
  

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 
 

 

 

1097 Budapest,  Ecseri  út . 3.  A/61 • Telefon: +36 1/ 358 -5581 •E-mail:  
eb@barczihok.elte.hu 

www.barczihok.elte.hu   

 

KÖB ülés 

2020. szeptember 24. 10:00 

 

Jelenlévők: 5 fő 

Mandátummal rendelkezők: 3 fő 

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Hajdu Zsófia, Kerekes Petra 

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyvvezető: Kerekes Petra 

 

Monoki Fanni az ülést 10 óra 03 perckor megnyitja. 

 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok: 

1. Egyszeri közéleti ösztöndíj 

2. Tanulmányi ösztöndíj 

3. Egyéb 

 

1. Egyszeri közéleti ösztöndíj 

Monoki Fanni (Szociális bizottsági elnök): elmondja, hogy a HÖK-ös tisztségviselők nyáron 

is dolgoztak. A kari eseményeken (beiratkozás, Orientációs napok, ESN tájékoztató) segédkező 

hallgatók és az Orientációs napok főszervezői is ösztöndíjban részesülnek (azok a 

tisztségviselők, akik főszervezők voltak, de az Alapszabályban meghatározott feladatkörükhöz 

nem tartozik rendezvényszervezés). A tevékenységek 1000 Ft-os órabérben kerülnek 

kifizetésre, az összegek megegyeznek a jelenléti ív időtartamaival és a leadott kérvényekben 

feltüntetett óraszámmal. A Bárcziumba írt cikkek 1 Ft/karakter szerint kerülnek kifizetésre. A 

Bárczium korrektora egységesen 4000 Ft-os havi ösztöndíjban részesül. A Kommunikációs 

bizottság tagjai szintén ellátták a feladataikat, így ők is ösztöndíjban részesülnek.  

A 2020-2021-es tanév 1.félév szeptember-október hónapokra, illetve a nyári időszakra 

vonatkozó utalási listát a KÖB tagok  

3 igen, 0 nem arányban elfogadták. 
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2. Tanulmányi ösztöndíj 

Monoki Fanni (Szociális bizottsági elnök): elmondja, a jelenlegi félévre 34.124.560 Ft áll 

rendelkezésre, azaz havonta 6.824.912 Ft használható fel. Az 51/ 2007-es törvény szerint 

tanulmányi ösztöndíjban a felsőoktatási intézmény államilag támogatott, teljes idejű képzésben 

részt vevő hallgatóinak legfeljebb 50 százaléka részesülhet. Karunkon ennek értelmében 274 

hallgató részesül tanulmányi ösztöndíjban. A tavalyi félévhez képest az összegek nemigen 

módosultak, a tavalyi évben fennmaradt felesleg jóvoltából az összes kategória mértéke 500 Ft-

tal emelkedhetett. 

A 2020-2021-es tanév 1.félév szeptember-október hónapokra vonatkozó utalási listát a 

KÖB tagok  

3 igen, 0 nem arányban elfogadták. 

 

3. Egyebek 

Monoki Fanni (Szociális bizottsági elnök): elmondja, hogy módosítani szeretné az egyszeri 

közéleti ösztöndíj pályázati kiírását. A pályázati kiírás általános információkkal, pontosabb 

leírással bővül. Új pontként jelenik meg benne, hogy azon hallgatók is adhatnak le egyszeri 

közéleti ösztöndíjra pályázatot, akik kari közösséget építő sporttevékenységet folytatnak. 

A KÖB tagok 3 igen, 0 nem arányban támogatják az egyszeri közéleti ösztöndíj pályázat 

kiírásának megváltoztatását a 2020-2021-es tanév 1. félévére. 

 

Svastics Carmen (KÖB tag): érdeklődik az intézeti demonstrátorok jelentkezésének 

helyzetéről. 

 

Monoki Fanni 10 óra 35 perckor lezárja az ülést. 

 

 

Monoki Fanni       Kerekes Petra 

KÖB elnök       Jegyzőkönyvvezető  

 

Hajdu Zsófia 

Ellenőrző Bizottság  
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