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Jegyzőkönyv az ELTE TTK Kari Ösztöndíjbizottság 2017. október 13-ai üléséről 

 

 

Időpont: 2017. október 13. (péntek) 15:00 óra 

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

 

Jegyzőkönyvvezető: Vigh Patricia 

 

Jelen vannak: 

Dohány-Juhos Nikolett (szavazati joggal) 

Török Gabriella (szavazati joggal) 

Tóth Gergely (szavazati joggal) 

Vigh Patricia (szavazati joggal) 

 

15:02 – Dohány-Juhos Nikolett megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az ülés 4 fővel 

határozatképes. 

 

Dohány-Juhos Nikolett Vigh Patriciát jelöli a jegyzőkönyv vezetésére, aki vállalja a jelölést. 

 

83/2017 (X.13.) számú KÖB határozat: A KÖB 4 igennel, egyhangúan Vigh Patriciát választotta 

a jegyzőkönyv vezetésére. 

 

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

következő: 

 
1. Bejelentések 

2. Korrekciók 

3. Egyszeri ösztöndíjak 

4. Egyszeri tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel támogatása pályázat kiírása 

5. Egyebek 

 

Egyéb napirendi pont, és sorrendmódosító javaslat nem érkezett.  

 

84/2017 (X.13.) 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 helyett a TTK HÖK Vigh Patriciát delegálta a 

Bizottságba.   

 

14:07 – Dohány-Juhos Nikolett lezárta a Bejelentések napirendi pontot. 

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

 

Dohány-Juhos Nikolett ismerteti a korrekciós igényeket, melyeket bírálói hiba vagy egyéb 

félreértés okozott. A Bizottság tárgyalja a következő sorrendben a korrekciókat, majd egyben 

határoz róluk: rendszeres sport ösztöndíj korrekciója, rendszeres tudományos ösztöndíj 

korrekciója, rendszeres szakmai ösztöndíj korrekciója, egyszeri kulturális ösztöndíj.  
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85/2017 (X.13.) számú KÖB határozat: A KÖB 4 igennel, egyhangúan elfogadta az összes 

beérkezett korrekciós igényt. 

 

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

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

 

A Bizottság tárgyalja az előzetesen kiküldött előbírálatok alapján a beérkezett egyszeri 

kulturális pályázatokat.  

 

86/2017 (X.13.) számú KÖB határozat: A KÖB 4 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 az összes pályázat 

esetében. 

 

A Bizottság tárgyalta az egyszeri sport ösztöndíj pályázatot.  

 

87/2017 (X.13.) számú KÖB határozat: A KÖB 4 igennel, egyhangúan elfogadta az egyszeri 

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

 

15:19 – Dohány-Juhos Nikolett lezárja a harmadik napirendi pontot. 

15:19 – Dohány-Juhos Nikolett megnyitja az Egyszeri tanulmányi versenyeken és 

konferenciákon való részvétel támogatása pályázat kiírása napirendi pontot.  

 

A korábban megbeszéltek alapján összeállított és kiküldött előkészített anyag alapján a 

Bizottság tárgyalja a kiírás minden sorát és megvitatja azokat, módosításokat eszközöl, egyben 

figyelembe veszi Csonka Diána korábban írásban eljutatott javaslatait, mivel Diána az ülésen 

nem tud részt venni.  

 

88/2017 (X.13.) számú KÖB határozat: A KÖB 4 igennel, egyhangúan elfogadta Egyszeri 

tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel támogatása pályázat kiírását az 

eszközölt módosításokkal.  

 

16:31 – Dohány-Juhos Nikolett lezárja a negyedik napirendi pontot. 

 

16:31 – Dohány-Juhos Nikolett megnyitja az Egyebek napirendi pontot.  

 

A Bizottság következő ülésének időpontját november 17. napjában állapítja meg, erről még 

szükséges későbbi egyeztetés.  

 

Mivel az egyik közalkalmazotti bizottsági tagság jelenleg betöltetlen, ezért Hivatalvezető 

asszony felkeresi majd Dékán urat arra vonatkozó kéréssel, hogy esetleg egy matematika szakos 

oktatót delegáljon a Bizottságba. 

 

16:36 – Dohány-Juhos Nikolett lezárja az ötödik napirendi pontot. 

 

16:36  – Dohány-Juhos Nikolett lezárja az ülést. 
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A jegyzőkönyvet Dohány-Juhos Nikolett, a Kari Ösztöndíjbizottság elnöke hitelesíti. 

 

 

 

Dohány-Juhos Nikolett 

Elnök 

ELTE TTK KÖB 

Vigh Patricia 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

Az ülésen hozott határozatok: 

 

83/2017 (X.13.) számú KÖB határozat: A KÖB 4 igennel, egyhangúan Vigh Patriciát választotta 

a jegyzőkönyv vezetésére. 

 

84/2017 (X.13.) számú KÖB határozat: A KÖB 4 igennel, egyhangúan elfogadta az előre 

kiküldött napirendi pontokat. 

 

85/2017 (X.13.) számú KÖB határozat: A KÖB 4 igennel, egyhangúan elfogadta az összes 

beérkezett korrekciós igényt. 

 

86/2017 (X.13.) számú KÖB határozat: A KÖB 4 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 az összes pályázat 

esetében. 

 

87/2017 (X.13.) számú KÖB határozat: A KÖB 4 igennel, egyhangúan elfogadta az egyszeri 

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

 

88/2017 (X.13.) számú KÖB határozat: A KÖB 4 igennel, egyhangúan elfogadta Egyszeri 

tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel támogatása pályázat kiírását az 

eszközölt módosításokkal.  

 


