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Határozat rendkívüli 

levélszavazás eredményéről  

Tárgy: Levélszavazás a 2021/2022-es tanév őszi szemeszterére vonatkozó Tudományos 

ösztöndíjpályázat demonstrátorok részére című ösztöndíj kapcsán  

Kapja: az ELTE BGGYK Kari Ösztöndíjbizottság tagjai 

 

Eredmények 

 

1. Egyetért-e azzal, hogy a 2021/22-es tanév őszi szemeszterének Tudományos 

ösztöndíjpályázat demonstrátorok részére című ösztöndíja a jelen szavazást elrendelő 

elektronikus levél mellékletében szereplő pályázati felhívás alapján kerüljön kiírásra? 

 

 4 IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

 

2. Egyetért-e azzal, hogy a 2021/22-es tanév őszi szemeszterének tudományos ösztöndíjpályázat 

demonstrátorok részére című ösztöndíjához a KÖB a beszámolók feltöltését a pályázási felületre 

a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő demonstrátori beszámoló 

minta alapján kérje? 

 

4 IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

 

 

Csatolmányok: 4 db szavazólap  

 

Budapest, 2021. 09. 18. 

 

Hajdu Zsófia 

ELTE BGGyK HÖK 

Ellenőrző Bizottság  

Elnök 

 

 

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

 

Tárgy: Levélszavazás a 2021/2022-es tanév őszi szemeszterére vonatkozó Tudományos 

ösztöndíjpályázat demonstrátorok részére című ösztöndíj kapcsán  

 

Kapja: az ELTE BGGYK Kari Ösztöndíjbizottság tagjai 

 

 

Tisztelt Bizottsági Tag! 

Kérem, aláhúzással jelölje válaszait! 

 

1. Egyetért-e azzal, hogy a 2021/22-es tanév őszi szemeszterének Tudományos 

ösztöndíjpályázat demonstrátorok részére című ösztöndíja a jelen szavazást elrendelő 

elektronikus levél mellékletében szereplő pályázati felhívás alapján kerüljön kiírásra? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

 

2. Egyetért-e azzal, hogy a 2021/22-es tanév őszi szemeszterének tudományos ösztöndíjpályázat 

demonstrátorok részére című ösztöndíjához a KÖB a beszámolók feltöltését a pályázási felületre 

a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő demonstrátori beszámoló 

minta alapján kérje? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

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

szíveskedjenek visszaküldeni pdf formátumban! 

 

Budapest, 2021. 09. 17.  

http://www.barczi.elte.hu/
mailto:szocialis@barczihok.elte.hu
mailto:eb@barczihok.elte.hu
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Vörös Fanni 

Kari Ösztöndíj Bizottság 
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Rendkívüli levélszavazás 

 

Tárgy: Levélszavazás a 2021/2022-es tanév őszi szemeszterére vonatkozó Tudományos 

ösztöndíjpályázat demonstrátorok részére című ösztöndíj kapcsán  

 

Kapja: az ELTE BGGYK Kari Ösztöndíjbizottság tagjai 

 

 

Tisztelt Bizottsági Tag! 

Kérem, aláhúzással jelölje válaszait! 

 

1. Egyetért-e azzal, hogy a 2021/22-es tanév őszi szemeszterének Tudományos 

ösztöndíjpályázat demonstrátorok részére című ösztöndíja a jelen szavazást elrendelő 

elektronikus levél mellékletében szereplő pályázati felhívás alapján kerüljön kiírásra? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

 

2. Egyetért-e azzal, hogy a 2021/22-es tanév őszi szemeszterének tudományos ösztöndíjpályázat 

demonstrátorok részére című ösztöndíjához a KÖB a beszámolók feltöltését a pályázási felületre 

a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő demonstrátori beszámoló 

minta alapján kérje? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

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

szíveskedjenek visszaküldeni pdf formátumban! 

 

Budapest, 2021. 09. 17.  

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

Kari Ösztöndíj Bizottság 
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Rendkívüli levélszavazás 

 

Tárgy: Levélszavazás a 2021/2022-es tanév őszi szemeszterére vonatkozó Tudományos 

ösztöndíjpályázat demonstrátorok részére című ösztöndíj kapcsán  

 

Kapja: az ELTE BGGYK Kari Ösztöndíjbizottság tagjai 

 

 

Tisztelt Bizottsági Tag! 

Kérem, aláhúzással jelölje válaszait! 

 

1. Egyetért-e azzal, hogy a 2021/22-es tanév őszi szemeszterének Tudományos 

ösztöndíjpályázat demonstrátorok részére című ösztöndíja a jelen szavazást elrendelő 

elektronikus levél mellékletében szereplő pályázati felhívás alapján kerüljön kiírásra? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

 

2. Egyetért-e azzal, hogy a 2021/22-es tanév őszi szemeszterének tudományos ösztöndíjpályázat 

demonstrátorok részére című ösztöndíjához a KÖB a beszámolók feltöltését a pályázási felületre 

a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő demonstrátori beszámoló 

minta alapján kérje? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

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

szíveskedjenek visszaküldeni pdf formátumban! 

 

Budapest, 2021. 09. 17.  

http://www.barczi.elte.hu/
mailto:szocialis@barczihok.elte.hu
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Monoki Fanni 

Kari Ösztöndíj Bizottság 
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Rendkívüli levélszavazás 

 

Tárgy: Levélszavazás a 2021/2022-es tanév őszi szemeszterére vonatkozó Tudományos 

ösztöndíjpályázat demonstrátorok részére című ösztöndíj kapcsán  

 

Kapja: az ELTE BGGYK Kari Ösztöndíjbizottság tagjai 

 

 

Tisztelt Bizottsági Tag! 

Kérem, aláhúzással jelölje válaszait! 

 

1. Egyetért-e azzal, hogy a 2021/22-es tanév őszi szemeszterének Tudományos 

ösztöndíjpályázat demonstrátorok részére című ösztöndíja a jelen szavazást elrendelő 

elektronikus levél mellékletében szereplő pályázati felhívás alapján kerüljön kiírásra? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

 

2. Egyetért-e azzal, hogy a 2021/22-es tanév őszi szemeszterének tudományos ösztöndíjpályázat 

demonstrátorok részére című ösztöndíjához a KÖB a beszámolók feltöltését a pályázási felületre 

a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő demonstrátori beszámoló 

minta alapján kérje? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

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

szíveskedjenek visszaküldeni pdf formátumban! 

 

Budapest, 2021. 09. 17.  
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Kerekes Petra 

Kari Ösztöndíj Bizottság 

 

 


