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Kari Ösztöndíj Bizottság Ülése 

 

ELTE BGGyK HÖK 

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

2018. november 20, 17:00 

 

Jelenlévők:8 fő, az ülés során ez 7főre csökken 

Mandátummal rendelkezők: 5fő 

Az Ellenőrző Bizottság képviseletében: Hajdu Zsófia, Oláh Regina 

Az Ellenőrző Bizottság megállapította, hogy az ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyvvezető: Hajdu Zsófia 

 

Csajkás Eszter az ülést 17 óra 03 perckor megnyitja 

 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok: 

1.Egyszeri Közéleti Ösztöndíj Pályázatok 

2. Tanulmányi Ösztöndíj  

3. Pályázatok 

 

 

1.Egyszeri Közéleti Ösztöndíj Pályázatok 

Csajkás Eszter (Kari Ösztöndíj Bizottság Elnöke): Megnyitja az ülést az első napirendi 

ponttal. Beszámol arról, hogy a volt seniorkoordinátorral (Sánta Szandrával) közös 

megegyezés alapján a seniorok harminc ezer forintos bérében állapodtak meg, ami fedezi a 

költségeket (például: utazási költség,).  

 

Tájékoztatja az elnökséget, hogy az Educatiot Király Petra szervezte, aki volt is kint 

standolni. valamint Egyetemi Hallgatói Önkormányzat szinten, megegyezés alapján ezer 
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forintos órabérért voltak kint a hallgatók segíteni. A Bárczinak kari keretből történik majd a 

kifizetés, mert nagy az ISZTK kerete. 

 

 

 

Február Hónap:  

Csajkás Eszter jelzi, hogy az irodavezető (Négyesi Nikolett), sokat hiányzik, családi és 

szakdolgozati ügyek miatt, ezért a HÖK csapata megoldotta, hogy egymás között 

helyettesítést vállaltak. Valamint tájékoztatja az elnökséget, hogy a jövőben beugrós 

irodavezetői helyettes lenne, hogy ha például a különböző gyűjtések során érkeznek 

csomagok,legyen ki átvegye. Továbbá a levelezős hallgatókra gondolva, szombaton is nyitva 

tartana az iroda, nyomtatás, kérvények miatt. Előreláthatólag Papp Adrienn lenne, aki 

hétköznaponként egy fix napon vállalná hat órában és havi egy szombaton. 

 

Csajkás Eszter jelzi, hogy az Egyszeri Közéleti Ösztöndíjaknál, az ideiglenes táblázatból 

néhány feladat és hallgató kimaradt, ami a végleges táblázat kiküldésekor már majd pótolva 

lesz. Valamint kiemeli, hogy Soós Ákos február elején lett megválasztva 

seniorkoordinátornak.  

 

Beszámol arról, hogy a tisztségek bérezése változott, hol csökken, hol növekedett az elvégzett 

munka arányában, valamint, hogy a legutóbbi Küldött Gyűlésen az alapszabály módosításról 

szavazás zajlott. 

Csajkás Eszter megkérdezi, hogy a februári táblázathoz van-e kérdés. 

Svastics Carmen (KÖB Tag): Megkérdezi, hogy a tisztség változások, az elnök választással 

együtt zajlottak-e? 

Csajkás Eszter: Válaszol, hogy nem, mert azok jelenleg is folyamatban vannak, jönnek az új 

emberek, azoknak, akik majd most diplomáznak, keresik az utódjaikat, amivel elég jól is 

haladnak. Illetve Csajkás Eszter elmondja, hogy a szociális alelnökségéről lemond, és ha 

minden jól megy, akkor március elsejével meg lesz választva az utódja.  

 

Márciusi közéleti ösztöndíj: 

Csajkás Eszter: Tájékoztatja az elnökséget, hogy a rendszeres szociális támogatások, 

jelenleg is zajlanak. 
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Svastics Carmen: Megkérdezi, hogy mi volt a határidő. 

Csajkás Eszter: Válaszol, hogy február tizennyolc, valamint elmondja, hogy EHÖK szinten 

rengeteg probléma merült fel, főleg a Neptun rendszerében és informatikai gondok jelentek 

meg. Továbbá a karok között is voltak eltérések, és pont ez merült fel, hogy egységesnek 

kellene lennie. 

Svastics Carmen: Megkérdezi, hogy bizonyítani lehet-e ezeket. 

Csajkás Eszter: Hangsúlyozza, hogy a Neptun jelzi, valamint elmondja, hogy igazából ezek 

az EHÖK feladatkörébe tartoznának. 

 

Csajkás Eszter beszámol, hogy a márciusi táblába már az új Ellenőrző Bizottsági tagok is 

felvezetésre kerültek, viszont az új szociális ügyekért felelős referens (Monoki Fanni) és az 

esélyegyenlőségi referens kimaradt. Ezek javításra kerülnek, későbbiekben a KÖB- tagoknak 

mailben ki lesznek küldve.  

Monoki Fanni távozik a gyűlésről. 

Csajkás Eszter elmondja, hogy Balla Viola elnöki megbízott lett és lemondott 

Esélyegyenlőségi referens posztjáról, így juttatása 25 ezer forintra módosul. A tervezetbe az 

új Esélyegyenlőségi referens személye nem került be, mert nem lett véglegesen eldöntve ki 

lesz, viszont ez március elejéig eldől, így a jutalékot a fel nem vezetettek áprilisban, kéthavit 

együtt kapják meg 

 

Csajkás Eszter: Lezárja az első napirendi pontot.  

 

2. Tanulmányi ösztöndíjak. 

Csajkás Eszter elmondja, hogy a tanulmányi ösztöndíjak többszöri kiszámolása után biztosan 

állíthatja, hogy havi szinten 4390000 Ft kerülne kiutalásra.  

BA: 14 fő kapna 21 ezer forintot; 21 fő 19000 forintot; 64 fő kapna 17 ezer forintot; 115 fő 

kapna 15000 Ft-ot; 68 fő pedig 13 ezer forintot. Ilyen formán: 4,4-től-6,5-ös kreditindexig 

terjedne azoknak a hallgatóknak az átlaga, akik ösztöndíjban részesülnek, ez a legjobb 50%-ot 

jelenti, ami kicsit kevesebb, mint a megszokott, de ez a változtatás azért került bevezetésre, 

hogy a jól teljesítő hallgatókat magasabb összeggel tudja karunk támogatni, mert a 

keretösszeget nem léphetjük túl. Szükség volt a változtatásra, mert bár a Bárczin 

harmincadolunk nagyon kevés hallgatónak van 30 kreditje. Említésre került, hogy a jelenleg 

betanítás alatt lévő szociális ügyekért felelős biztossal igyekezett a feladatot véghezvinni.  

MA: 8 fő részesül a következőképpen: 3-an 25000 Ft-ot; 5-en 20 ezer forintot és ez 175000 

forintba kerülne a karnak havonta. 
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Megnyitja harmadik napirendi pontot.  

Csajkás Eszter: Megemlíti, hogy beérkezett két új demonstrátori pályázat, amiről később 

szavazás dönt. Nemes Nóra a GYOPSZI-ba Molnár Erzsébet pedig az ATVIK-ba pályázott, 

tanári javaslattal. 

 

Csajkás Eszter a pályázatokat megnézte, egyeztetett az intézetvezetőkkel illetve a 

szakirányfelelősökkel, akik támogatják őket. A két hallgató a kritériumoknak megfelel.  

 

A hibák kiküszöbölésére vonatkozó módosításokról később fog a bizottság értesítést kapni, 

annak érdekében, hogy a pályázási időszakot hamarabb el tudják indítani.  

Felmerül, hogy a március 7-én tartandó konferenciára segítőnek a hallgatók toborzása 

megkezdődött, aminek fejleményeiről a következő ülésen lesz szó. 

Csajkás Eszter felveti a kérdés lehetőségét, de senkinek nincs kérdése. 

Elindítja az esedékes szavazásokat. Amelyeknek eredményei a következők: 

Demonstrátori ösztöndíj Nemes Nóra és Molnár Erzsébet számára: Egyhangú igen. 

Tanulmányi ösztöndíjak tervezete és módosításai: Egyhangú igen. 

Egyszeri közéleti ösztöndíjak februári tervezete: Egyhangú igen. 

Közéleti ösztöndíjak márciusi tervezete: Egyhangú igen. 

 

Csajkás Eszter a következő ülés megvitatandó problémájának felvezeti a vidéken 

terepgyakorlatot teljesítő hallgatók kollégiumi költségtérítése.  

 

Csajkás Eszter 17 óra 39-kor az ülést lezárja. 

 

Csajkás Eszter                  Hajdu Zsófia  

Hallgatói Önkormányzat Elnöke          Jegyzőkönyvvezető 

    

 

     Hajdu Zsófia 

    Ellenőrző Bizottság Elnöke 
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