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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Szociális ügyekért felelős alelnök tisztségre 

 

Pályázat leadási határidő: 2018. október 31. 23:59 

Leadás módja:  Elektronikus (elnok@ajkhok.elte.hu) 

 

ELTE ÁJTK HÖK Alapszabály (továbbiakban: Alapszabály): http://ajkhok.elte.hu/wp-

content/uploads/2018/03/%C3%81JK-Alapszab%C3%A1ly-2018.08.01-t%C5%91l.pdf 

 

MUNKAKÖR 

Alapszabály 84. § (1) A szociális ügyekért felelős alelnök a hátrányos helyzetű és speciális 

szükségletű hallgatók támogatásának és az esélyegyenlőség elősegítésének keretében  

a) közreműködik a hallgatók ösztöndíjával és más támogatásokkal összefüggő ügyeik 

intézésében,  

b) felel az ösztöndíjak kiírásáért,  

c) felel az ösztöndíjak nyilvánosságáért,  

d) felel a hallgatók ösztöndíjakról való tájékoztatásáért,  

e) felülvizsgálja a Kar és a Hallgatói Önkormányzat támogatásokkal kapcsolatos szabályzatait 

és javaslatokat tesz a módosításokra.  

(2) A szociális ügyekért felelős alelnök feladatkörében eljárva gondoskodik a Kar hallgatói 

érdekképviseletéről valamennyi feladat-és hatáskörében működő egyetemi és kari testület 

ülésén.  

(3) A szociális felelős alelnök vezeti a Szociális Bizottságot. 

 

Csatolandó mellékletek 

1. Program 

a. Foglalja magában: 

i. Korábbi tapasztalat (ha van) 

ii. Motiváció 

http://ajkhok.elte.hu/wp-content/uploads/2018/03/%C3%81JK-Alapszab%C3%A1ly-2018.08.01-t%C5%91l.pdf
http://ajkhok.elte.hu/wp-content/uploads/2018/03/%C3%81JK-Alapszab%C3%A1ly-2018.08.01-t%C5%91l.pdf
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iii. Egyéni elképzelések 

2. Önéletrajz 

3. Nyilatkozat 

a. Foglalja magában: 

i. tisztségre való jelentkezési szándékot 

ii. összeférhetetlenségről szóló nyilatkozatot (Alapszabály 123-124.§ és 

HÖOK Választási Kódex 1. § (5)) 

iii. a megválasztásához szükséges feltételek fennállásáról szóló 

nyilatkozatot (Alapszabály 6. §) 

 

További információk 

Alapszabály 45 § A Küldöttgyűlés 

[...] 

c) megválasztja az elnök javaslatára az alelnököket (politológus ügyekért felelős alelnök 

kivételével), az Ellenőrző Bizottság tagjait, a Választási Bizottság tagjait és a szerkesztőség 

javaslatára a Jurátus főszerkesztőjét, 

[...]. 

 

Alapszabály 6. § (3) A Hallgatói Önkormányzat tisztségviselője  

[...] 

b) az alelnök; 

[...]. 

HÖOK Választási Kódex 1. § (5) A hallgatói önkormányzatok és a részönkormányzatok 

tisztségviselői, hallgatói képviselői nem lehetnek tagjai politikai pártnak, politikai párt ifjúsági 

szervezetének, politikai párt ifjúsági tagozatának, szakszervezetnek, szakszervezet ifjúsági 

szervezetének, szakszervezet ifjúsági tagozatának. 

(https://hook.hu/public/files/article/f_3c1ce3e64696caaf709e42e335ef979b.pdf) 

 

A szociális ügyekért felelős alelnök megválasztására a soron következő Küldöttgyűlésen kerül 

majd sor, melyen szükséges a jelentkezők részvétele. 

https://hook.hu/public/files/article/f_3c1ce3e64696caaf709e42e335ef979b.pdf


 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM  

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR 

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
 

Oldal 3 / 3 
 

 

A pályázattal vagy a tisztséggel összefüggő kérdésekkel kapcsolatban keress bátran az 

elnok@ajkhok.elte.hu címen! 

 

 

Budapest, 2018. október 21. 

 

Szabó Tamás 

Elnök 

ELTE ÁJTK HÖK 
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