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Kari Ösztöndíj Bizottság 

ELTE BGGyK HÖK 

MS Teams 

2021. február 19, 13:30 

 

Jelenlévők: 4 fő 

Mandátummal rendelkezők: 6 fő 

Monoki Fanni  

Szekeres Szabolcs 

Svatics Karmen  

Kövesné Gulyás Edit  

Kerekes Petra  

Vörös Fanni  

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Hajdu Zsófia 

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyvvezető: Hajdu Zsófia  

 

Monoki Fanni az ülést 13 óra 27 perckor megnyitja 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok: 

1) Döntés a február és március havi tudományos ösztöndíjakról 

2) Döntés a február és március havi egyszeri közéleti ösztöndíjakról 

3) Döntés a tavaszi félév tanulmányi ösztöndíj-kategóriáiról 

4) Tájékoztatás a vidéki terepgyakorlatozók támogatásának lehetőségeiről 

5) Egyebek 
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1. Döntés a február és március havi tudományos ösztöndíjakról 

Monoki Fanni (szociális bizottsági elnök) ismerteti a tagokkal az előzetesen kiküldött 

dokumentumok tartalmát, esetleges kérdések feltétele érdekében.  

A két hónapban esedékes listákról külön szavaznak a tagok. 

Február:  

A kari ösztöndíj bizottság 6 igen- 0 nem- 0 tartózkodás arányban elfogadja az 

indítványt.  

Március:  

A kari ösztöndíj bizottság 6 igen- 0 nem- 0 tartózkodás arányban elfogadja az 

indítványt.  

 

2. Döntés a február és március havi egyszeri közéleti ösztöndíjakról 

A bizottság részletézésre kéri Monoki Fannit a felmerülő összegek kapcsán. A küldöttgyűlés 

ösztöndíjának csökkentését javasolják, mert ez a tisztség havonta esedékes ülést jelent, 

amelynek ösztöndíjazását soknak ítélte a bizottság.  

Monoki Fanni a kérdést szavazásra bocsájtja.  

A kari ösztöndíj bizottság 6 igen- 0 nem- 0 tartózkodás arányban elfogadja a 

módosítást. 

 

Február:  

A kari ösztöndíj bizottság 6 igen- 0 nem- 0 tartózkodás arányban elfogadja a 

módosított indítványt.  

Március:  

A kari ösztöndíj bizottság 6 igen- 0 nem- 0 tartózkodás arányban elfogadja a 

módosított indítványt.  

3. Döntés a tavaszi félév tanulmányi ösztöndíj-kategóriáiról 

Monoki Fanni tájékoztatja a bizottságot, hogy az egyes kategóriákhoz tartozó 

keretösszegekről, még nem érkezett tájékoztatás, így a tavalyi összegeket használta, 

amennyiben ebben változás állna be, mindenképpen tájékoztatja a bizottságot.  
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A kari ösztöndíj bizottság 5 igen- 0 nem- 1 tartózkodás arányban elfogadja a 

kategóriákat, ami alapján az ösztöndíj kiutalásra kerül.  

4. Tájékoztatás a vidéki terepgyakorlatozók támogatásának lehetőségeiről 

Monoki Fanni elmondja. hogy az ELTE Hallgatói Önkormányzatával közösen dolgoznak egy 

szabályos stratégia kidolgozásán, amellyel lehetőség nyílna a vidéken terepgyakorlatot 

teljesítő hallgatók támogatására.  

5. Egyebek  

Senkinek nem volt egyebe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monoki Fanni                   Hajdu Zsófia 

ELTE BGGyK HÖK                  ELTE BGGyK HÖK 

Szociális bizottsági elnök         Ellenőrző bizottsági elnök 

          Jegyzőkönyvvezető  
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