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Kari Ösztöndíj Bizottság ülés 

ELTE BGGyK HÖK 

Microsoft Teams 

2022. 05.23.  

 

Jelenlévők: 7 fő Monoki Fanni, Szekeres Szabolcs, Kövesné Gulyás Edit, Rus Lilla Daniella, 

Fekete Tamara Panna, Balogh Boglárka Éva, Gyalay Katalin 

Kiss Virág nem vett részt az ülésen. 

Mandátummal rendelkezők: 5 fő 

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Balogh Boglárka Éva 

Jegyzőkönyvvezető: Balogh Boglárka Éva  

Az elnök, Monoki Fanni az ülést 15 óra 05 perckor megnyitja. 

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes, illetve, hogy az ülés a 

szabályoknak megfelelő módon és időben lett összehívva.  

Monoki Fanni nem kíván eltérni az előzetesen kiküldött napirendi pontoktól. 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok: 

1) Döntés az egyszeri közéleti ösztöndíjakról 

2) Döntés a tudományos ösztöndíjpályázat demonstrátorok kapcsán című ösztöndíjról 

3) Döntés az egyszeri szakmai ösztöndíjról 

4) Döntés az egyszeri tudományos ösztöndíjról 

5) Döntés az egyszeri tanulmányi versenyen vagy konferencián való részvétellel kapcsolatos 

ösztöndíjról 

6) Döntés a szakmai gyakorlat támogatásról szóló ösztöndíjról 

7) Egyebek 
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1. Döntés a tudományos ösztöndíjpályázat demonstrátorok kapcsán című ösztöndíjról 

Monoki Fanni (KÖB elnök) ismerteti a jelenlévőkkel a május havi demonstrátori 

ösztöndíjak összegét. A szavazás kézfeltartással zajlott. 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányban a KÖB tagjai egyhangúan elfogadták a 

meghatározott május havi demonstrátori ösztöndíjakat. 

Monoki Fanni (KÖB elnök) ismerteti a jelenlévőkkel, hogy a demonstrátoroknak a június 

havi kifizetése az általuk benyújtott tervezet alapján fog megtörténni. Ismerteti az ösztöndíjak 

összegét. A szavazás kézfeltartással zajlott. 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányban a KÖB tagjai egyhangúan elfogadták a 

meghatározott június havi demonstrátori ösztöndíjakat. 

2.Döntés az egyszeri közéleti ösztöndíjakról 

Monoki Fanni (KÖB elnök) ismerteti a jelenlévőkkel a június havi közéleti ösztöndíjak 

összegét. Azt is elmondja, hogy a tisztségviselők ösztöndíjának összegében csak Balogh 

Boglárka Éva (Ellenőrző Bizottsági tag) esetében történt változás, ugyanis június hónaptól ő 

fogja betölteni az Ellenőrző Bizottsági elnök tisztséget. Ezáltal a kifizetés is a tisztségnek 

megfelelő összeggel valósul meg. Monoki Fanni (KÖB elnök) arról is tájékoztatást ad, hogy 

a Küldöttgyűlés tagjainak megítélt ösztöndíj összege azért eltérő, ugyanis egyrészt minden 

egyes tag az adott hónapi küldöttgyűlési ülésen való részvétele által kapja a kifizetést, 

másrészt pedig Kövesné Gulyás Edit elnök asszonnyal megvitatták és megegyeztek abban, 

hogy megelőlegezik minden egyes tagnak azt a bizalmat, miszerint részt fognak venni a 

június havi küldöttgyűlési ülésen, így mindenki plusz 2000 ft juttatásban fog részesülni. 

Monoki Fanni (KÖB elnök) ezután bemutatja a Kommunikációs Bizottsági tagoknak 

javasolt június havi egyszeri közéleti ösztöndíj összegét, illetve ezután bemutatja a rendszeres 

szociális támogatások bírálóinak javasolt egyszeri közéleti ösztöndíjuk összegét. Elmondja, 

hogy bár a rendszeres szociális támogatások bírálása február hónapban zajlott, most készült el 

az ELTE EHÖK által az, miszerint melyik bíráló mennyi támogatást bírált el. Ezáltal csak 

most tudtak pályázni a bírálók az ösztöndíjak összegére. Monoki Fanni (KÖB elnök) 

ismerteti ezeket az összegeket a jelenlévőkkel, illetve beszámol arról, hogy hogyan működik a 

bírálatoknak a jutalmazása. A szavazás kézfeltartással zajlott.  

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás arányban a KÖB tagjai egyhangúan elfogadták a 

meghatározott egyszeri közéleti ösztöndíjakat. 

3.Döntés az egyszeri szakmai ösztöndíjról 

Monoki Fanni (KÖB elnök) tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az adott ösztöndíjra nem 

érkezett be pályázat.  
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4.Döntés az egyszeri tudományos ösztöndíjról 

Monoki Fanni (KÖB elnök) tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az adott ösztöndíjra nem 

érkezett be pályázat.  

5.Döntés az egyszeri tanulmányi versenyen vagy konferencián való részvétellel 

kapcsolatos ösztöndíjról 

Monoki Fanni (KÖB elnök) tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az adott ösztöndíjra nem 

érkezett be pályázat.  

6.Döntés a szakmai gyakorlat támogatásról szóló ösztöndíjról 

Monoki Fanni (KÖB elnök) tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az adott ösztöndíjra nem 

érkezett be pályázat.  

7.Egyebek 

Monoki Fanni (KÖB elnök) bemutatja a jelenlévőknek Gyalay Katalint, aki szeptembertől 

valószínűleg át fogja venni a Szociális Biztottsági elnök tisztséget. Erről beszél részletesen. 

Monoki Fanni (KÖB elnök) megköszöni az eddigi közös munkát a jelenlévőkkel. 

 

Az elnök, Monoki Fanni 15 óra  20 perckor lezárja a Kari Ösztöndíj Bizottsági ülést. 

 

Monoki Fanni                                                                                        Klauz Gréta 

Szociális Bizottsági elnök                                                             Ellenőrző Bizottsági elnök 

P.H. 

 

Balogh Boglárka Éva 

Jegyzőkönyvvezető 
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