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ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság   

8/2021. (IV.26) 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 félévében fellebbezett 

rendszeres szociális támogatás pályázatokról, a 2020/21-es tanév második félévre 

vonatkozó rendkívüli szociális támogatás pályázatokról, továbbá a fellebbezett 

rendkívüli szociális támogatás pályázatokról. Döntést hoz a 2020/2021-es tanév 

tavaszi félévének áprilisi közéleti ösztöndíjairól, valamint a 2020/2021-es tanév 

második félévében meghirdetett Párhuzamos képzés kompenzációja pályázatokról. 

 

1, A Bizottság 12 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2021. április 26-

án tartott Egyetemi Hallgatói Szociális és ösztöndíjbizottsági ülésen Kiss Noémi 

vezesse a jegyzőkönyvet.  

2, A Bizottság 13 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2021. április 26-

án tartott Egyetemi Hallgatói Szociális és ösztöndíjbizottsági ülés az előre kiküldött 

napirendi pontok mentén legyen megtartva.  

 

3, A Bizottság 13 igen/0 nem /0 tartózkodással támogatja, hogy a 2020/2021-es 

tanév tavaszi félévében az előterjesztett dokumentum alapján részesüljenek a 

fellebbezett hallgatók a 2020/2021-es tanév második félévében meghirdetett, a 

2020/2021-es tanév tavaszi félévére vonatkozó rendszeres szociális támogatásban. 

 

4/ A Bizottság 11 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a rendkívüli 

szociális támogatás pályázatok az előterjesztett dokumentum alapján kerüljenek 

elfogadásra/ hiánypótlásra visszaküldve/ elutasításra. 
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5/1 A Bizottság 9 igen/ 1 nem / 2 tartózkodással támogatja, hogy a fellebbezett 

rendkívüli szociális támogatás pályázatok esetében az első hallgató 30 000 Ft-tal, a 

második hallgató 15 000 Ft-tal legyen támogatva. 

 

5/2, A Bizottság 1 igen/ 9 nem / 2 tartózkodással nem támogatja, hogy a 

fellebbezett rendkívüli szociális támogatás pályázatok esetében az első hallgató 60 

000 Ft-tal, a második hallgató 30 000 Ft-tal legyen támogatva. 

 

6, A Bizottság 11 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a közéleti 

ösztöndíjak a módosított dokumentum alapján kerüljenek elfogadásra/ elutasításra a 

2020/2021-es tanév tavaszi félévében április hónapban. 

 

7, A Bizottság 10 igen/ 0 nem/1 tartózkodással támogatja, hogy a 2020/2021-es 

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

vonatkozó párhuzamos képzés kompenzációja pályázatok a kiküldött dokumentum 

alapján kerüljenek elfogadásra/ elutasításra. 
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