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KÖB ülés 

2020. február 24. 16:00 

 

Jelenlévők: 5 fő 

Mandátummal rendelkezők: 3 fő 

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Kerekes Petra, Vörös Fanni 

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyvvezető: Kerekes Petra 

 

Monoki Fanni az ülést 16 óra 04 perckor megnyitja. 

 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok: 

1) Egyszeri közéleti ösztöndíj 

2) Tudományos ösztöndíj 

3) Szakmai gyakorlatok támogatása 

4)Tanulmányi ösztöndíj 

5)Egyéb 

 

1. Egyszeri közéleti ösztöndíj 

Monoki Fanni (Szociális bizottsági elnök): elmondja, hogy mivel február hónapban nem volt 

utalás, ezért márciusban a februári és a márciusi ösztöndíjak kerülnek kiutalásra. Elmondja, 

hogy számos esemény volt az elmúlt hónapban (Educatio, BGGYK Nyílt nap, Bárczi-IK 

Teaosztás, AntiValentinnap), az ezeken való részvételért és segítésért a hallgatók 1000 Ft-os 

órabérben kerülnek kifizetésre. Elmondja, hogy 2 hallgató a Tanulmányi Osztálynak segített, 

valamint egy hallgató Erasmus-beszámolót tartott, ők is 1000 Ft-os órabérben lesznek kifizetve. 

A 2019-2020-as tanév 2.félév márciusára vonatkozó utalási listát a KÖB tagok  

3 igen, 0 nem arányban elfogadták. 
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2. Tudományos ösztöndíj 

Monoki Fanni (Szociális bizottsági elnök): elmondja, hogy változás történt a demonstrátorok 

személyét illetően, mivel volt olyan, aki lemondott, így jelenleg 13-an vannak, nekik is kéthavi 

ösztöndíj kerül kifizetésre. 

A 2019-2020-as tanév 2.félév márciusára vonatkozó utalási listát a KÖB tagok  

3 igen, 0 nem arányban elfogadták. 

 

3. Szakmai gyakorlatok támogatása 

Monoki Fanni (Szociális bizottsági elnök): elmondja, hogy szombat hajnalig érkezhettek be 

a pályázatok, ezek bírálásával a rendszeres szociális támogatások párhuzamos bírálása miatt 

elmaradása van. Tíz hallgató pályázata érkezett be, ezeket estig el fogja bírálni, ezek 

eredményéről levélszavazásban értesíti a KÖB tagokat, valamint a levélszavazásban kellene 

majd eldönteni a támogatások mértékét is.  

 

4. Tanulmányi ösztöndíj 

Monoki Fanni (Szociális bizottsági elnök): elmondja, hogy megállapította a tanulmányi 

ösztöndíjak sávjait, valamint megjegyzi, hogy a hallgatók 50%-a részesülhet ebben az 

ösztöndíjban.  

A tanulmányi ösztöndíj-sávok alapképzésen a következőképpen alakulnak: 

Kreditindex Jogosult hallgatók száma Tanulmányi ösztöndíj 

összege 

4,40-4,67 88 fő 18500 Ft 

4,68-4,87 64 fő 20500 Ft 

4,88-5,10 59 fő 22500 Ft 

5,11-5,47 54 fő 24500 Ft 

5,48-6,40 27 fő 27500 Ft 

 

A tanulmányi ösztöndíj-sávok mesterképzésen a következőképpen alakulnak: 

Kreditindex Jogosult hallgatók száma Tanulmányiösztöndíj 

összege 

3,90-4,20 3 fő 27000 Ft 

4,21-4,60 2 fő 30000 Ft 
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A 2019-2020-as tanév tavaszi félévére vonatkozó tanulmányi ösztöndíjakat a KÖB tagok  

3 igen, 0 nem arányban elfogadták. 

 

5. Egyéb 

Monoki Fanni (Szociális bizottsági elnök): a KÖB tagok javaslatát kéri egy hallgató ügyében, 

aki heti rendszerességgel, ingyenes jóga órákat tart a BGGYK-n. Az az ötlet vetődött fel, hogy 

egyszeri közéleti ösztöndíjból legyen kifizetve a hallgató, foglalkozásonként 3000 Ft-ot kapva. 

Szekeres Szabolcs (KÖB tag): megjegyzi, hogy Rendezvényszervező Referensnek 

mindenképpen értesítenie kell a teremfoglalásról a Gazdasági Hivatal munkatársát, Torontáli 

Nórát. 

Monoki Fanni 16 óra 33 perckor lezárja az ülést. 

 

 

 

Monoki Fanni       Kerekes Petra 

KÖB elnök       Jegyzőkönyvvezető 

  

 

 

Hajdu Zsófia 

Ellenőrző Bizottság  
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