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JEGYZŐKÖNYV 

az ELTE TTK Kari Ösztöndíjbizottságának 2017. december 7-i üléséről 

 

Az ülés időpontja: 2017. 12. 07. 16:00 

Az ülés helyszíne: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, Északi tömb 1.87. 

 

Jelen vannak: szavazati joggal: 

Csonka Diána 

Dohány-Juhos Nikolett (elnök) 

Török Gabriella 

Tóth Gergely 

Vigh Patricia 

Meghívottként: 

 Őri Bálint 

Jegyzőkönyvvezető: Őri Bálint 

 

16:07: Dohány-Juhos Nikolett megnyitja az ülést, amely 4 fővel határozatképes. 

Dohány-Juhos Nikolett jelöli Őri Bálintot jegyzőkönyvvezetőnek, aki vállalja a jelölést. 

93/2017 (XII. 07.) számú KÖB határozat: a KÖB egyhangúlag Őri Bálintot választotta a 

jegyzőkönyv vezetésére. 

Az előre kiküldött napirend a következő: 

1. Bejelentések 

2. Egyszeri ösztöndíjak 

3. Egyebek 

Egyéb napirendi pontra és módosításra javaslat nem érkezett. 

94/2017 (XII. 07.) számú KÖB határozat: a KÖB egyhangúlag elfogadta az előre kiküldött 

napirendet. 

1. Bejelentések (16:08) 

Dohány-Juhos Nikolett: szorosak a határidők, igyekezni kell. 

Másnak nincs bejelentése, így Dohány-Juhos Nikolett 16:09-kor lezárja a napirendi pontot. 

2. Egyszeri ösztöndíjak (16:09) 
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Egyszeri sportösztöndíjak 

Itt a legegyszerűbb a döntés. Egy hallgató nemzetközi tájfutóversenyre kér támogatást, utazásra. 

Van felső határ, de nem éri el azt. Az érintett kap rendszeres sportösztöndíjat. Következő 

félévtől lehet, hogy érdemes lenne szorzót adni rá. 

Török Gabriella: Nem jó, ha a sportra többet lehet kapni, mint tudományos munkára. 

Dohány-Juhos Nikolett: Ez a HKR  alapján van így, de egyetért, hogy a tudományos munka 

érdekében a következő félévben átcsoportosítást végezhetnének. 

95/2017 (XII. 07.) számú KÖB határozat: a KÖB egyhangúlag támogatta a benyújtott 

sportösztöndíj-pályázatokat. 

16:09: Csonka Diána megérkezik. 

 

Egyszeri kulturális ösztöndíjak 

Minden rendben, hiánypótlásos sincs már kint. Egy volt, ami 2017. áprilisi, azt nem lehet 

támogatni, de a többivel minden rendben van. 

Tóth Gergely: Aki többször szerepel, többször kaphat 75%-os támogatást? 

Dohány-Juhos Nikolett: Igen, mert jegyenként nézzük. 10-15 ezer Ft-ot szoktak kihasználni 

azok, akik járnak ilyen programokra és rendszeresen pályáznak a félév során. 

Előző hónapban egy hallgatónak 500 Ft-tal kevesebb került kiutalásra, ez a hiány pótlásra kerül.  

Csonka Diána: Cirkuszjegy elfogadható? 

Dohány-Juhos Nikolett: Nem, az benne is van a pályázati kiírásban. Színház, komolyzenei 

koncert. Dumaszínház biztosan nem, erről korábban hozott döntést a KÖB. 

Vita a témában. 

96/2017 (XII. 07.) számú KÖB határozat: a KÖB egyhangúlag támogatta a benyújtott 

kulturálisösztöndíj-pályázatok előbírálatát. 

Egyszeri tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel támogatása 

1,2 millió alatt van az összesített igénybevétel. Át lehet csoportosítani majd a következő 

félévbe. El kell gondolkodni, hogy adjunk-e átfutási időt, mert a kiírástól el lehet térni néhány 

esetben, van mérlegelési jogkörünk. 

Dohány-Juhos Nikolett: Vannak, akik egy pályázatot beadtak már egy rendezvényre az előző 

félévben, kaptak rá, viszont csak az egyik részről kaptak addig számlát. Most a szállásra 

pályáznának. 

Tóth Gergely: A kiírásba hogy került bele? 

Dohány-Juhos Nikolett idézi a vonatkozó részt a pályázati kiírásból: ki van emelve, hogy 

amennyiben kapott már egy eseményre támogatást, akkor nem kaphat. 
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A Bizottság több tagja is azon a véleményen van, hogy ők ne kapjanak, mivel a pályázati kiírás 

kizárja őket. 

Előző ülésen előkerült már, hogy néhányan később adták be az előző félévben megrendezett 

konferenciára a pályázatot. 

Török Gabriella: Egy probléma van ezzel, hogy ha egy becsületes hallgató nem adja be, mert 

tudja, hogy lejárt a határidő, akkor ő hátrányba kerül a nagyobb hangúakkal szemben. Szerinte 

ne támogassanak olyat, ami nem felel meg a kiírásnak, tartsák a határidőt. 

Tóth Gergely: Egyetért, a legfontosabb, hogy egy félévben legyünk következetesek. A pályázati 

kiírásban, ha nem szerepel a mérlegelés lehetősége, akkor nem érzi, hogy el kellene fogadni 

ezeket a pályázatokat.  

Dohány-Juhos Nikolett: Van két hiánypótlásos pályázat, ők nem adtak le tanszéki/témavezetői 

igazolást, hogy nem kaptak támogatást más forrásból. Mivel ez kötelező igazolás, így szerinte 

nem fogadható el. Több, mint egy hét állt rendelkezésére ezt pótolni, de még csak e-mailben 

sem kereste őt az érintett. 

Csonka Diána: Nagyon pontosan fogalmaztak a kiíráskor, amelyhez tartani kell magukat.  

Tóth Gergely: További korlátozási és sávozási lehetőségek vannak még benne. Jövőre lehet, 

hogy érdemes emelni a lehetőségek meghagyásával. 

97/2017 (XII. 07.) számú KÖB határozat: a KÖB egyhangúlag  az egyszeri tanulmányi 

versenyeken és konferenciákon való részvétel  támogatására benyújtott ösztöndíjpályázatok 

előbírálatát. 

16:30-kor Dohány-Juhos Nikolett lezárja a napirendi pontot. 

 

3. Egyebek (16:30) 

A következő félévi kiírásokat januárban el kell készíteni. A megmaradt összeg nagy részét 

érdemes lehet a tudományos keretre tenni, mert az eléggé alacsony. 

Rendszeres szakmait és tudományosat nyilván szeretnénk most is kiírni. 

Dohány-Juhos Nikolett kérte a Tudományos referenst, hogy kicsit finomítson a pontrendszeren, 

hogy könnyebb legyen bírálni és véleményezze a hibás részeket. 

Sportösztöndíj esetében ugyanez történt, ott már új a pontrendszer volt ebben a félévben. 

Kulturális rendben van, nem lépték túl a keretet most sem, az úgy tűnik, maradhat is így.  

Egyszeri sportösztöndíjnál gondolkodnak, hogy ne 100%-ot támogassanak, hanem csak 75%-

ot. 

Tóth Gergely: egységesíteni kellene a százalékokat, és akkor könnyebben átlátható az egész.  

Egyszeri tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel pályázat kiírása márciusban 

történne meg, áprilisi pályázással.  
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Dohány-Juhos Nikolett: Legyen egy egyszeri pályázási időszak, hagyjunk minimális átfutási 

időt! Ne csak azok pályázhassanak, akik előadnak vagy posztert készítenek, mert sok 

szakterületen ez nehezen megoldható. 

Török Gabriella: A csak résztvevőt is támogassanak tehát? 

Vigh Patriia: Matematikán és fizikán pl. nem olyan könnyű prezentálni valamit, mint 

földrajzon. 

Dohány-Juhos Nikolett: Matematika alapszakon szinte lehetetlen támogatást kapniuk. Eddig 

erre is adtak ösztöndíjat, szerinte ezután is lehetőség kéne maradjon. Konzultált az érintett 

szakterületek képviselőivel és szerintük is szükséges lenne. 

Tóth Gergely: Ha megtehetjük, akkor jó. Ezzel közelebb lehet hozni a kétséges szituációkat, 

mint a nyári egyetemek és a többi. 

Dohány-Juhos Nikolett: Igen. Márciusban kellene kiírni, áprilisban tárgyalnánk meg ugyanúgy, 

mint eddig. Ezzel állandóságot is teremtünk, megszokják a hallgatók, hogy minden évben 

ugyanakkor lesznek a kiírások. Az állandóság és az átláthatóság lényeges. Fontos az 

egységesítés is, hogy minden szakterület tagját egyformán lehessen támogatni, ne essenek ki 

azok, akik nem tudnak előadni. 

Közéleti ösztöndíjak: Igény lenne rá, keret sajnos nem. 

Januári ülés időpontja: terv szerint 5-e koradélután (14-15 óra körül), ez egy pénteki nap, és 

még időben vannak. Addig a pontos időpontról még egyeztetnek majd.  

Több hozzászólás nem érkezik, ezért Dohány-Juhos Nikolett 16:54-kor lezárja a napirendi 

pontot. 

16:54-kor Dohány-Juhos Nikolett lezárja az ülést. 

 

 

 

Dohány-Juhos Nikolett 

Elnök 

ELTE TTK KÖB

Őri Bálint 

Jegyzőkönyvvezető 

Függelék 

Az ülésen hozott határozatok jegyzéke 

93/2017 (XII. 07.) számú KÖB határozat: a KÖB egyhangúlag Őri Bálintot választotta a 

jegyzőkönyv vezetésére. 

94/2017 (XII. 07.) számú KÖB határozat: a KÖB egyhangúlag elfogadta az előre kiküldött 

napirendet. 

95/2017 (XII. 07.) számú KÖB határozat: a KÖB egyhangúlag támogatta a benyújtott 

sportösztöndíj-pályázatokat. 
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96/2017 (XII. 07.) számú KÖB határozat: a KÖB egyhangúlag támogatta a benyújtott  

kulturálisösztöndíj-pályázatok előbírálatát. 

97/2017 (XII. 07.) számú KÖB határozat: a KÖB egyhangúlag az egyszeri tanulmányi 

versenyeken és konferenciákon való részvétel  támogatására benyújtott ösztöndíjpályázatok 

előbírálatát. 

 

 

 

 


