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Határozat 

levélszavazás eredményéről  

 

Tárgy: Levélszavazás a 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterére vonatkozó pályázati 

kiírásokról. 

Szavazott: az ELTE BGGYK Kari Ösztöndíjbizottság tagjai 

 

 

EREDMÉNYEK 

 

1. Egyetért-e azzal, hogy a 2020/21-es tanév tavaszi szemeszterének „EGYSZERI 

KÖZÉLETI” ösztöndíja február jogosultsági hónapra a jelen szavazást elrendelő elektronikus 

levél mellékletében szereplő utalási lista alapján kerüljön kifizetésre? 

 

5 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODOM 

 

2. Egyetért-e azzal, hogy a 2020/21-es tanév tavaszi szemeszterének „EGYSZERI 

KÖZÉLETI” ösztöndíja április jogosultsági hónapra a jelen szavazást elrendelő elektronikus 

levél mellékletében szereplő utalási lista alapján kerüljön kifizetésre? 

 

5 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODOM 

 

 

3. Egyetért-e azzal, hogy a 2020/21-es tanév tavaszi szemeszterének „EGYSZERI 

TUDOMÁNYOS” ösztöndíja a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél mellékletében 

szereplő utalási lista alapján kerüljön kifizetésre április hónapra?   

 

5 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODOM 
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Csatolmányok: 5 db szavazólap  

 

 

 

Budapest, 2021. 03. 21. 

Hajdu Zsófia 

Ellenőrző Bizottság 
elnöke 
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Levélszavazás 

 

Tárgy: Levélszavazás a 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterére vonatkozó pályázati 

kiírásokról.  

Kapja: az ELTE BGGYK Kari Ösztöndíjbizottság tagjai 

 

 

Tisztelt Bizottsági Tag! 

 

Kérem, aláhúzással jelölje válaszait! 

 

1. Egyetért-e azzal, hogy a 2020/21-es tanév tavaszi szemeszterének „EGYSZERI 

KÖZÉLETI” ösztöndíja február jogosultsági hónapra a jelen szavazást elrendelő elektronikus 

levél mellékletében szereplő utalási lista alapján kerüljön kifizetésre? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

2. Egyetért-e azzal, hogy a 2020/21-es tanév tavaszi szemeszterének „EGYSZERI 

KÖZÉLETI” ösztöndíja április jogosultsági hónapra a jelen szavazást elrendelő elektronikus 

levél mellékletében szereplő utalási lista alapján kerüljön kifizetésre? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

 

3. Egyetért-e azzal, hogy a 2020/21-es tanév tavaszi szemeszterének „EGYSZERI 

TUDOMÁNYOS” ösztöndíja a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél mellékletében 

szereplő utalási lista alapján kerüljön kifizetésre április hónapra?   

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

 

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

szíveskedjenek visszaküldeni pdf formátumban! 
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Budapest, 2021. 03. 20. 

Monoki Fanni 

Kari Ösztöndíj Bizottság 

elnök 
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Munkahely

KÁRI öszröxoÍ.J ntzorrsÁc

Levélsz avazás

Táryy: L.evéIszavazős a 2020/2027-es tanév tavaszi szemesztetéte vonatkozó pőLyázaa,

kiírásoktól.

Kapia: az F-I]TE BGGYK Kad Ösztö nűibiz ottság tagai-

Tisztelt Bizottsági Tag!

Kétem, aIahűzás sal j elöli e v áIasz ait|

1. Egyetét-e azzaI,hogy a2a20/27-es tanév tavasziszemesztetének 
'rEGYSZERI

XÖZÉ,r.nrI "ösztönűi a íebtufu |ogosultsági hónapta l jelen szavazástelrendelő elekttonikus

levél mellékletében szeteplő uta}ási hsu, alapján, kedljön kifi zetéste?

IGEN NEM TARTÓZKODOM

2.Bgyetén-e azza7, hogy a 2020/21,-es tanév tavasászemesztetének ,'EGYSZERI
rÖZÉt BtI"ösztönűja áptiüs iogosultsági bónapta a ielen szavazástelrendelő elektonikus
levél mellékletében szeteplő uta}ási ttsta alapiáa keriiliön kifizetéste?

IGEN NEM TARTÓZKODOM

3. Egyetétt-e azzal,hogy a 2020/27-es tanév tavasziszemesztetének 
''EGYSZERI

TUDOMÁI§YOS"ösztönűia a jelen szavazástelrendelő elekttonikus levél mellékletében

szeteplő uta.lási hsta alapjánkerüjön kifizg1{51g áptiüs hónapra?

IGEN NEM TARTÓZKODOM

A kitöltóu szavazőlapot a szociaüs@.barczihokelte.hu és az eb@batczihok elte.hu címte

szíveskedjenekvissza}nildenipdf formátlnrtbanl

Budapes! 2021.03.19 (_,:.,,...,i \ Fr-}-:
Köuesné Ca/yds Edit

Kari Ösztöndíi Bizottság
tag
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Levélszavazás 

 

Tárgy: Levélszavazás a 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterére vonatkozó pályázati 

kiírásokról.  

Kapja: az ELTE BGGYK Kari Ösztöndíjbizottság tagjai 

 

 

Tisztelt Bizottsági Tag! 

 

Kérem, aláhúzással jelölje válaszait! 

 

1. Egyetért-e azzal, hogy a 2020/21-es tanév tavaszi szemeszterének „EGYSZERI 

KÖZÉLETI” ösztöndíja február jogosultsági hónapra a jelen szavazást elrendelő elektronikus 

levél mellékletében szereplő utalási lista alapján kerüljön kifizetésre? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

2. Egyetért-e azzal, hogy a 2020/21-es tanév tavaszi szemeszterének „EGYSZERI 

KÖZÉLETI” ösztöndíja április jogosultsági hónapra a jelen szavazást elrendelő elektronikus 

levél mellékletében szereplő utalási lista alapján kerüljön kifizetésre? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

 

3. Egyetért-e azzal, hogy a 2020/21-es tanév tavaszi szemeszterének „EGYSZERI 

TUDOMÁNYOS” ösztöndíja a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél mellékletében 

szereplő utalási lista alapján kerüljön kifizetésre április hónapra?   

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

 

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

szíveskedjenek visszaküldeni pdf formátumban! 

 

http://www.barczi.elte.hu/
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Budapest, 2021. 03. 20. 

Kerekes Petra 

Kari Ösztöndíj Bizottság 

tag 
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Levélszavazás 

 

Tárgy: Levélszavazás a 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterére vonatkozó pályázati 

kiírásokról.  

Kapja: az ELTE BGGYK Kari Ösztöndíjbizottság tagjai 

 

 

Tisztelt Bizottsági Tag! 

 

Kérem, aláhúzással jelölje válaszait! 

 

1. Egyetért-e azzal, hogy a 2020/21-es tanév tavaszi szemeszterének „EGYSZERI 

KÖZÉLETI” ösztöndíja február jogosultsági hónapra a jelen szavazást elrendelő elektronikus 

levél mellékletében szereplő utalási lista alapján kerüljön kifizetésre? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

2. Egyetért-e azzal, hogy a 2020/21-es tanév tavaszi szemeszterének „EGYSZERI 

KÖZÉLETI” ösztöndíja április jogosultsági hónapra a jelen szavazást elrendelő elektronikus 

levél mellékletében szereplő utalási lista alapján kerüljön kifizetésre? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

 

3. Egyetért-e azzal, hogy a 2020/21-es tanév tavaszi szemeszterének „EGYSZERI 

TUDOMÁNYOS” ösztöndíja a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél mellékletében 

szereplő utalási lista alapján kerüljön kifizetésre április hónapra?   

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

 

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

szíveskedjenek visszaküldeni pdf formátumban! 
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Budapest, 2021. 03. 19. 

Vörös Fanni 

Kari Ösztöndíj Bizottság 

tag 
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Levélszavazás 

 

Tárgy: Levélszavazás a 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterére vonatkozó pályázati 

kiírásokról.  

Kapja: az ELTE BGGYK Kari Ösztöndíjbizottság tagjai 

 

 

Tisztelt Bizottsági Tag! 

 

Kérem, aláhúzással jelölje válaszait! 

 

1. Egyetért-e azzal, hogy a 2020/21-es tanév tavaszi szemeszterének „EGYSZERI 

KÖZÉLETI” ösztöndíja február jogosultsági hónapra a jelen szavazást elrendelő elektronikus 

levél mellékletében szereplő utalási lista alapján kerüljön kifizetésre? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

2. Egyetért-e azzal, hogy a 2020/21-es tanév tavaszi szemeszterének „EGYSZERI 

KÖZÉLETI” ösztöndíja április jogosultsági hónapra a jelen szavazást elrendelő elektronikus 

levél mellékletében szereplő utalási lista alapján kerüljön kifizetésre? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

 

3. Egyetért-e azzal, hogy a 2020/21-es tanév tavaszi szemeszterének „EGYSZERI 

TUDOMÁNYOS” ösztöndíja a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél mellékletében 

szereplő utalási lista alapján kerüljön kifizetésre április hónapra?   

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

 

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

szíveskedjenek visszaküldeni pdf formátumban! 
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Budapest, 2021. 03. 20. 

Szekeres Szabolcs 

Kari Ösztöndíj Bizottság 
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