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EMLÉKEZTETŐ 

Az Egyetemi Szociális Bizottság 2020. június 19-én tartott üléséről 

Időpont: 2020. június 19. 8:00 

Helyszín: Online videókonferencia 

Jelen voltak: Benda Bianka, Dáni Eszter, Farkas Szidónia, Kecskés Péter, Korom Dorina, Kózelné Dr. 

Székely Edit, Tóth Ádám, Török Lili, Valler Evelin, Varga Sarolta  

Kimentését kérte: Garbai Ádám 

Meghívott: Csábi Eszter Zsófia 

Napirendi pontok 

1. Javaslat a 2020. július 10-én kifizetésre kerülő Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatok 

eredményére 

a. Török Lili ismertette az előterjesztett javaslatát. 

b. A Bizottság egyhangúlag, 9-0-0 arányban elfogadta a 2020. július 10-én kifizetésre 

kerülő Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatok eredményére tett javaslatot. (Kózelné 

Dr. Székely Edit technikai okok miatt nem tudott részt venni a szavazáson.) 

2. Javaslat a 2020. július 10-én kifizetésre kerülő Önköltséges hallgatók rendkívüli szociális 

ösztöndíja pályázatok eredményére 

a. Török Lili ismertette az előterjesztett javaslatát. 

b. A Bizottság egyhangúlag, 9-0-0 arányban elfogadta a 2020. július 10-én kifizetésre 

kerülő Önköltséges hallgatók rendkívüli szociális ösztöndíja pályázatok eredményére 

tett javaslatot. (Kózelné Dr. Székely Edit technikai okok miatt nem tudott részt venni a 

szavazáson.) 

3. A szociális pályázatok elbírálásának 2020/2021. tanévi ütemezése 

a. Török Lili ismertette a szociális pályázatok elbírálásának 2020/2021. tanévi tervezett 

ütemezését. 

b. A Bizottság megvitatta a 2020/2021. tanévi ütemezést, amely szerint a kollégiumhoz az 

elektronikus leadási határidő a felsőéveseknek július 14-én, hiánypótlási határidő július 

21-én, a kollégiumhoz az elektronikus leadási határidő az elsőéveseknek augusztus 10-

én, hiánypótlási határidő augusztus 17-én, illetve az elektronikus leadási határidő 

augusztus 31-én, az ehhez tartozó hiánypótlási határidő szeptember 12-én lesz 

várhatóan. Az ütemezéssel kapcsolatban Török Lili még egyeztet Haász Alida 

kollégiumi referenssel és Varga Ferenc pályázati referenssel. 

c. Török Lili javasolta, hogy a pályázati kiírásokban kerüljön feltüntetésre az elektronikus 

pályázás hiánypótlási határideje mellett az, hogy a személyes hiánypótlásra a személyes 

bemutatási időszak végéig van lehetőség, valamint elektronikus hiánypótlásra a 

hiánypótlási időszak lejártát követően nincs lehetőség. 

4. A 2020/2021. tanévi Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati kiírása 

a. Török Lili elküldi a pályázati kiírást véleményezésre a Bizottság számára az ülést 

követően. 
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5. A 2020/2021. tanévi Alaptámogatás pályázati kiírása 

a. Török Lili elküldi a pályázati kiírást véleményezésre a Bizottság számára az ülést 

követően. 

6. A 2020/2021. tanévi Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázati kiírása 

a. Török Lili elküldi a pályázati kiírást véleményezésre a Bizottság számára az ülést 

követően. 

7. A 2020/2021. tanévi Önköltséges hallgatók rendkívüli szociális ösztöndíja pályázati kiírása 

a. Török Lili elküldi a pályázati kiírást véleményezésre a Bizottság számára az ülést 

követően. 

8. A 2020/2021. tanév őszi féléves Rendszeres szociális ösztöndíj, valamint Alaptámogatás 

leadásához szükséges igazolások listája 

a. Török Lili ismertette a 2020/2021. tanév őszi féléves Igazoláslistára vonatkozó 

módosító javaslatait, melyeket a Bizottság megvitatott. 

b. Török Lili elküldi az Igazoláslistát véleményezésre a Bizottság számára az ülést 

követően a Rendkívüli szociális ösztöndíjhoz tartozó Igazoláslistával együtt. 

9. Bírálói vizsgák alapelvei 2020/2021. tanév őszi félévére 

a. A jelen helyzetre való tekintettel a bírálói vizsgák írásbeli része online felületen fog 

történni, illetve a szóbeli vizsgarész a Microsoft Teams alkalmazáson keresztül kerül 

lebonyolításra. 

b. Török Lili elküldi a 2020/2021. tanév őszi féléves bírálói vizsgák alapelvei 

dokumentumot véleményezésre a Bizottság számára az ülést követően. 

10. Egyéb 

a. - 

Budapest, 2020. 06. 19. 

  Dáni Eszter Török Lili 

  emlékeztetővezető elnök 


