
Jegyzőkönyv
ELTE TTK Kari Ösztöndíj Bizottság (KÖB), 2021. december 16-i üléséről

Ülés időpontja: 2021. december 16., 8:00.

Ülés helyszíne: Microsoft Teams felülete

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal: 

Kimentést kért: Fritz Petra

Jegyzőkönyvvezető: Rádl Attila

8:04-kor Rádl Attila megnyitja az ülést, amely 5 fővel határozatképes.

Rádl Attila bejelenti, hogy elvállalja a jegyzőkönyv vezetését.

73/2021 (XII.  16.) 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 sportösztöndíj

3. Egyszeri tanulmányi versenyeken és tudományos konferenciákon való részvétel 
támogatása ösztöndíj

4. Egyszeri közéleti ösztöndíj

5. Következő ülés időpontja

A napirendi pontokhoz módosítási javaslat nem érkezik be.

74/2021 (XII. 16.) számú KÖB határozat: a KÖB egyhangúlag elfogadta az előre kiküldött
napirendet.

1. 8:05 Bejelentések

Nem érkezik bejelentés.

Rádl Attila 8:06-kor lezárja a napirendi pontot.

2. 8:07 Egyszeri sportösztöndíj

Rádl Attila felkéri Papp Gergelyt a beérkezett bírálatok ismertetésére.



A Bizottság megtárgyalja az Egyszeri sportösztöndíjhoz érkezett pályázatok bírálatát.

75/2021(XII.  16.)  számú  KÖB  határozat:  a  KÖB  egyhangúlag  támogatta  a  benyújtott
Egyszeri sportösztöndíj pályázatok bírálatát.

Rádl Attila 8:12-kor lezárja a napirendi pontot.

3.  8:13 Egyszeri  tanulmányi  versenyeken és tudományos konferenciákon
való részvétel támogatása ösztöndíj

Rádl Attila felkéri Papp Gergelyt a beérkezett bírálatok ismertetésére.

Tóth  Gergely  felvetése  szerint a  tanszékvezetők  nem  minden  esetben  használnak
pecsétet, így a dokumentumok érvényessége esetében ettől való eltekintést javasolja. A
Bizottság támogatja a javaslatot.

76/2021(XII.  16.)  számú  KÖB  határozat:  a  KÖB  egyhangúlag  támogatta  a  benyújtott
Egyszeri  tanulmányi  versenyeken  és  tudományos  konferenciákon  való  részvétel
támogatása ösztöndíj pályázatok bírálatát.

Rádl Attila 8:24-kor lezárja a napirendi pontot.

4. 8:25 Egyszeri közéleti ösztöndíj

Rádl Attila felkéri Papp Gergelyt a beérkezett bírálatok ismertetésére.

A Bizottság vizsgálni fogja a következő szemeszterben Kar Kiváló Hallgatói díjat elnyerő
hallgatók támogatási lehetőségét.

77/2021(XII.  16.)  számú  KÖB  határozat:  a  KÖB  egyhangúlag  támogatta  a  benyújtott
Egyszeri közéleti ösztöndíj pályázatok bírálatát.

Rádl Attila 8:29-kor lezárja a napirendi pontot. 

5. 8:30 Egyebek

Nem érkezik javaslat a napirendi ponthoz.

Rádl Attila 8:31-kor lezárja az ülést.

Függelék. Az ülésen hozott határozatok jegyzéke.

73/2021 (XII.  16.) számú KÖB határozat: a KÖB egyhangúlag Rádl Attilát választotta a
jegyzőkönyv vezetésére.

74/2021 (XII. 16.) számú KÖB határozat: a KÖB egyhangúlag elfogadta az előre kiküldött
napirendet.

75/2021(XII.  16.)  számú  KÖB  határozat:  a  KÖB  egyhangúlag  támogatta  a  benyújtott
Egyszeri sportösztöndíj pályázatok bírálatát.



76/2021(XII.  16.)  számú  KÖB  határozat:  a  KÖB  egyhangúlag  támogatta  a  benyújtott
Egyszeri  tanulmányi  versenyeken  és  tudományos  konferenciákon  való  részvétel
támogatása ösztöndíj pályázatok bírálatát.

77/2021(XII.  16.)  számú  KÖB  határozat:  a  KÖB  egyhangúlag  támogatta  a  benyújtott
Egyszeri közéleti ösztöndíj pályázatok bírálatát.

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

 ELTE TTK HÖK ELTE TTK KÖB


