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ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság   

7/2021. (IV.16) határozata 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és 
Ösztöndíjbizottsága Levélszavazás formájában döntést hoz a 2020/21-es tanév 
tavaszi félévében kiírt, a 2020/2021-es tanév második félévére vonatkozó, fellebezés 
során új eljárásra javasolt rendszeres szociális támogatás pályázatok kezeléséről, 
továbbá ezen pályázatok eljárási időszakáról, és a fellebbezés során hiánypótlásra 
javasolt  rendszeres szociális pályázatok hiánypótlási időszakáról, valamint a 
2020/2021-es tanév tavaszi félévében kiírt, a 2020/2021-es tanév második félévére 
vonatkozó Önkéntes hallgatói tevékenység rendkívüli ösztöndíja pályázati kiírásáról, 
és a hozzá tartozó operatív bizottság összetételéről. 
 
 

1, A Bizottság 13 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2020/21-es tanév 

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

során új eljárásra javasolt rendszeres szociális támogatás pályázatok a Bizottság 

számára kiküldött dokumentum szerint kerüljenek kezelésre az új eljárás keretein 

belül. 

 

2, A Bizottság 13 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2020/21-es tanév 

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

szociális támogatás pályázatoknál azoknak a hallgatóknak az esetében, akiknek a 

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság a rendszeres szociális támogatásuk fellebbezésére új 

eljárást javasolt rendszeres szociális támogatás fellebbezésük kapcsán, számukra a 

leadási időszak 2021. április 20. 8 óra 00 perctől 2021. április 28. 16 óra 00 percig 

tartson, illetve a hiánypótlás 2021. április 28. 16 óra 00 perctől 2021. május 5. 16 óra 

00 percig tartson. 

 

3, A Bizottság 13 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2020/21-es tanév 

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

szociális támogatás pályázatoknál azoknak a hallgatóknak az esetében, akiknek a 
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Hallgató Jogorvoslati Bizottság az új eljárás esetében hiánypótlást javasolt, számukra 

az időszak 2021. április 28. 16 óra 00 perctől 2021. május 5. 16 óra 00 percig tartson. 

 

4/a, A Bizottság 13 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2020/21-es 

tanév tavaszi félévében kiírt, a 2020/21-es tanév második félévére vonatkozó 

Önkéntes hallgatói tevékenység rendkívüli ösztöndíja pályázat a Bizottság számára 

kiküldött dokumentum szerint kerüljön kiírásra. 

 

4/b, A Bizottság 13 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2020/21-es 

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

Önkéntes hallgatói tevékenység rendkívüli ösztöndíja pályázathoz tartozó operatív 

bizottság a Bizottság számára kiküldött dokumentum alapján álljon fel. 
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