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Kari Ösztöndíj Bizottság Ülése 

 

ELTE BGGyK HÖK 

1097 Budapest, Ecseri út 3. A/61 Hallgatói iroda 

2019. március 20. 16:00 

Jelenlévők: 7 fő  

Mandátummal rendelkezők: 5 fő  

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Hajdu Zsófia, Oláh Regina 

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyvvezető: Hajdu Zsófia 

 

Csajkás Eszter az ülést 16 óra 14 perckor megnyitja 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok: 

1. Közéleti Ösztöndíjak 

2. Egyebek 

 

1. Közéleti ösztöndíjak 

 

Csajkás Eszter (Kari Ösztöndíj Bizottság Elnöke) elmondja, hogy most rendhagyó módon 

előzetesen kiküldte a tervezetet az utalási listákról és szeretné, ha ez a jövőben folytatódna, a 

hatékonyabb munka érdekében. 

 

A demonstrátori ösztöndíjaknál egy változás történt, Gyöngyösi Katalinnak le kellett 

mondania, pozíciója betöltésre vár.  

 

A vidéken terepgyakorlatot teljesítő hallgatók költségtérítésére 13 pályázat érkezett be. A 

maximális kiutalható összeg 5x11.900 forint. Fontos megjegyezni, hogy ez tavaly több embert 

érintett.  

 

http://www.barczihok.elte.hu/
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Összegben a legnagyobb részt a közéleti ösztöndíj adja ki. Ebben megjelennek a 

tisztségviselők, a Küldött Gyűlés által meghatározott összeggel. Dupla összeget kapna Krausz 

Enikő (Esélyegyenlőségi Referens) és Monoki Fanni (Szociális Alelnök), mert az előző havi 

utalási lista idején még nem volt biztos, hogy ők lesznek a tisztségviselők, viszont feladatukat 

március elsejétől ellátják. 

 

Kétszeres összeget kapna továbbá Sánta Szandra Ágnes, akit januárba választottak meg, de 

nincs februárban utalás, így az utólagos teljesítésre kerülne, a régi bérezés szerint. 

 

Felkerültek a listára a kommunikációs bizottság tagjai is, akik aktivitásuk esetén 5000 forintot 

kapnának.  

 

Svatics Carmen (KÖB tag) megkérdezi, mi a pontos feladata a kommunikációs bizottságnak. 

Csajkás Eszter válaszol, hogy főként a különböző közösségi média felületein megjelenő 

tartalmakért felelősek, illetve a karon megjelenő plakátok naprakészen tartása is az ő 

feladatuk. 

 

Beszámol, hogy megjelenik a listában Sólyom Anna, aki Király Petra (Tanulmányi Referens) 

betanítása alatt áll és már ebben az időben is sok munkát végez, így neki a bizottság 5000 

forintot ítélt meg. 

 

Újként megjelennek a hostessek, akik a március hetedikei konferencián dolgoztak, 1000 

forintos órabérért. 

 

Továbbá nagyobb összeget kap Pap Adrienn (Irodavezető helyettes), szintén 1000 forintos 

órabérrel. 

 

Csajkás Eszter megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. 

 

Elindítja a szavazásokat, külön szavazva mindegyik utalási listáról. 

 

 

http://www.barczihok.elte.hu/
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Szakmai ösztöndíj: 5 igen 0 nem. 

Tudományos ösztöndíj: 5 igen 0 nem. 

Közéleti ösztöndíj: 5 igen 0 nem. 

  

Lezárja az első napirendi pontot. 

 

2. Egyebek 

 Csajkás Eszter megkérdezi, hogy van-e valakinek egyebe. 

Svatics Carmen elmondja, hogy szeretné a bizottság véleményét arról megkérdezni, mire van 

szükség a hallgatók szerint az egyetem honlapján.  

Csajkás Eszter válaszol, hogy igyekszünk egy felmérést készíteni ez ügyben, de 

elsődlegesen, ami eszébe jut, az a demonstrátorok bemutatása, illetve átvezetés a HÖK-

honlapjára. 

 

16 óra 44 perckor az ülést lezárja.  

 

 

 

Csajkás Eszter            Hajdu Zsófia 

Kari Ösztöndíj Bizottság Elnöke                 Jegyzőkönyvvezető 

 

Hajdu Zsófia 

Ellenőrző Bizottság Elnöke 

 

http://www.barczihok.elte.hu/

