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ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság  

4/2021. (II.24) határozata 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és 

Ösztöndíjbizottsága határozatot hoz az ülés jegyzőkönyvvezetőjéről, az ülés 

napirendjének elfogadásáról, a 2020/2021-es tanév tavaszi félévének 

Alaptámogatásra beérkezett pályázatokról, a Rendszeres szociális támogatásra 

beérkezett pályázatokról, a Rendkívüli szociális támogatásra beérkezett 

pályázatokról, a 2019/20/2-es félévben fellebbezett rendkívüli szociális pályázatról, 

a rendszeres szociális támogatás bírálását ellenőrző bizottság összetételéről, a 

Közéleti ösztöndíjra beérkezett pályázatokról, valamint a 2020/2021-es tanév 

tavaszi félévének Párhuzamos képzés kompenzációja pályázati felhívásról, és az 

ehhez a pályázathoz tartozó operatív bizottság létrehozásáról. 

 

1, A Bizottság 11 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2021. február 

24-én tartott Egyetemi Hallgatói Szociális és ösztöndíjbizottsági ülésen Mezey 

Mercedes vezesse a jegyzőkönyvet. 

2, A Bizottság 12 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2021. február 

24-én tartott Egyetemi Hallgatói Szociális és ösztöndíjbizottsági ülésen az előre 

kiküldött napirendi pontok mentén legyen megtartva az ülés. 

3, A Bizottság 12 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2020/2021-es 

tanév tavaszi félévében kiírt, a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére vonatkozó 

Alaptámogatás pályázaton, a kiküldött dokumentum alapján részesüljenek a 

hallgatók támogatásban. 

4/1, A Bizottság 11 igen/0nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2020/2021-es 

tanév tavaszi félévében kiírt, a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére vonatkozó 

Rendszeres szociális támogatás pályázaton, a pontonként járó összeg 800 Ft legyen. 
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4/2, A Bizottság 11 igen/0nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2020/2021-es 

tanév tavaszi félévében kiírt, a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére vonatkozó 

Rendszeres szociális támogatás pályázaton, a ponthatár 28 pont legyen.   

4/3, A Bizottság 11 igen/0nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2020/2021-es 

tanév tavaszi félévében kiírt, a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére vonatkozó 

Rendszeres szociális támogatás pályázatok, a mellékelt dokumentum szerint 

kerüljenek elfogadásra / elutasításra. 

5/1, A Bizottság 12 igen/0nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2020/2021-es 

tanév tavaszi félévében kiírt, a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére vonatkozó 

Rendkívüli szociális támogatás pályázaton a technikai eszközök támogatása a 

kiküldött előterjesztés szerint történjen a félév során. 

5/2, A Bizottság 11 igen/0nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2020/2021-es 

tanév tavaszi félévében kiírt, a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére vonatkozó 

Rendkívüli szociális támogatás pályázaton, látást segítő eszközökhöz kapcsolódó 

eszközök vásárlásának támogatása a kiküldött előterjesztés szerint történjen a félév 

során, erre az előterjesztésben szereplő kritériumok alapján, a SHÜTI-ben 

regisztrált hallgatók kapjanak támogatást. 

5/3, A Bizottság 12 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2020/2021-es 

tanév tavaszi félévében kiírt, a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére vonatkozó 

Rendkívüli szociális támogatás pályázaton, a mellékelt dokumentum alapján 

részesüljenek a hallgatók támogatásban. 

6, A Bizottság 11 igen/0 nem/1 tartózkodással támogatja, hogy a 2019/2020-as 

tanév tavaszi félévében fellebbezett rendkívüli szociális támogatás pályázat 

elfogadásra kerüljön a mellékelt dokumentum alapján.  

7, A Bizottság 11 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2020/2021-es 

tanév tavaszi félévében, a rendszeres szociális támogatását bíráló ellenőrző 

bizottság csatolt melléklet szerint álljon fel.  

8, A Bizottság 12 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2020/2021-es 

tanév tavaszi félévében kiírt, a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére vonatkozó, a 

határidőig beérkezett Közéleti ösztöndíj pályázaton, a mellékelt dokumentum 

alapján részesüljenek a hallgatók díjazásban. 

9/a, A Bizottság 11 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2020/2021-es 

tanév tavaszi félévében kiírandó, a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére vonatkozó  
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Párhuzamos képzés kompenzációja pályázati felhívás a csatolt melléklet szerint 

kerüljön kiírásra.  

9/b, A Bizottság 11 igen/0 nem/1 tartózkodással támogatja, hogy a 2020/2021-es 

tanév tavaszi félévében kiírandó, a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére vonatkozó 

Párhuzamos képzés kompenzációja pályázathoz tartozó operatív bizottság a csatolt 

melléklet szerint álljon fel. 
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