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ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság  

7/2020. (IV.23) határozata 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és 

Ösztöndíjbizottsága levélszavazás útján határozatot hoz a 2019/2020-as tanév 

tavaszi félévének a rendkívüli helyzet ideje alatt végzett önkéntes hallgatói 

tevékenység ösztöndíja pályázati kiírásról, a hozzá tartozó operatív bizottságról, a 

májusi rendkívüli szociális támogatásról, a májusi közéleti ösztöndíjakról, és 

rendkívüli szociális támogatások bírálatáról a veszélyhelyzete alatt.  

 

1, 13 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2019/2020-as tanév tavaszi 

félévében, a rendkívüli szociális támogatások a veszélyhelyzet idején az 

előterjesztésben szereplő dokumentum szerint legyenek elbírálva. 

A Bizottság négy hallgató esetében külön szavazott azok rendkívüli szociális 

támogatás pályázatáról, az érintett hallgatók pályázati anyagai alapján ugyanis 

szükségesnek látszott azok külön tárgyalása.   

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

tavaszi félévében, május hónapban az első hallgató részesüljön magasabb összegű 

rendkívüli szociális támogatásban.  

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

tavaszi félévében, május hónapban a második hallgató részesüljön rendkívüli 

szociális támogatásban.  

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

tavaszi félévében, május hónapban a harmadik hallgató részesüljön rendkívüli 

szociális támogatásban.  

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

tavaszi félévében, május hónapban a negyedik hallgató részesüljön rendkívüli 

szociális támogatásban. 
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2/e, 13 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2019/2020-as tanév 

tavaszi félévében, május hónapban a csatolt dokumentum alapján részesüljenek 

hallgatók rendkívüli szociális támogatásban. 

3, 13 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2019/2020-as tanév tavaszi 

félévében, május hónapban a csatolt dokumentum alapján részesüljenek hallgatók 

közéleti ösztöndíjban. 

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

tavaszi félévében a csatolt dokumentum alapján kerüljön kiírásra a rendkívüli 

helyzet ideje alatt végzett önkéntes hallgatói tevékenység ösztöndíja pályázat. 

4/b, 13 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2019/2020-as tanév 

tavaszi félévében a csatolt dokumentum alapján kerüljön felállításra az operatív 

bizottság a rendkívüli helyzet ideje alatt végzett önkéntes hallgatói tevékenység 

ösztöndíja pályázathoz.  

 

 

 

Eszterhai Marcell 

elnök 

Egyetemi Hallgatói 

Szociális és 

Ösztöndíjbizottság 


