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ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság  

1/2020. (I.6) határozata 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és 

Ösztöndíjbizottsága határozatot hoz a 2019/2020-as tanév tavaszi félévének 

Alaptámogatás pályázatáról, a Rendszeres szociális támogatás pályázatáról, a 

Rendkívüli szociális támogatás pályázatáról, a Közéleti ösztöndíj pályázatáról, a 

Sportösztöndíj pótpályázatról, és a pályázatokhoz tartozó operatív bizottságok 

létrehozásáról. 

 

1, 15 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2019/2020-as tanév tavaszi 

félévében kiírandó, a 2019/2020-as tanév tavaszi félévére vonatkozó Rendszeres 

szociális támogatás pályázati felhívás, a csatolt melléklet szerint kerüljön kiírásra.  

2, 15 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a Rendszeres szociális 

támogatás felhívásra beérkező kérelmek véleményezésére, a döntés előkészítésére a 

Bizottság operatív bizottságot állítson fel. 

3, 15 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2019/2020-as tanév tavaszi 

félévében kiírandó, a 2019/2020-as tanév tavaszi félévére vonatkozó Alaptámogatás 

pályázati felhívás, a csatolt melléklet szerint kerüljön kiírásra. 

4, 15 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy az Alaptámogatás felhívásra 

beérkező kérelmek véleményezésére, a döntés előkészítésére a Bizottság operatív 

bizottságot állítson fel. 

5, 12 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2019/2020-as tanév tavaszi 

félévében kiírandó, a 2019/2020-as tanév tavaszi félévére vonatkozó Rendkívüli 

szociális támogatás pályázati felhívás, a csatolt melléklet szerint kerüljön kiírásra.  

6, 12 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a Rendkívüli szociális 

támogatás felhívásra beérkező kérelmek véleményezésére, a döntés előkészítésére a 

Bizottság operatív bizottságot állítson fel. 
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7, 12 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2019/2020-as tanév tavaszi 

félévében kiírandó, a 2019/2020-as tanév tavaszi félévére vonatkozó Közéleti 

ösztöndíj pályázati felhívás, a csatolt melléklet szerint kerüljön kiírásra. 

8, 12 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a Közéleti ösztöndíj felhívásra 

beérkező kérelmek véleményezésére, a döntés előkészítésére a Bizottság operatív 

bizottságot állítson fel. 

9, 12 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2019/2020-as tanév tavaszi 

félévében kiírandó, a 2019/2020-as tanév tavaszi félévére vonatkozó Sportösztöndíj 

pótpályázati felhívás, a csatolt melléklet szerint kerüljön kiírásra. 

10, 12 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a Sportösztöndíj pótpályázati 

felhívásra beérkező kérelmek véleményezésére, a döntés előkészítésére a Bizottság 

operatív bizottságot állítson fel. 
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