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Jegyzőkönyv az ELTE TTK Kari Ösztöndíjbizottság 2017. augusztus 10-ei üléséről 

 

 

Időpont: 2017. augusztus 10. (csütörtök) 16:00 óra 

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

 

Jegyzőkönyvvezető: Égerházi Bálint 

 

Jelen vannak: 

Csonka Diána (szavazati joggal) 

Dohány-Juhos Nikolett (szavazati joggal) 

Égerházi Bálint (szavazati joggal) 

Török Gabriella (szavazati joggal) 

Tóth Gergely (tanácskozási joggal) 

 

16:02 – Dohány-Juhos Nikolett megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az ülés 5 fővel 

határozatképes. 

 

Dohány-Juhos Nikolett Égerházi Bálintot jelöli a jegyzőkönyv vezetésére, aki vállalja a jelölést. 

 

65/2017 (VIII.10.) számú KÖB határozat: A KÖB 5 igennel, egyhangúan Égerházi Bálintot 

választotta a jegyzőkönyv vezetésére. 

 

17:02 -  Dohány-Juhos Nikolett ismerteti az előre kiküldött napirendi pontokat, ami a 

következő: 

 
1. Bejelentések 

2. Fellebezések 

3. Következő félévi kiírások 

4. Egyebek 

 

Egyéb napirendi pont, és sorrendmódosító javaslat nem érkezett.  

 

66/2017 (VIII.10.) számú KÖB határozat: A KÖB 5 igennel, egyhangúan elfogadta az előre 

kiküldött napirendi pontokat. 
 

17:03 – Dohány-Juhos Nikolett megnyitotta Bejelentések napirendi pontot. 

 

Dohány-Juhos Nikolett: Augusztus elsejével kinevezésre kerültem a TTK KÖB elnöki 

pozíciójába. Ezenkívül az elmúlt  ülés óta érkezett be egy fellebbezés, melyre a HJB felé leírtam 

a Bizottság álláspontját. Azóta a HJB elküldte határozatát az ügyben, ismételt határozatot kell 

hoznia a Bizottságnak.  

 

17:05 – Dohány-Juhos Nikolett lezárta a Bejelentések napirendi pontot. 

17:05 – Dohány-Juhos Nikolett megnyitja a Fellebbezések napirendi pontot. 

 

Dohány-Juhos Nikolett: Három fellebbezésről szükséges tárgyalni, kettőről a HJB felé 

szükséges megírni a Bizottság álláspontját, a harmadik esetében határozatot szükséges hozni.  
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A Bizottság tárgyalja a kérdéses fellebbezéseket, megfogalmazza álláspontját és a szükséges 

határozatot.  

 

67/2017 (VIII.10.) számú KÖB határozat: A KÖB 5 igennel, egyhangúan elutasítja a június 

hónapban egyszeri tanulmányi versenyeken és tudományos konferenciákon való részvétel 

támogatása ösztöndíjra beérkezett  tárgyalt kérvényt, mérlegelésének elvét és döntésének 

alapjait a határozat indoklásában kifejtette.  

 

17:19 – Dohány-Juhos Nikolett lezárja a második napirendi pontot. 

17:20 – Dohány-Juhos Nikolett megnyitja a Következő féléves kiírások napirendi pontot.  

 

A Bizottság tárgyalja az anyagi helyzet adta lehetőségeket és azt, hogy milyen kiírásokat kíván 

létrehozni a következő félévre.  

 

Dohány-Juhos Nikolett az alábbi sorrendben ismertette a következő féléves pályázati kiírások 

tervezeteit: egyszeri sport ösztöndíj, egyszeri kulturális ösztöndíj, rendszeres sport ösztöndíj, 

rendszeres tudományos ösztöndíj és rendszeres szakmai ösztöndíj. A Bizottság egyenként 

átbeszélte a kiírásokkal kapcsolatos módosítási javaslatokat, majd minden kiírásról külön 

szavazott. 

 

68/2017. (VIII.10.) A Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadta a 

csatolmányban található 2017/18/1-es félév egyszeri kulturális ösztöndíj pályázati kiírását. 

 

69/2017. (VIII.10.) A Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadta a 

csatolmányban található 2017/18/1-es félév egyszeri sport ösztöndíj pályázati kiírását. 

 

70/2017. (VIII.10.) A Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadta a 

csatolmányban található 2017/18/1-es félév rendszeres sport ösztöndíj pályázati kiírását. 

 

71/2017. (VIII.10.) A Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadta  a 

csatolmányban található 2017/18/1-es félév rendszeres tudományos ösztöndíj pályázati 

kiírását. 

 

72/2017. (VIII.10.) A Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadta a 

csatolmányban található 2017/18/1-es félév rendszeres szakmai ösztöndíj pályázati kiírását. 

 

A Bizottság tagjai megegyeznek abban, hogy az egyszeri tanulmányi versenyeken és 

tudományos konferenciákon való részvétel támogatása pályázat kiírását azután hajtják végre, 

hogy döntöttek a szeptemberben beérkezett egyéb pályázatokról.  

 

18:42 – Dohány-Juhos Nikolett lezárja a harmadik napirendi pontot. 

18:42 – Dohány-Juhos Nikolett megnyitja az Egyebek napirendi pontot.  

 

A Bizottság a következő féléves ülések időpontjáról és a levelező lista h ibáiról tárgyal.  

 

18:46 – Dohány-Juhos Nikolett lezárja a negyedik napirendi pontot. 

18:46 – Dohány-Juhos Nikolett lezárja az ü lést. 
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A jegyzőkönyvet Dohány-Juhos Nikolett, a Kari Ösztöndíjbizottság elnöke hitelesíti. 

 

 

 

Dohány-Juhos Nikolett 

Elnök 

ELTE TTK KÖB 

Égerházi Bálint 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

Az ülésen hozott határozatok: 

 

65/2017 (VIII.10.) számú KÖB határozat: A KÖB 5 igennel, egyhangúan Égerházi Bálintot 

választotta a jegyzőkönyv vezetésére. 

 

66/2017 (VIII.10.) számú KÖB határozat: A KÖB 5 igennel, egyhangúan elfogadta az előre 

kiküldött napirendi pontokat. 

 

68/2017. (VIII.10.) A Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadta a 

csatolmányban található 2017/18/1-es félév egyszeri kulturális ösztöndíj pályázati kiírását. 

 

69/2017. (VIII.10.) A Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadta a 

csatolmányban található 2017/18/1-es félév egyszeri sport ösztöndíj pályázati kiírását. 

 

70/2017. (VIII.10.) A Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadta a 

csatolmányban található 2017/18/1-es félév rendszeres sport ösztöndíj pályázati kiírását. 

 

71/2017. (VIII.10.) A Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadta a 

csatolmányban található 2017/18/1-es félév rendszeres tudományos ösztöndíj pályázati 

kiírását. 

 

72/2017. (VIII.10.) A Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, egyhangúan elfogadta a 

csatolmányban található 2017/18/1-es félév rendszeres szakmai ösztöndíj pályázati kiírását. 

 


