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Határozat levélszavazás eredményéről 

 

Tárgy: Levélszavazás  

 

Kapja: az ELTE BGGYK Kari Ösztöndíjbizottság tagjai 

 

Tisztelt Bizottsági Tag! 

Kérem, aláhúzással jelölje válaszait! 

Eredmények 

1. Egyetért-e azzal, hogy a demonstrátorok részére szóló tudományos ösztöndíj a jelen szavazást 

elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő (BGGYK_tudomanyosod_2021_okt) utalási 

lista alapján kerüljön kifizetésre? 

6 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODOM 

 

2. Egyetért-e azzal, hogy a november havi közéleti ösztöndíj a jelen szavazást elrendelő 

elektronikus levél mellékletében szereplő (BGGYK-közéleti_2021_nov) utalási lista alapján 

kerüljön kifizetésre? 

6 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODOM 

 

3. Egyetért-e azzal, hogy a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő 

(BGGYK-közéleti_2021_szept_kieg) utalási lista alapján kerüljenek kifizetésre korábbi, 

ösztöndíjjal eddig nem honorált tevékenységek? 

6 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODOM 

 

4. Egyetért-e Rehák Viktória (QP79G8) egyszeri közéleti ösztöndíj pályázatának elutasításával, 

valamint azzal, hogy a pályázott tevékenység alapján az EHÖK közéleti ösztöndíjának leadását 

javasoljuk számára? 

6 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODOM 

 

http://www.barczi.elte.hu/
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5. Egyetért-e Cseh Róza (H7XV4K) demonstrátori pályázatának támogatásával annak ellenére, 
hogy beszámolója nincs oktató által aláírva a vírushelyzetre hivatkozva? 
 

6 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODOM 

 

A kitöltött szavazólapot a szocialis@barczihok.elte.hu és az eb@barczihok.elte.hu címre 

szíveskedjenek visszaküldeni pdf formátumban! 

 

Csatolmányok:  

- 6 db szavazólap 

 

Budapest, 2021. 10. 26. 

Hajdu Zsófia 

Ellenőrző Bizottság elnöke 
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Levélszavazás 

 

Tárgy: Levélszavazás  

 

Kapja: az ELTE BGGYK Kari Ösztöndíjbizottság tagjai 

 

 

Tisztelt Bizottsági Tag! 

Kérem, aláhúzással jelölje válaszait! 

 

1. Egyetért-e azzal, hogy a demonstrátorok részére szóló tudományos ösztöndíj a jelen szavazást 

elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő (BGGYK_tudomanyosod_2021_okt) utalási 

lista alapján kerüljön kifizetésre? 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

2. Egyetért-e azzal, hogy a november havi közéleti ösztöndíj a jelen szavazást elrendelő 

elektronikus levél mellékletében szereplő (BGGYK-közéleti_2021_nov) utalási lista alapján 

kerüljön kifizetésre? 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

3. Egyetért-e azzal, hogy a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő 

(BGGYK-közéleti_2021_szept_kieg) utalási lista alapján kerüljenek kifizetésre korábbi, 

ösztöndíjjal eddig nem honorált tevékenységek? 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

4. Egyetért-e Rehák Viktória (QP79G8) egyszeri közéleti ösztöndíj pályázatának elutasításával, 

valamint azzal, hogy a pályázott tevékenység alapján az EHÖK közéleti ösztöndíjának leadását 

javasoljuk számára? 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

http://www.barczi.elte.hu/


2 

5. Egyetért-e Cseh Róza (H7XV4K) demonstrátori pályázatának támogatásával annak ellenére, 
hogy beszámolója nincs oktató által aláírva a vírushelyzetre hivatkozva? 
 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

Megjegyzés: Ez legyen az utolsó alkalom erre, kérjük, hogy a hallgató konzultáljon az 

Intézetvezetővel és helyettesével a következő hónapra vonatkozó beszámoló időben 

történő aláírásáról, illetve vizsgálják meg az elektronikus aláírás lehetőségét (pl. 

Ügyfélkapun keresztül). 

 

A kitöltött szavazólapot a szocialis@barczihok.elte.hu és az eb@barczihok.elte.hu címre 

szíveskedjenek visszaküldeni pdf formátumban! 

 

 

Budapest, 2021. 10. 26. 

Svatics Carmen 

Kari Ösztöndíj Bizottság 

 

 

mailto:szocialis@barczihok.elte.hu
mailto:eb@barczihok.elte.hu
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Levélszavazás 

 

Tárgy: Levélszavazás  

 

Kapja: az ELTE BGGYK Kari Ösztöndíjbizottság tagjai 

 

 

Tisztelt Bizottsági Tag! 

Kérem, aláhúzással jelölje válaszait! 

 

1. Egyetért-e azzal, hogy a demonstrátorok részére szóló tudományos ösztöndíj a jelen szavazást 

elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő (BGGYK_tudomanyosod_2021_okt) utalási 

lista alapján kerüljön kifizetésre? 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

2. Egyetért-e azzal, hogy a november havi közéleti ösztöndíj a jelen szavazást elrendelő 

elektronikus levél mellékletében szereplő (BGGYK-közéleti_2021_nov) utalási lista alapján 

kerüljön kifizetésre? 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

3. Egyetért-e azzal, hogy a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő 

(BGGYK-közéleti_2021_szept_kieg) utalási lista alapján kerüljenek kifizetésre korábbi, 

ösztöndíjjal eddig nem honorált tevékenységek? 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

4. Egyetért-e Rehák Viktória (QP79G8) egyszeri közéleti ösztöndíj pályázatának elutasításával, 

valamint azzal, hogy a pályázott tevékenység alapján az EHÖK közéleti ösztöndíjának leadását 

javasoljuk számára? 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 
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5. Egyetért-e Cseh Róza (H7XV4K) demonstrátori pályázatának támogatásával annak ellenére, 
hogy beszámolója nincs oktató által aláírva a vírushelyzetre hivatkozva? 
 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

A kitöltött szavazólapot a szocialis@barczihok.elte.hu és az eb@barczihok.elte.hu címre 

szíveskedjenek visszaküldeni pdf formátumban! 

 

 

Budapest, 2021. 10. 26. 

KÖVESNÉ GULYÁS 

EDIT s.k. 

Kari Ösztöndíj Bizottság 
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Levélszavazás 

 

Tárgy: Levélszavazás  

 

Kapja: az ELTE BGGYK Kari Ösztöndíjbizottság tagjai 

 

 

Tisztelt Bizottsági Tag! 

Kérem, aláhúzással jelölje válaszait! 

 

1. Egyetért-e azzal, hogy a demonstrátorok részére szóló tudományos ösztöndíj a jelen szavazást 

elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő (BGGYK_tudomanyosod_2021_okt) utalási 

lista alapján kerüljön kifizetésre? 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

2. Egyetért-e azzal, hogy a november havi közéleti ösztöndíj a jelen szavazást elrendelő 

elektronikus levél mellékletében szereplő (BGGYK-közéleti_2021_nov) utalási lista alapján 

kerüljön kifizetésre? 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

3. Egyetért-e azzal, hogy a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő 

(BGGYK-közéleti_2021_szept_kieg) utalási lista alapján kerüljenek kifizetésre korábbi, 

ösztöndíjjal eddig nem honorált tevékenységek? 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

4. Egyetért-e Rehák Viktória (QP79G8) egyszeri közéleti ösztöndíj pályázatának elutasításával, 

valamint azzal, hogy a pályázott tevékenység alapján az EHÖK közéleti ösztöndíjának leadását 

javasoljuk számára? 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 
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5. Egyetért-e Cseh Róza (H7XV4K) demonstrátori pályázatának támogatásával annak ellenére, 
hogy beszámolója nincs oktató által aláírva a vírushelyzetre hivatkozva? 
 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

A kitöltött szavazólapot a szocialis@barczihok.elte.hu és az eb@barczihok.elte.hu címre 

szíveskedjenek visszaküldeni pdf formátumban! 

 

 

Budapest, 2021. 10. 26. 

Kerekes Petra 

Kari Ösztöndíj Bizottság 
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Levélszavazás 

 

Tárgy: Levélszavazás  

 

Kapja: az ELTE BGGYK Kari Ösztöndíjbizottság tagjai 

 

 

Tisztelt Bizottsági Tag! 

Kérem, aláhúzással jelölje válaszait! 

 

1. Egyetért-e azzal, hogy a demonstrátorok részére szóló tudományos ösztöndíj a jelen szavazást 

elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő (BGGYK_tudomanyosod_2021_okt) utalási 

lista alapján kerüljön kifizetésre? 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

2. Egyetért-e azzal, hogy a november havi közéleti ösztöndíj a jelen szavazást elrendelő 

elektronikus levél mellékletében szereplő (BGGYK-közéleti_2021_nov) utalási lista alapján 

kerüljön kifizetésre? 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

3. Egyetért-e azzal, hogy a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő 

(BGGYK-közéleti_2021_szept_kieg) utalási lista alapján kerüljenek kifizetésre korábbi, 

ösztöndíjjal eddig nem honorált tevékenységek? 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

4. Egyetért-e Rehák Viktória (QP79G8) egyszeri közéleti ösztöndíj pályázatának elutasításával, 

valamint azzal, hogy a pályázott tevékenység alapján az EHÖK közéleti ösztöndíjának leadását 

javasoljuk számára? 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 
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5. Egyetért-e Cseh Róza (H7XV4K) demonstrátori pályázatának támogatásával annak ellenére, 
hogy beszámolója nincs oktató által aláírva a vírushelyzetre hivatkozva? 
 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

A kitöltött szavazólapot a szocialis@barczihok.elte.hu és az eb@barczihok.elte.hu címre 

szíveskedjenek visszaküldeni pdf formátumban! 

 

 

Budapest, 2021. 10. 26. 

Vörös Fanni 

Kari Ösztöndíj Bizottság 
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Levélszavazás 

 

Tárgy: Levélszavazás  

 

Kapja: az ELTE BGGYK Kari Ösztöndíjbizottság tagjai 

 

 

Tisztelt Bizottsági Tag! 

Kérem, aláhúzással jelölje válaszait! 

 

1. Egyetért-e azzal, hogy a demonstrátorok részére szóló tudományos ösztöndíj a jelen szavazást 

elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő (BGGYK_tudomanyosod_2021_okt) utalási 

lista alapján kerüljön kifizetésre? 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

2. Egyetért-e azzal, hogy a november havi közéleti ösztöndíj a jelen szavazást elrendelő 

elektronikus levél mellékletében szereplő (BGGYK-közéleti_2021_nov) utalási lista alapján 

kerüljön kifizetésre? 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

3. Egyetért-e azzal, hogy a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő 

(BGGYK-közéleti_2021_szept_kieg) utalási lista alapján kerüljenek kifizetésre korábbi, 

ösztöndíjjal eddig nem honorált tevékenységek? 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

4. Egyetért-e Rehák Viktória (QP79G8) egyszeri közéleti ösztöndíj pályázatának elutasításával, 

valamint azzal, hogy a pályázott tevékenység alapján az EHÖK közéleti ösztöndíjának leadását 

javasoljuk számára? 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 
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5. Egyetért-e Cseh Róza (H7XV4K) demonstrátori pályázatának támogatásával annak ellenére, 
hogy beszámolója nincs oktató által aláírva a vírushelyzetre hivatkozva? 
 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

A kitöltött szavazólapot a szocialis@barczihok.elte.hu és az eb@barczihok.elte.hu címre 

szíveskedjenek visszaküldeni pdf formátumban! 

 

 

Budapest, 2021. 10. 26. 

Szekeres Szabolcs 

Kari Ösztöndíj Bizottság 
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Levélszavazás 

 

Tárgy: Levélszavazás  

 

Kapja: az ELTE BGGYK Kari Ösztöndíjbizottság tagjai 

 

 

Tisztelt Bizottsági Tag! 

Kérem, aláhúzással jelölje válaszait! 

 

1. Egyetért-e azzal, hogy a demonstrátorok részére szóló tudományos ösztöndíj a jelen szavazást 

elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő (BGGYK_tudomanyosod_2021_okt) utalási 

lista alapján kerüljön kifizetésre? 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

2. Egyetért-e azzal, hogy a november havi közéleti ösztöndíj a jelen szavazást elrendelő 

elektronikus levél mellékletében szereplő (BGGYK-közéleti_2021_nov) utalási lista alapján 

kerüljön kifizetésre? 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

3. Egyetért-e azzal, hogy a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő 

(BGGYK-közéleti_2021_szept_kieg) utalási lista alapján kerüljenek kifizetésre korábbi, 

ösztöndíjjal eddig nem honorált tevékenységek? 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

4. Egyetért-e Rehák Viktória (QP79G8) egyszeri közéleti ösztöndíj pályázatának elutasításával, 

valamint azzal, hogy a pályázott tevékenység alapján az EHÖK közéleti ösztöndíjának leadását 

javasoljuk számára? 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 
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5. Egyetért-e Cseh Róza (H7XV4K) demonstrátori pályázatának támogatásával annak ellenére, 
hogy beszámolója nincs oktató által aláírva a vírushelyzetre hivatkozva? 
 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

A kitöltött szavazólapot a szocialis@barczihok.elte.hu és az eb@barczihok.elte.hu címre 

szíveskedjenek visszaküldeni pdf formátumban! 

 

 

Budapest, 2021. 10. 26. 

Monoki Fanni 

Kari Ösztöndíj Bizottság 

 

 

mailto:szocialis@barczihok.elte.hu
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