
 
 

 

 

 

 

 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

KÜLDÖTTGYŰLÉS 

21/2021. (II.16.) ELTE HÖK küldöttgyűlési határozat 

a szociális alapú ösztöndíjak körében benyújtott kérvények bírálóinak díjazásáról 

 

1. § (1) Jelen határozatban meghatározottak szerint egyszeri közéleti ösztöndíjra jogosult az a 

nappali tagozaton tanuló, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, aki az Egyetemi 

Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban: EHSZÖB) operatív bizottságában 

bírálói státuszú tagként szociális alapú ösztöndíjak körében benyújtott kérvényeket bírál 

(továbbiakban: bíráló). 

(2) A jelen határozatban foglaltak alapján meghatározott összeg folyósításáról a Kari Ösztöndíj 

Bizottság – ideértve a HKR. szerint KÖB-ként meghatározott további szerveket is – az általuk 

meghatározott közéleti ösztöndíj keret terhére, az általuk meghatározott további eljárási 

szabályok szerint gondoskodik. 

2. § (1) A bíráló kérvényenként 600 forint, azaz hatszáz forint díjazásban részesül, amennyiben 

az adott kérvénnyel összefüggésben a kérvény benyújtásától a kérvény EHSZÖB-höz való 

érdemi döntés céljából történő előterjesztéséig felmerülő valamennyi feladatot, illetve döntést 

egy személyben látott el, illetve hozott meg. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti eljárásban több mint egy személy vesz részt, akkor az 

adott kérvény esetében feladatot ellátó, illetve döntést meghozó bírálók az adott kérvény után 

egyenként, az (1) bekezdésben meghatározott összeg és a feladatok ellátásában, illetve döntések 

meghozatalában részt vevő személyek számának hányadosával megegyező összegű díjazásban 

részesülnek. 

3. § (1) Azok a bírálók, akik az ELTE hallgatói önkormányzatában választott vagy megbízott 

tisztségviselőként feladatot látnak el (továbbiakban együtt: tisztségviselők), és titulusuk 

megnevezése alapján, illetve feladat-és hatáskörükben nevesített módon szociális alapú 

ösztöndíjakkal összefüggő feladatot látnak el, – ide nem értve a szociális alapú ösztöndíjakkal 

összefüggő tájékoztatással és intézményi, szakmai, tudományos és közéleti alapú 

ösztöndíjakkal összefüggő feladat- és hatásköröket – az e paragrafusba foglalt eltérésekkel 

jogosultak a 2. § szerint meghatározott összegre. 

(2) Azok a tisztségviselők, akik az (1) bekezdés szerinti tisztségükre tekintettel rendszeres 

közéleti ösztöndíjban részesülnek, a 2. § szerinti díjazásra csak abban az esetben jogosultak, ha 

a 2. § szerint meghatározott díjak összege az adott kifizetési időszakban meghaladja a 
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tisztségviselők, tisztség viselésére tekintettel meghatározott rendszeres közéleti ösztöndíjának 

összegét. 

(3) A (2) bekezdés szerint a tisztségviselők a 2. § szerint meghatározott összeg akkora részére 

jogosultak, amekkora részében az egyébként esedékes rendszeres közéleti ösztöndíjuk összegét 

az meghaladja. 

4. § (1) Jelen határozat a kihirdetésével hatályba lép. 

(2) A jelen határozatban foglaltak a 2021. január 31. után bírált kérvényekkel összefüggésben 

alkalmazandóak. 


