
  

1088 Budapest, Múzeum körút 4/A  

   Tel(06 1) 411-6500/8256-os mellék  
web: ehok.elte.hu, e-mail: ehszob@ehok.elte.hu  

EÖTVÖS  LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
  

E GYETEMI  S ZOCIÁLIS ÉS  Ö SZTÖNDÍJB IZOTTSÁG   

  

  

ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság   

18/2021. (X.26) határozata  

  

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és 

Ösztöndíjbizottsága határozatot hoz az ülés jegyzőkönyvvezetőjéről, a napirendi 

pontokról,  fellebbezett alaptámogatásokról, valamint rendszeres szociális támogatás 

pályázatokról, a rendkívüli szociális támogatás pályázatokról, az Erasmus + Start 

Ösztöndíj pályázatokról, a közéleti ösztöndíjakról, a Párhuzamos képzés 

kompenzációja pályázathoz tartozó operatív bizottság összetételéről, a tudományos 

pályázatok kiírásáról, az EHSzÖB ügyrendjének módosításáról. 

 

1, A Bizottság 5 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2021. október 26-

án tartott ülésen Domboróczky Balázs vezesse a jegyzőkönyvet.  

 

2, A Bizottság 6 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2021. október 26-

án tartott ülésén az előre kiküldött napirendek szerint zajlódjon az ülés, melyek a 

következők:  

1. Döntés a fellebbezett alaptámogatásokról, valamint rendszeres szociális 

támogatás pályázatokról 

2. Döntés a rendkívüli szociális támogatás pályázatokról 

3. Döntés az Erasmus + Start Ösztöndíj pályázatokról 

4. Döntés a közéleti ösztöndíjakról 

5. Döntés a Párhuzamos képzés kompenzációja pályázathoz tartozó 

operatív bizottság összetételéről 

6. Döntés a tudományos pályázatok kiírásáról 

7. Döntés az EHSzÖB ügyrendjének módosításáról 

8. Egyebek. 

 

3, A Bizottság 6 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2021/22-es tanév 

őszi félévére vonatkozó fellebbezett alaptámogatásokról, valamint rendszeres 

szociális támogatás pályázatok az előterjesztés alapján kerüljenek elfogadásra / 
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elutasításra.  
 

4, A Bizottság 6 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2021/22-es tanév 

őszi félévére vonatkozó októberi határidőig leadott a rendkívüli szociális támogatás 

pályázatok az előterjesztés alapján kerüljenek elfogadásra / elutasításra.  
 

5, A Bizottság 6 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2021/22-es tanév 

őszi félévére az Erasmus + Start Ösztöndíj pályázatok esetében a pontpénz: 1350 Ft, 

a ponthatár 30 pont, valamint a pályázatok az előterjesztés alapján kerüljenek 

elfogadásra / elutasításra.  
 

6, A Bizottság 6 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2021/22-es tanév 

őszi félévére vonatkozó, októberi határidőig beérkezett közéleti ösztöndíj pályázatok 

az előterjesztés alapján kerüljenek elfogadásra / elutasításra.  
 

7, A Bizottság 6 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2021/22-es tanév 

őszi félévére vonatkozó Párhuzamos képzés kompenzációja pályázathoz tartozó 

operatív bizottság összetétele az előterjesztés alapján álljon fel.  
 

8/a, A Bizottság 6 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2021/22-es tanév 

őszi félévére vonatkozó Év tudományos rendezvénye pályázat az előterjesztés 

alapján kerüljön kiírásra.  

 

8/b, A Bizottság 6 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2021/22-es 

tanév őszi félévére vonatkozó Keltető pályázat az előterjesztés alapján kerüljön 

kiírásra.  

 

8/c, A Bizottság 6 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2021/22-es tanév 

őszi félévére vonatkozó K+I+F pályázat az előterjesztés alapján kerüljön kiírásra.  

 

9, A Bizottság 6 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy az Egyetemi 

Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság ügyrendje az előterjesztés alapján 

módosuljon.   
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