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Jegyzőkönyv az ELTE TTK Kari Ösztöndíjbizottság 2017. szeptember 22-ei üléséről 

 

 

Időpont: 2017. szeptember 22. (péntek) 14:00 óra 

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

 

Jegyzőkönyvvezető: Csonka Diána 

 

Jelen vannak: 

Csonka Diána (szavazati joggal) 

Dohány-Juhos Nikolett (szavazati joggal) 

Égerházi Bálint (szavazati joggal) 

Török Gabriella (szavazati joggal) 

Tóth Gergely (szavazati joggal) 

 

14:00 – Dohány-Juhos Nikolett megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az ülés 4 fővel 

határozatképes. 

 

Dohány-Juhos Nikolett Csonka Dianát jelöli a jegyzőkönyv vezetésére, aki vállalja a jelölést. 

 

75/2017 (IX.22.) számú KÖB határozat: A KÖB 4 igennel, egyhangúan Csonka Dianát 

választotta a jegyzőkönyv vezetésére. 

 

14:02 -  Dohány-Juhos Nikolett ismerteti az előre kiküldött napirendi pontokat, ami a 

következő: 

 
1. Bejelentések 

2. Rendszeres ösztöndíjak 

3. Egyszeri ösztöndíjak 

4. Egyebek 

 

Egyéb napirendi pont, és sorrendmódosító javaslat nem érkezett.  

 

76/2017 (IX.22.) számú KÖB határozat: A KÖB 4 igennel, egyhangúan elfogadta az előre 

kiküldött napirendi pontokat. 
 

14:04 – Dohány-Juhos Nikolett megnyitotta Bejelentések napirendi pontot. 

 

Dohány-Juhos Nikolett: Égerházi Bálint a szeptemberi ülésen vesz részt utoljára szavazati 

joggal, a HÖK az októberi ülésén fog helyette új személyt delegálni.  

 

14:05 – Égerházi Bálint megérkezik az ülésre.  

 

A Bizottság tárgyal az előbírálók személyéről.  

 

A határozatokat minden személy megkapja emailben és Neptun üzenetben a kiértesítést, amíg 

a technikai problémát nem sikerül elhárítani.  
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14:07 – Dohány-Juhos Nikolett lezárta a Bejelentések napirendi pontot. 

14:07 – Dohány-Juhos Nikolett megnyitja a Rendszeres ösztöndíjak napirendi pontot. 

 

A Bizottság először a rendszeres sport ösztöndíj kérvényeket tárgyalja az előbírálatok alapján. 

A féléves keretösszeg figyelembevételével kijelöli a minimum és maximum ponthatárt, 

valamint a pontértéket.  

 

77/2017 (IX.22.) számú KÖB határozat: A KÖB 5 igennel, egyhangúan elfogadta a rendszeres 

sport kiírásra beérkezett pályázatok előbírálatát, egyben a minimum ponthatárt 6, a maximum 

ponthatárt 20 pontban határozza meg, a pontértéket pedig 750 forintban.  

 

A Bizottság a rendszeres szakmai pályázatok tárgyalásával folytatja. 6 órában állapítják meg a 

támogatás minimumát, maximumot nem jelölnek ki. Mivel a szakmai tevékenységet végző 

személynek adni kell felkészülési időt, így a Bizottság 500 forint/óra mellett ugyanennyit ítél 

meg felkészülésre. A megítélt összeget osztani kell öttel, így kapva a havi összeget.  

 

78/2017 (IX.22.) számú KÖB határozat: A KÖB 5 igennel, egyhangúan elfogadta a rendszeres 

szakmai kiírásra beérkezett pályázatok előbírálatát, 1 órára 500 forintot ítélt meg, egyben 500 

forint/óra felkészülési idővel a félévre a pályázóknak, továbbá 6 órában állapítja meg a 

támogatható összóraszám minimumát. A havi összeget az egész féléves összeg öttel való 

osztásával kell kiszámolni.  

 

A rendszeres tudományos ösztöndíj pályázatok tárgyalása következik. A Bizottság kiszűri a 

kiírásnak nem megfelelő pályázatokat, illetve a kiírásnak megfelelően három csoportban 

(alapszakosok, mesterszakosok, osztatlan szakos hallgatók) sorolja a kérvényeket, majd a 

féléves keretösszeg figyelembevételével jelöli ki a minimum és maximum ponthatárt, valamint 

a pontértéket.  

 

79/2017 (IX.22.) számú KÖB határozat: A KÖB 5 igennel, egyhangúan elfogadta a rendszeres 

tudományos kiírásra beérkezett pályázatok előbírálatát, egyben az alapszakosok és osztatlan 

szakos hallgatók esetében a minimum ponthatárt 8, a maximum ponthatárt 25 pontban 

határozza meg, mesterszakos hallgatók esetében pedig a minimum ponthatárt 12 pontban, a 

maximum ponthatárt 25 pontban határozza meg, a pontértéket pedig minden esetben 700 

forintban.  

 

A Bizottság ezután a tanulmányi ösztöndíjban részesülök arányáról dönt. Tartva magát az előző 

félévekhez, ismételten 33%-ot határoz meg.  

 

80/2017 (IX.22.) számú KÖB határozat: A KÖB 5 igennel, egyhangúan elfogadta a tanulmányi 

ösztöndíjban részesülök arányának a 33%-ot.   

 

15:02 – Dohány-Juhos Nikolett lezárja a második napirendi pontot. 

15:02 – Dohány-Juhos Nikolett megnyitja az Egyszeri ösztöndíjak napirendi pontot.  

 

A Bizottság tárgyalja az előzetesen kiküldött előbírálatok alapján a beérkezett egyszeri 

kulturális pályázatokat.  

 

81/2017 (IX.22.) számú KÖB határozat: A KÖB 5 igennel, egyhangúan elfogadta az egyszeri 



Iktatószám: EHÖK/50/2(2018) 

Tételszám: 33 

Mellékletek száma: - 

 

 

 

kulturális ösztöndíj kiírásra beérkezett kérvényeket, a kiírásnak megfelelően 5000 forintig 75%-

os, az 5000 forint feletti rész esetében 50%-os támogatást megítélve mind a 6 pályázat esetében.  

 

A Bizottság tárgyalta az egyszeri sport ösztöndíj pályázatokat. Felmerül, hogy a jövőben itt is 

szükséges lenne bevezetni az önrészt.  

 

82/2017 (IX.22.) számú KÖB határozat: A KÖB 5 igennel, egyhangúan elfogadta az egyszeri 

sport ösztöndíj kiírásra beérkezett 2 kérvényt 100%-os támogatással.  

 

15:11 – Dohány-Juhos Nikolett lezárja a harmadik napirendi pontot. 

15:11 – Dohány-Juhos Nikolett megnyitja az Egyebek napirendi pontot.  

 

Az egyszeri tanulmányi versenyeken és tudományos konferenciákon való részvétel pályázatot 

a Bizottság az októberi ülésen tervezi kiírni. A Bizottság tárgyal arról röviden, hogy a kiírás mit 

tartalmazzon.  

 

Egy hallgatói panaszlevél közös tárgyalása következik, mely a rendszeres tudományos 

ösztöndíj kiírás ellen érkezett. A Bizottság közösen fogalmazza meg gondolatait a hallgató 

minden panaszára vonatkozóan.  

 

15:36 – Dohány-Juhos Nikolett lezárja a negyedik napirendi pontot. 

15:36 – Dohány-Juhos Nikolett lezárja az ülést. 

 

A jegyzőkönyvet Dohány-Juhos Nikolett, a Kari Ösztöndíjbizottság elnöke hitelesíti. 

 

 

 

Dohány-Juhos Nikolett 

Elnök 

ELTE TTK KÖB 

Csonka Diána 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

Az ülésen hozott határozatok: 

 

75/2017 (IX.22.) számú KÖB határozat: A KÖB 4 igennel, egyhangúan Csonka Dianát 

választotta a jegyzőkönyv vezetésére. 

 

76/2017 (IX.22.) számú KÖB határozat: A KÖB 4 igennel, egyhangúan elfogadta az előre 

kiküldött napirendi pontokat. 

 

77/2017 (IX.22.) számú KÖB határozat: A KÖB 5 igennel, egyhangúan elfogadta a rendszeres 

sport kiírásra beérkezett pályázatok előbírálatát, egyben a minimum ponthatárt 6, a maximum 

ponthatárt 20 pontban határozza meg, a pontértéket pedig 750 forintban.  

 

78/2017 (IX.22.) számú KÖB határozat: A KÖB 5 igennel, egyhangúan elfogadta a rendszeres 

szakmai kiírásra beérkezett pályázatok előbírálatát, 1 órára 500 forintot ítélt meg, egyben 500 

forint/óra felkészülési idővel a félévre a pályázóknak, továbbá 6 órában állapítja meg a 
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támogatható összóraszám minimumát. A havi összeget az egész féléves összeg öttel való 

osztásával kell kiszámolni.  

 

79/2017 (IX.22.) számú KÖB határozat: A KÖB 5 igennel, egyhangúan elfogadta a rendszeres 

tudományos kiírásra beérkezett pályázatok előbírálatát, egyben az alapszakosok és osztatlan 

szakos hallgatók esetében a minimum ponthatárt 8, a maximum ponthatárt 25 pontban 

határozza meg, mesterszakos hallgatók esetében pedig a minimum ponthatárt 12 pontban, a 

maximum ponthatárt 25 pontban határozza meg, a pontértéket pedig minden esetben 700 

forintban.  

 

80/2017 (IX.22.) számú KÖB határozat: A KÖB 5 igennel, egyhangúan elfogadta a tanulmányi 

ösztöndíjban részesülök arányának a 33%-ot.   

 

81/2017 (IX.22.) számú KÖB határozat: A KÖB 5 igennel, egyhangúan elfogadta az egyszeri 

kulturális ösztöndíj kiírásra beérkezett kérvényeket, a kiírásnak megfelelően 5000 forintig 75%-

os, az 5000 forint feletti rész esetében 50%-os támogatást megítélve mind a 6 pályázat esetében.  

 

82/2017 (IX.22.) számú KÖB határozat: A KÖB 5 igennel, egyhangúan elfogadta az egyszeri 

sport ösztöndíj kiírásra beérkezett 2 kérvényt 100%-os támogatással.  

 


