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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és 

Ösztöndíjbizottsága határozatot hoz az alaptámogatás pályázatokról, a rendszeres 

szociális támogatás pályázatokról, a rendkívüli szociális támogatás pályázatokról, a 

fellebbezett szociális támogatás pályázatokról, a közéleti ösztöndíjakról, az Erasmus 

+ Start ösztöndíjakról, a Párhuzamos képzés kompenzációja pályázathoz tartozó 

operatív bizottság összetételéről. 

 

1, A Bizottság 5 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2022. március 23-án 

tartott ülésén Domboróczky Balázs vezesse a jegyzőkönyvet.   

 

2, A Bizottság 5 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2022. március 23-án 

tartott bizottsági ülés a következő napirendi pontok szerint zajlódjon: 

 

1. Döntés a rendszeres szociális támogatás pályázatokról 

2. Döntés a fellebbezett szociális támogatás pályázatokról 

3. Döntés a rendkívüli szociális támogatás pályázatokról 

4. Döntés a közéleti ösztöndíjakról 

5. Döntés az Erasmus + Start ösztöndíjakról 

6. Döntés a Párhuzamos képzés kompenzációja pályázathoz tartozó operatív 

bizottság összetételéről 

7. Egyebek 

 

3, A Bizottság 5 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2021/2022-es tanév 

tavaszi félévében kiírt, a 2021/2022-es tanév tavaszi félévére vonatkozó Rendszeres 

szociális támogatás pályázaton, az előterjesztett dokumentum alapján legyenek korrigálva a 

nagycsaládos hallgatók összegei.   

 

4, A Bizottság 5 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2021/2022-es tanév 

tavaszi félévében kiírt, a 2021/2022-es tanév tavaszi félévre vonatkozó fellebbezett 

rendszeres szociális támogatás pályázatok az előterjesztett dokumentum alapján kerüljenek 

elfogadásra / elutasításra.  
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5, A Bizottság 5 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2021/2022-es tanév 

tavaszi félévében kiírt, a 2021/2022-es tanév tavaszi félévre vonatkozó Rendkívüli szociális 

támogatás pályázaton az előterjesztett dokumentum alapján részesüljenek a hallgatók 

támogatásban.  

 

6, A Bizottság 5 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2021/2022-es tanév 

tavaszi félévében kiírt, a 2021/2022-es tanév tavaszi félévre vonatkozó Közéleti ösztöndíj 

pályázaton az előterjesztett dokumentum alapján részesüljenek a hallgatók támogatásban.  

 

7, A Bizottság 5 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2021/2022-es tanév 

tavaszi félévében kiírt, a 2021/2022-es tanév tavaszi félévre vonatkozó Erasmus + Start 

Ösztöndíjban az előterjesztett dokumentum alapján részesüljenek a hallgatók.  

 

8, A Bizottság 5 igen/0 nem/0 tartózkodással támogatja, hogy a 2021/2022-es tanév 

tavaszi félévében kiírt, a 2021/2022-es tanév tavaszi félévre vonatkozó Párhuzamos képzés 

kompenzációja pályázat operatív bizottsága az előterjesztett dokumentum alapján álljon fel.   
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