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Kari Ösztöndíj Bizottság ülés 

ELTE BGGyK HÖK 

Microsoft Teams 

2022. 09.19.  

 

Jelenlévők: 7 fő Gyalay Katalin, Szekeres Szabolcs, Kövesné Gulyás Edit, Rus Lilla 

Daniella, Fekete Tamara Panna, Balogh Boglárka Éva, Kiss Virág 

Mandátummal rendelkezők: 6 fő 

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Balogh Boglárka Éva 

Jegyzőkönyvvezető: Balogh Boglárka Éva  

Az elnök, Gyalay Katalin az ülést 13 óra 02 perckor megnyitja. 

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

szabályoknak megfelelő módon és időben lett összehívva.  

Gyalay Katalin bemutatkozik, mint a Hallgatói Önkormányzat Elnöke által kinevezett 

Szociális Bizottság elnöki megbízottja. 

Gyalay Katalin nem kíván eltérni az előzetesen kiküldött napirendi pontoktól. 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok: 

1) Döntés a tudományos ösztöndíjpályázat demonstrátorok részére című ösztöndíj pályázati 

kiírásáról  

2) Döntés az egyszeri közéleti ösztöndíjakról  

3) Döntés tanulmányi ösztöndíjról  

4) Egyebek 

1. Döntés a tudományos ösztöndíjpályázat demonstrátorok részére című ösztöndíj 

pályázati kiírásáról 

Gyalay Katalin (KÖB elnök) ismerteti a jelenlévőkkel a 2022/2023 1. félévére vonatkozó 

pályázati kiírást. Ismerteti a módosítási javaslatait és a már módosított pályázati lapot is. A 
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dátumokat részletesen megbeszélik, ezután pedig szavaznak. A szavazás kézfenntartással 

valósult meg.  

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

meghatározott pályázati kiírást 

2.Döntés az egyszeri közéleti ösztöndíjakról 

Gyalay Katalin (KÖB elnök) ismerteti a szeptemberi egyszeri közéleti ösztöndíjakat. 

Gyalay Katalin (KÖB elnök) tájékoztatja a Kari Ösztöndíj Bizottságot, hogy egy hallgató 

sem pályázott egyszeri közéleti ösztöndíjra, így csak a tisztségviselők összegeirő l kell 

dönteni. Az egyik változás az az, hogy Horváth Sára Tekla (BGGyK HÖK elnök) 

javaslatot tett bizonyos tisztségviselők ösztöndíjának 10%-os megnövelésére a gólyatáborban 

való részvétel és főszervezői munkák ellátása miatt. A másik változás pedig a Bárczium 

korrektorának ösztöndíja. Ezzel kapcsolatban Horváth Sára Tekla (BGGyK HÖK elnök) és 

Horváth Angéla (Bárczium Föszerkesztő) közösen javasoltak egy magasabb összeget. A 

szavazás kézfenntartással zajlott. 

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

meghatározott szeptemberi egyszeri közéleti ösztöndíjakat. 

Gyalay Katalin (KÖB elnök) ismerteti az októberi egyszeri közéleti ösztöndíjakat. 

Tájékoztatást ad arról, hogy Horváth Sára Tekla (BGGyK HÖK elnök) minden 

tisztségviselő ösztöndíjára 10%-os növelést javasolt a gólyatábor és az Orientációs Napok 

előkészületeiben, illetve lebonyolításában való segédkezés miatt. Gyalay Katalin (KÖB 

elnök) arról is tájékoztatja a Kari Ösztöndíj Bizottságot, hogy a gólyatábor seniorjainak 

Horváth Sára Teklával (BGGyK HÖK elnök) és Váradi Erzsébet Juliannával 

(seniorkoordinátor) közösen egyeztetve egy egységes összeget javasolnak októberi egyszeri 

közéleti ösztöndíj gyanánt. Azt is elmondja, hogy mind a 10 senior szabályosan, minden 

dokumentumot csatolva adta le kérvényét egyszeri közéleti ösztöndíjra. A szavazás 

kézfenntartással zajlott. 

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

meghatározott októberi egyszeri közéleti ösztöndíjakat. 

3. Döntés tanulmányi ösztöndíjról  

Gyalay Katalin (KÖB elnök) ismerteti a tanulmányi ösztöndíjakat. A szavazás 

kézfenntartással zajlott.  

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

meghatározott tanulmányi ösztöndíjakat. 
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Az elnök, Gyalay Katalin 13 óra  25 perckor lezárja a Kari Ösztöndíj Bizottsági ülést. 

 

Gyalay Katalin                                                                                       Balogh Boglárka Éva 

Szociális Bizottsági elnöki megbízott                                             Ellenőrző Bizottsági elnök 

P.H. 

 

Balogh Boglárka Éva 

Jegyzőkönyvvezető 

 

2022.09.22. 
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