
Jegyzőkönyv
ELTE TTK Kari Ösztöndíj Bizottság (KÖB), 2021. október 18-i üléséről

Ülés időpontja: 2021. október 18., 8:00.

Ülés helyszíne: Microsoft Teams felülete

Jelen vannak: 

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

Kimentést kért: Gosztonyi Katalin, Tóth Gergely

Jegyzőkönyvvezető: Rádl Attila

8:05-kor Rádl Attila megnyitja az ülést, amely 4 fővel határozatképes.

Rádl Attila bejelenti, hogy elvállalja a jegyzőkönyv vezetését.

63/2021 (X.  18.)  számú KÖB határozat:  a  KÖB egyhangúlag Rádl Attilát  választotta  a
jegyzőkönyv vezetésére.

Az előre kiküldött napi rendi pontok a következők voltak: 

1. Bejelentések

2. Rendszeres tudományos ösztöndíjak korrekciója

3. Egyszeri sportösztöndíjak

4. Tanulmányi ösztöndíj 

5. Egyebek

A napirendi pontokhoz módosítási javaslat nem érkezik be.

64/2021 (X. 18.)  számú KÖB határozat: a KÖB egyhangúlag elfogadta az előre kiküldött
napirendet.

1. 8:05 Bejelentések

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

Nem érkezik más bejelentés.

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

2. 14:12 Rendszeres tudományos ösztöndíjak korrekciója

Rádl Attila felkéri Papp Gergelyt a korrekciók ismertetésére.



A Bizottság megtárgyalja a Rendszeres tudományos ösztöndíjhoz érkezett korrekciókat.
Török Gabriella kéri a TTK-Rend.tud.2021/22/1/32 azonosítójú kérvény korrekciójának
újbóli bírálatát. A Bizottság egyetért a felvetéssel, Papp Gergely későbbi levélszavazást
javasol a fenti pályázatra vonatkozóan.

65/2021(X.  18.)  számú  KÖB  határozat:  a  KÖB  egyhangúlag  támogatta  a  benyújtott
Rendszeres tudományos ösztöndíj pályázatok korrekcióinak bírálatát.

Rádl Attila 8:27-kor lezárja a napirendi pontot.

3. 8:28 Egyszeri sportösztöndíjak

Rádl Attila felkéri Papp Gergelyt a beérkezett pályázatok ismertetésére.

A Bizottság megtárgyalja a beérkezett pályázatokat.

66/2021(X.  18.)  számú  KÖB  határozat:  a  KÖB  egyhangúlag  támogatta  a  benyújtott
Egyszeri sportösztöndíj pályázatok bírálatát.

Rádl Attila 8:35-kor lezárja a napirendi pontot.

4. 8:36 Tanulmányi ösztöndíj

Papp Gergely tájékoztatja a Bizottságot, hogy panasz érkezett be a Tanulmányi ösztöndíj
számítási  rendszerével  kapcsolatban.  Alapvető  probléma  áll  fenn  továbbra  is  a
hasonlóan teljesítő,  kis  létszámú  évfolyamok  ösztöndíj  elnyerésével  kapcsolatban.  A
Bizottság  tudomásul  veszi  a  visszajelzést,  konkrét,  alternatív  számítási  módszerre
vonatkozó javaslat nem érkezik.

Rádl Attila 8:40-kor lezárja a napirendi pontot. 

5. 8.41 Egyebek

Nem érkezik hozzászólás a napirendi ponthoz.

Rádl Attila 8:47-kor lezárja az ülést.

Függelék. Az ülésen hozott határozatok jegyzéke.

63/2021 (X.  18.)  számú KÖB határozat:  a  KÖB egyhangúlag Rádl Attilát  választotta  a
jegyzőkönyv vezetésére.

64/2021 (X. 18.) számú KÖB határozat: a KÖB egyhangúlag elfogadta az előre kiküldött
napirendet.

65/2021(X.  18.)  számú  KÖB  határozat:  a  KÖB  egyhangúlag  támogatta  a  benyújtott
Rendszeres tudományos ösztöndíj pályázatok korrekcióinak bírálatát.

66/2021(X.  18.)  számú  KÖB  határozat:  a  KÖB  egyhangúlag  támogatta  a  benyújtott
Egyszeri sportösztöndíj pályázatok bírálatát.



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

 ELTE TTK HÖK ELTE TTK KÖB


