
2/2017/2018/1. (XI. 14.) KGYH az ELTE ÁJK HÖK 

tisztségviselőinek javadalmazásáról 
 

1. § A Hallgatói Önkormányzat Elnökségi tagjai és a Jurátus főszerkesztője az intézményi, 

szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj jogcímen nyújtott támogatás keretéből kari 

közéleti ösztöndíjban részesülnek minden utalási hónapban. 

2. § A kari közéleti ösztöndíj keretéből 

a) az elnök:        65 000 forint, 

b) a politológus ügyekért felelős alelnök:   40 000 forint, 

c) a gazdasági ügyekért felelős alelnök:   40 000 forint 

d) az oktatási ügyekért felelős alelnök:   40 000 forint, 

e) a szociális ügyekért felelős alelnök:   40 000 forint, 

f) a külügyekért felelős alelnök:    40 000 forint, 

g) a rendezvényszervezésért felelős alelnök:   40 000 forint, 

h) az integrációért és utánpótlásért felelős alelnök:  40 000 forint 

i) a tudományos és kulturális ügyekért felelős alelnök: 40 000 forint, 

j) a Jurátus főszerkesztője:      40 000 forint, 

k) az elnökhelyettes további 0 forint ösztöndíjban részesül. 

3. § Amennyiben a Küldöttgyűlés az e határozat szerinti juttatásban részesülő tisztségviselő 

beszámolóját nem fogadja el, akkor a legközelebb esedékes juttatása a felére csökken. 

4. § (1) Amennyiben a Küldöttgyűlés két egymást követő hónapban nem fogadja el az e 

határozat szerinti juttatásban részesülő tisztségviselő beszámolóját, akkor a tisztséget betöltő 

személyéről bizalmi szavazáson dönt a Küldöttgyűlés.  

(2) A tisztségviselőt a Küldöttgyűlés megfosztja mandátumától, ha a küldöttgyűlési 

képviselők több, mint fele nem támogatja tisztségben maradását.  

(3) A (2) bekezdés szerinti bizalmi szavazás az elnök tisztségére nem rendelhető el. 

5. § (1) Az Elnök az Elnökség ügyrendjében meghatározott esetekben dönthet az Elnökség 

tagjainak juttatásának csökkentéséről.  

(2) A csökkentés mértéke nem lehet több a tisztségviselő juttatásának felénél. 

6. § (1) Az Alapszabály által meghatározott valamennyi tisztségviselő juttatásáról az 

Elnökség dönt.  

(2) Az Elnökség döntése nem terjedhet ki az Elnökség tagjaira és a Jurátus főszerkesztőjére.  



(3) Az Elnökség által, egy adott időszakra meghatározott juttatás nettó értéke nem lehet 

magasabb a legalacsonyabb juttatásban részesülő elnökségi tag azonos időszakra vonatkozó 

juttatásának összegénél. Amennyiben a legalacsonyabb juttatásban részesülő tisztségviselő 0 

Ft juttatásban részesül, az Elnökség a mindenkori nettó órabér és a ledolgozott órák 

figyelembevétele mellett dönt a juttatás mértékéről.  

(4) Az Elnökség (1) bekezdés szerinti döntéséhez szükséges dokumentációról az Elnökség 

Ügyrendje határoz.  

(5) Az Elnök jelenléti ívek ismeretében, kiemelkedő teljesítmény esetén dönthet úgy, hogy a 

szorgalmi- és vizsgaidőszakon kívüli tevékenységéért bármely tisztségviselőt jutalmazza. A 

juttatás mértéke a mindenkori nettó órabér és a munkával töltött órák szorzata szerint alakul, 

de havi összege nem haladhatja meg a tisztségviselőt egyébként havonta megillető e 

határozatba foglalt juttatását.  

 

Hatálybaléptető rendelkezések 

7. § (1) A határozat a kihirdetéssel hatályba lép.  

. 


