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Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar  

Hallgatói Képviselet 

Jutalmazási Ügyrend 

A Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya szerint (továbbiakban: Alapszabály) szerint a 

Kari Hallgatói Képviseletek tagjai az általuk végzett önkormányzati tevékenységről 

rendszeresen beszámolnak. Az Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgatói 

Képviseletének (továbbiakban: HK) tagjai a hallgatói önkormányzat céljaival megegyezően 

végzett tevékenységükért jutalmazásban részesülhetnek. Az átlátható és egységes 

teljesítményértékelés érdekében a HK a következő ügyrendet alkotja:  

1.§ Általános szabályok 

(1) Az Ügyrend célja, hogy a HK tagjainak az önkormányzati tevékenységgel 

összefüggésben végzett tevékenységéről való beszámoláshoz, valamint az elvégzett 

tevékenységek értékeléséhez – mint jutalmazás – iránymutatást adjon. 

(2) A HK tagjai esetében egyenértékes juttatást – mint jutalmazás – kell számolni, melynek 

felső határa nem haladhatja meg a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (Nemzeti Foglalkoztatási 

Szolgálat által gondozott) adattárában a nemzetgazdaság egészére számított 

foglalkozásonkénti kereseti adatok közül a „Társadalmi (érdek-képviseleti) és egyéb 

szervezet vezetője” havi teljes keresete átlagának a tárgyévet megelőző háromévi átlaga 

0,2 szeresét. 

(3) Az önkormányzati tevékenység egyenértékes jutalmazására a HK normatíva 

költségvetése alapján meghatározott százalékos mértékben, a hallgatói normatíva 

használható fel. 

(4) A HK tagjai KJK közösségi ösztöndíj, II. kategóriában leadott és pozitívan értékelt 

pályázat útján nyerhetnek el jutalmazást, melynek mértékére a HK elnöke tesz javaslatot, 

amiről a HK dönt. 

(5) A HK tagjai a HÖK céljaival azonos tevékenységükről beszámolót készítenek. A 

beszámolókat a megítélt jutalmazások összegével legkésőbb a megítélt jutalmazások 

folyósításának kezdetéig a HK honlapján közzé kell tenni. 

(6) Jutalmazás nem folyósítható, ha a beszámoló a HK honlapján nincs közzétéve. 
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2.§ Az értékelés pontrendszere 

(1) A pályázatok értékelését a HK elnöke és alelnöke végzi. 

(2) A HK tagjainak tevékenységét a beküldött beszámoló és a személyes megbeszélések 

alkalmával készített feljegyzés alapján lehet értékelni. 

(3) A HK tagjai tevékenységének értékelése pontozásos rendszerben történik. Egy pont 

értékét a HK minden félév első kifizetési időpontja előtt megtartott ülésén határozza meg. 

(4) A beszámoló akkor értékelhető, ha az a KJK közösségi ösztöndíj, II. kategóriájának 

pályázati kiírásában meghatározott beszámolási időszak utolsó napján 0 óráig elküldésre 

kerül a HK levelezőlistájára. 

(5) Minden tevékenységért, lezárt projektért csak egy alkalommal ítélhető oda az érte járó 

pontszám. 

3.§ Záró rendelkezések 

(1) Az ügyrend értelmezéséhez a HK kiegészítő szabályzatot készít legkésőbb az elfogadását 

követő 5 munkanapon belül. 

(2) Az ügyrend az elfogadása napján lép hatályba. 

 

Budapest, 2015. szeptember 28. 

BME KJK Hallgatói Képviselet 
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