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ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság  

4/2020. (II.26) határozata 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és 

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

alaptámogatásáról, rendszeres szociális támogatásáról, rendkívüli szociális 

támogatásáról, februári és márciusi közéleti ösztöndíjairól, sportösztöndíjról, 

párhuzamos képzés kompenzációja pályázati kiírásról, és a hozzá tartozó operatív 

bizottság összetételéről. 

 

1, 12 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2019/2020-as tanév tavaszi 

félévében kiírt, a 2019/2020-as tanév tavaszi félévére vonatkozó alaptámogatás 

pályázaton, az előterjesztett dokumentum alapján részesüljenek a hallgatók 

ösztöndíjban.  

2, 13 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2019/2020-as tanév tavaszi 

félévében kiírt, a 2019/2020-as tanév tavaszi félévére vonatkozó rendszeres 

szociális támogatás pályázaton, az előterjesztett dokumentum alapján részesüljenek 

a hallgatók ösztöndíjban.  

3, 10 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a rendkívüli szociális 

támogatás pályázatban taneszköz javítása esetén nem, viszont taneszköz vásárlása 

esetén a hallgatók a következőképpen részesüljenek ösztöndíjban a 2019/2020/2-es 

tanévben:  

• ha a hallgató rendszeres szociális körülménye a 2019/2020/2-es félévi 

kiírásnak megfelelően 0 - 10 pont, akkor a támogatás mértéke 30 000 Ft 

• ha a hallgató rendszeres szociális körülménye a 2019/2020/2-es félévi 

kiírásnak megfelelően 11 – 20 pont, akkor a támogatás mértéke 60 000 Ft 

• ha a hallgató rendszeres szociális körülménye a 2019/2020/2-es félévi 

kiírásnak megfelelően 21 – 28 pont, akkor a támogatás mértéke 90 000 Ft 
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• ha a hallgató rendszeres szociális körülménye a 2019/2020/2-es félévi 

kiírásnak megfelelően minimum 29 pont, akkor a támogatás mértéke 

maximum 120 000 Ft 

4, 10 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2019/2020-as tanév tavaszi 

félévében kiírt, a 2019/2020-as tanév tavaszi félévére vonatkozó rendkívüli szociális 

támogatás pályázaton, az előterjesztett dokumentum alapján részesüljenek a 

hallgatók ösztöndíjban március hónapban.  

5, 10 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2019/2020-as tanév tavaszi 

félévében kiírt, a 2019/2020-as tanév tavaszi félévére vonatkozó közéleti ösztöndíj 

pályázaton, az előterjesztett dokumentum alapján részesüljenek a hallgatók 

ösztöndíjban március hónapban.  

6, 10 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2019/2020-as tanév tavaszi 

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

képzés kompenzációja pályázati felhívás, az előterjesztett dokumentum alapján 

kerüljön kiírásra. 

7, 10 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2019/2020-as tanév tavaszi 
félévében kiírandó, a 2019/2020-as tanév tavaszi félévére vonatkozó Párhuzamos 
képzés kompenzációja pályázati felhívásra beérkező kérelmek véleményezésére, a 
döntés előkészítésére a Bizottság operatív bizottságot állítson fel. 
  

8, 10 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2019/2020-as tanév tavaszi 

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

pótpályázaton az előterjesztett dokumentum alapján részesüljenek a hallgatók 

ösztöndíjban. 
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