bizottság jelen esetben. 

Török Gabriella felveti, hogy az aktuális kiírás alapján a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 
dijazottjai a szakmai ösztöndíjból is részesülhetnek ugyanazon tevékenység leadásával.

58/2021(IX.  22)  számú  KÖB  határozat:  a  KÖB  egyhangúlag  támogatta  a  benyújtott
Egyszeri szakmai ösztöndíj pályázatok bírálatát.

b) Egyszeri sport ösztöndíj

Papp Gergely tájékoztatása alapján összesen egy pályázat érkezett csak be.

A javasolt 80%-os támogatást elfogadja a Bizottság.

59/2021(IX.  22.)  számú  KÖB  határozat:  a  KÖB  egyhangúlag  támogatta  a  benyújtott
Egyszeri sport ösztöndíj pályázat bírálatát.

Rádl Attila 14:24-kor lezárja a napirendi pontot.

3. 14:25 Rendszeres ösztöndíjak

Rádl Attila felkéri Papp Gergelyt a beérkezett pályázatok ismertetésére. 

a) Rendszeres sportösztöndíj

Papp Gergely tájékoztatja a Bizottságot, hogy13 kérvény érkezett be, a javaslat alapján
1300 Ft járna pontonként, valamint 30 pont lenne a maximális. Minimális pontszámot is
javasolhat a Bizottság megítélés alapján.

Török  Gabriella  felveti,  hogy  a  korábban  Rendszeres  sportösztöndíj  formájában  már
támogatott tevékenységek a következő alkalommal már ne legyenek elfogadhatóak.

A Bizottság végső javaslata alapján a pontonként  járó támogatás  1200 Ft,  nincs  alsó
határ, a maximálisan elérhető pontszám 30 pont (36000 Ft).

60/2021(IX. 22.) számú KÖB határozat: a KÖB 3 igen, 1 nem szavazattal támogatta a TTK
-Rendsz.sport2021/22/1/12 és  TTK-Rendsz.sport2021/22/1/1 azonosítójú  kérvények
módosított bírálatát. A KÖB egyhangúlag támogatta a TTK -Rendsz.sport2021/22/1/12 és



TTK-Rendsz.sport2021/22/1/1 azonosítójú kérvények kivételével a benyújtott Rendszeres
sport ösztöndíj pályázatok módosított bírálatát.

b) Rendszeres tudományos ösztöndíj

Papp  Gergely tájékoztatja  a  Bizottság  tagjait,  hogy  összesen  negyven  darab  kérvény
érkezett  be.  A  kifizetendő  összegre  vonatkozó  ajánlás  1400  Ft/pont,  a  minimum
pontszám 5 pont lehetne, a maximálisan elérhető pedig 30 pont.

A  Nemzeti  Felsőoktatási  Ösztöndíjat  elnyerők  pályázatát  a  Bizottság  nem  tudja
támogatni a kiírásban foglaltaknak megfelelően.

Török Gabriella 26 pontos maximális értéket javasol. A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj
miatt indokolt a csökkentés, hogy a folyósított összeg semmiképpen ne legyen magasabb
annál. 

A  Bizotság  támogatja  az  5  pontos  (7000  Ft/hó  ösztöndíj)  minimális  elérendő
pontszámot, a javasolt 26 pontos (36400 Ft/hó ösztöndíj) maximális határt, valamint az
1400 Ft/pont díjazásra tett végső javaslatot.

61/2021(IX.  22.)  számú  KÖB  határozat:  a  KÖB  egyhangúlag  támogatta  a Rendszeres
tudományos ösztöndíj pályázatok bírálatát a módosításokkal.

Rádl Attila 14:58-kor lezárja a napirendi pontot.

4. 14:59 Tanulmányi ösztöndíj

Papp  Gergely  bemutatja  a  tanulmányi  ösztöndíj  számítására  szolgáló  táblázatot,  és
tájékoztatja  a  Bizottságot,  hogy  az  aktuális  szemeszterben tanulmányi  ösztöndíjra
kapott keret átvihető a következő félévre is.

A Bizottság megállapítja, hogy az őszi félév sajátosságai miatt  az átlagosnál magasabb
összeg jut  egy kreditre.  Az  ősszel  felhasznált  keret  szűkítésével  eredményesen lehet
kiegyenlíteni a tavaszi szemeszterhez viszonyított várható eltérést. A Bizottság ennek
megfelelően 20 millió forintos havi  keretfelhasználás mellett  403 Ft-os kreditenkénti
összeget, és 13500 Ft-os minimális ösztöndíj értéket javasol, ezzel támogatva a jogosult
hallgatók 39,85%-át.

62/2021(IX. 22.) számú KÖB határozat: a KÖB egyhangúlag elfogadta, hogy a tanulmányi
ösztöndíj kreditenként megállapított díja 403 Ft, alapösszege pedig 13500 Ft legyen.

Rádl Attila 15:27-kor lezárja a napirendi pontot. 

5. 15.27 Egyebek

Nem érkezik hozzászólás a napirendi ponthoz. 

Rádl Attila 15:30-kor lezárja az ülést. 

Függelék. Az ülésen hozott határozatok jegyzéke.



56/2021 (IX.  22.) számú KÖB határozat: a KÖB egyhangúlag Rádl Attilát választotta a
jegyzőkönyv vezetésére.

57/2021 (IX. 22.) számú KÖB határozat: a KÖB egyhangúlag elfogadta az előre kiküldött
napirendet.

58/2021(IX.  22)  számú  KÖB  határozat:  a  KÖB  egyhangúlag  támogatta  a  benyújtott
Egyszeri szakmai ösztöndíj pályázatok bírálatát.

59/2021(IX.  22.)  számú  KÖB  határozat:  a  KÖB  egyhangúlag  támogatta  a  benyújtott
Egyszeri sport ösztöndíj pályázat bírálatát.

60/2021(IX. 22.) számú KÖB határozat: a KÖB 3 igen, 1 nem szavazattal támogatta a TTK
-Rendsz.sport2021/22/1/12 és  TTK-Rendsz.sport2021/22/1/1 azonosítójú  kérvények
módosított bírálatát. A KÖB egyhangúlag támogatta a TTK -Rendsz.sport2021/22/1/12 és
TTK-Rendsz.sport2021/22/1/1 azonosítójú kérvények kivételével a benyújtott Rendszeres
sport ösztöndíj pályázatok módosított bírálatát.

61/2021(IX.  22.)  számú  KÖB  határozat:  a  KÖB  egyhangúlag  támogatta  a Rendszeres
tudományos ösztöndíj pályázatok bírálatát a módosításokkal.

62/2021(IX. 22.) számú KÖB határozat: a KÖB egyhangúlag elfogadta, hogy a tanulmányi
ösztöndíj kreditenként megállapított díja 403 Ft, alapösszege pedig 13500 Ft legyen.

Papp Gergely Rádl Attila 
Ösztöndíjakért felelős referens Levezető elnök, a jegyzőkönyv készítője
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