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03/02/2022 

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 2021/22. tanév második félévének egyszeri közéleti ösztöndíj pályázati 

felhívása a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő pályázati felhívás 

tervezete alapján kerüljön kiírásra? 

 

5 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODOM 

 

2. Egyetért-e azzal, hogy a 2021/22. tanév második félévének demonstrátori ösztöndíj pályázati 

felhívása a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő pályázati felhívás 

tervezete alapján kerüljön kiírásra? 

 

5 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODOM 

 

3. Egyetért-e azzal, hogy a 2021/22. tanév második félévének demonstrátori ösztöndíj pályázat 

felhívásához kapcsolódó beszámoló minta a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél 

mellékletében szereplő tervezet alapján kerüljön kiírásra? 

 

5 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODOM 
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Csatolmányok: - 5 db szavazólap 

Budapest, 2021. 01. 31.  

Hajdu Zsófia 

Ellenőrző Bizottság  

Elnök 
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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 2021/22. tanév második félévének egyszeri közéleti ösztöndíj pályázati 

felhívása a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő pályázati felhívás 

tervezete alapján kerüljön kiírásra? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

2. Egyetért-e azzal, hogy a 2021/22. tanév második félévének demonstrátori ösztöndíj pályázati 

felhívása a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő pályázati felhívás 

tervezete alapján kerüljön kiírásra? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

3. Egyetért-e azzal, hogy a 2021/22. tanév második félévének demonstrátori ösztöndíj pályázat 

felhívásához kapcsolódó beszámoló minta a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél 

mellékletében szereplő tervezet alapján kerüljön kiírásra? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

 

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

http://www.barczi.elte.hu/
mailto:szocialis@barczihok.elte.hu
mailto:eb@barczihok.elte.hu
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szíveskedjenek visszaküldeni pdf formátumban! 

 

Budapest, 2021. 01. 31.  

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 2021/22. tanév második félévének egyszeri közéleti ösztöndíj pályázati 

felhívása a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő pályázati felhívás 

tervezete alapján kerüljön kiírásra? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

2. Egyetért-e azzal, hogy a 2021/22. tanév második félévének demonstrátori ösztöndíj pályázati 

felhívása a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő pályázati felhívás 

tervezete alapján kerüljön kiírásra? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

3. Egyetért-e azzal, hogy a 2021/22. tanév második félévének demonstrátori ösztöndíj pályázat 

felhívásához kapcsolódó beszámoló minta a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél 

mellékletében szereplő tervezet alapján kerüljön kiírásra? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

 

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

http://www.barczi.elte.hu/
mailto:szocialis@barczihok.elte.hu
mailto:eb@barczihok.elte.hu
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szíveskedjenek visszaküldeni pdf formátumban! 

 

Budapest, 2022. 01. 31.  

Név Kiss Virág Phd 

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 2021/22. tanév második félévének egyszeri közéleti ösztöndíj pályázati 

felhívása a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő pályázati felhívás 

tervezete alapján kerüljön kiírásra? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

2. Egyetért-e azzal, hogy a 2021/22. tanév második félévének demonstrátori ösztöndíj pályázati 

felhívása a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő pályázati felhívás 

tervezete alapján kerüljön kiírásra? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

3. Egyetért-e azzal, hogy a 2021/22. tanév második félévének demonstrátori ösztöndíj pályázat 

felhívásához kapcsolódó beszámoló minta a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél 

mellékletében szereplő tervezet alapján kerüljön kiírásra? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

 

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

http://www.barczi.elte.hu/
mailto:szocialis@barczihok.elte.hu
mailto:eb@barczihok.elte.hu
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szíveskedjenek visszaküldeni pdf formátumban! 

 

Budapest, 2021. 01. 31.  

Kövesné Gulyás Edit 

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 2021/22. tanév második félévének egyszeri közéleti ösztöndíj pályázati 

felhívása a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő pályázati felhívás 

tervezete alapján kerüljön kiírásra? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

2. Egyetért-e azzal, hogy a 2021/22. tanév második félévének demonstrátori ösztöndíj pályázati 

felhívása a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő pályázati felhívás 

tervezete alapján kerüljön kiírásra? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

3. Egyetért-e azzal, hogy a 2021/22. tanév második félévének demonstrátori ösztöndíj pályázat 

felhívásához kapcsolódó beszámoló minta a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél 

mellékletében szereplő tervezet alapján kerüljön kiírásra? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

 

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

http://www.barczi.elte.hu/
mailto:szocialis@barczihok.elte.hu
mailto:eb@barczihok.elte.hu
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szíveskedjenek visszaküldeni pdf formátumban! 

 

Budapest, 2021. 01. 31.  

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 2021/22. tanév második félévének egyszeri közéleti ösztöndíj pályázati 

felhívása a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő pályázati felhívás 

tervezete alapján kerüljön kiírásra? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

2. Egyetért-e azzal, hogy a 2021/22. tanév második félévének demonstrátori ösztöndíj pályázati 

felhívása a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél mellékletében szereplő pályázati felhívás 

tervezete alapján kerüljön kiírásra? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

3. Egyetért-e azzal, hogy a 2021/22. tanév második félévének demonstrátori ösztöndíj pályázat 

felhívásához kapcsolódó beszámoló minta a jelen szavazást elrendelő elektronikus levél 

mellékletében szereplő tervezet alapján kerüljön kiírásra? 

 

IGEN NEM TARTÓZKODOM 

 

 

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

http://www.barczi.elte.hu/
mailto:szocialis@barczihok.elte.hu
mailto:eb@barczihok.elte.hu
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szíveskedjenek visszaküldeni pdf formátumban! 

 

Budapest, 2021. 01. 31.  

Monoki Fanni 

Kari Ösztöndíj Bizottság 

 

 


