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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME) Építészmérnöki Kar 

(továbbiakban: ÉPK) Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: HÖK) vezető testülete, a Hallgatói 

Képviselet (továbbiakban: HK) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény, a BME 

Szervezeti Felépítési és Működési Rendje, továbbá a BME HÖK Alapszabálya (továbbiakban: 

Alapszabály), valamint a BME ÉPK HÖK Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján 

megalkotta az alábbi szabályzatot. 

  1. §

Öntevékeny körök 

(1) Öntevékeny körnek nevezi és nyilvántartásba veszi a BME ÉPK HK azon kari öntevékeny 

köröket és szakkollégiumokat (továbbiakban együtt: öntevékeny körök), melyek megfelelnek az 

Alapszabálynak és az 1. számú, szakkollégiumok esetén az Alapszabály 2. számú 

mellékletének. 

(2) Az öntevékeny kör célja, hogy szervezeti keretet adjon egy tevékenységi kör iránt érdeklődő 

kari hallgatóknak arra, hogy ezt a tevékenységet közösen, esetenként a HK által támogatva 

végezzék. Öntevékeny kör kizárólag az Alapszabályban, illetve annak mellékleteiben 

meghatározott tevékenység végzésére alakítható. Az öntevékeny kör jogszabályban rögzített 

szervezeti formát nem ölthet. 

(3) Az öntevékeny kör tagja lehet az Egyetem bármely hallgatója, illetve más személyek az 

öntevékeny kör Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ) foglaltaknak 

megfelelően, azzal a kitétellel, hogy az öntevékeny kör tagjainak minimum 80%-a a BME HÖK 

tagja kell, hogy legyen. 

  2. §

Nyilvántartásba vétel 

(1) Az Alapszabálynak megfelelően az öntevékeny kör megalakulását követően jelen szabályzat 1. 

számú mellékletét kell eljuttatni a HK részére. A HK a kérelem kézhezvételétől számított 2 

héten belül köteles döntést hozni, és értesíteni az öntevékeny kör vezetőjét a döntést követő két 

héten belül. A határidőkbe július és augusztus hónap napjai nem számítanak bele. Az 

öntevékeny kör a nyilvántartásba vétellel jön létre. 

(2) A nyilvántartásba vételi kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) az öntevékeny kör SZMSZ-ét, 

b) jelen szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott adatokat hiánytalanul tartalmazó 

nyomtatványt. 

(3) Az öntevékeny kör nyilvántartásba vétele nem tagadható meg, ha a nyilvántartásba vételi 

kérelem nem hiányos, illetve az öntevékeny kör megfelel az Alapszabály 1. számú, 

szakkollégium esetén az Alapszabály 2. számú mellékletében írt feltételeknek. A megfelelésről 

a HK dönt, szakkollégium esetén a Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége javaslatára. 
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  3. §

Öntevékeny körök működése 

(1) Az öntevékeny kör köteles megalkotni, és alakuló ülésén elfogadni SZMSZ-ét. Az SZMSZ-nek 

tartalmaznia kell különösen: 

a) Az öntevékeny kör céljait; 

b) Azt a tevékenységi kört, mely köré az öntevékeny kör szerveződik; 

c) A BME ÉPK nevét, mint a kört befogadó kar, a HK nevét, mint a kör felügyeleti szerve; 

d) A körbe való belépés és az onnan való kilépés feltételeit, módját; 

e) A kör vezetője megválasztásának rendjét. 

(2) Az öntevékeny kör köteles vezetőt választani tagjai közül, akinek személyét a HK fogadja el. 

(3) Az öntevékeny kör SZMSZ-ében, illetve vezetőjének személyében történő változást köteles a 

HK-nak két héten belül írásban bejelenteni. 

(4) A HK saját erőforrásaiból az öntevékeny kör nyilvántartásba vételét követően e-mail címet, 

honlapjának elkészítéséhez tárhelyet és domain-t, valamint belső kommunikációjához 

levelezőlistát biztosít. A honlappal kapcsolatos szabályozásokat a Weblap üzemeltetési 

szerződés tartalmazza.  

(5) Az öntevékeny kör az aktuális félévre vonatkozóan az ÉPK időbeosztását figyelembe véve 

köteles az első oktatási hét utolsó napjáig a többi körrel egyeztetve rendezvény ütemtervet 

készíteni a HK által meghatározott formában. A rendezvény ütemtervben nem szereplő 

programok csak akkor szervezhetők, ha az nem akadályozza más öntevékeny körök vagy a HK 

munkáját, illetve rendezvényeit. Az ütemterven kívüli rendezvényről két héttel korábban az 

öntevékeny kör köteles tájékoztatni a többi kört, illetve a HK-t.  

(6) Az öntevékeny kör az aktuális félévre vonatkozóan köteles taglistát eljuttatni a HK részére az 

első oktatási hét végéig a HK által meghatározott formában. 

(7) Azon rendezvényekről, melyek lebonyolítása közvetlen pénzforgalommal jár, az öntevékeny 

kör a rendezvény kezdete előtt két héttel költségvetést nyújt be a HK részére. 

(8)  A rendezvény lebonyolítást követő két héten belül az öntevékeny kör a HK-val kötött hatályos 

gazdasági megállapodásnak megfelelően elszámolást köteles készíteni a HK részére. 

Amennyiben az öntevékeny kör és a HK között nincs gazdasági megállapodás legkésőbb a 

rendezvényt követő két héten belül a beszámolót eljuttatja a HK részére. Ennek elmulasztása 

első alkalommal figyelmeztetéssel, második alkalommal az öntevékeny kör féléves 

támogatásának megvonásával jár. 

  4. §

Öntevékeny köri pályázat 

(1) Az öntevékeny körök működéséhez szükséges eszközök beszerzésére, valamint a kör 

infrastruktúrájának fejlesztésére a HK minden félév első oktatási hetének végéig pályázatot ír 

ki. A pályázatnak tartalmaznia kell: 

a) a pályázat célját, 

b) a jogosultak körét, 
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c) félév ütemtervét, mely magában foglalja a leadási határidőt és az eredmény kihirdetésének 

időpontját. 

d) a beérkező pályázatok formai követelményét. 

(2) A pályázaton részt vehet minden, a HK által nyilvántartásba vett öntevékeny kör. 

(3) A pályázat során szétosztható anyagi támogatás forrásai egy költségvetési évre, azaz két 

öntevékeny köri pályázatra vonatkoztatva: 

a) A HK tankönyv-, jegyzettámogatási, sport- és kulturális normatíva sporttámogatásának 

legalább 20%-ával megegyező összeg. 

b) A kari hallgatói képviseltekre vonatkozó támogatási rendben megfogalmazott Műegyetemi 

Ifjúsági Nonprofit Közhasznú Kft. –n keresztül felhasználható működési keret 10%. 

(4) A pályázat lezárásától számított két héten belül a HK belső gazdasági bizottsága (továbbiakban: 

BGB) tárgyalja a leadott pályázatokat. A BGB-nek a pályázat bírálási időszakokban kötelezően 

tagja a HK, elnökségéből delegált személye a gazdasági referens, az öntevékeny köri felelős, a 

közéleti referens, valamint kollégiumi referens. A BGB előterjesztést készít a HK soron 

következő ülésére, mely tartalmazza a pályázatot benyújtott körök listáját és a nekik javasolt 

támogatást (anyagi és természetbeni). A HK döntéséről, valamint a megítélt támogatások 

felhasználásának határidejéről és módjáról értesíti az öntevékeny köröket. 

(5) A pályázat bírálása során a BGB törekszik a pályázatok alapján igényelt közös használatú 

eszközök és a kör által használt eszközök megfelelő arányú támogatására. 

(6) Amennyiben az öntevékeny kör az elnyert támogatást nem az odaítélt módon használja fel, a 

kör vezetőjét terheli az anyagi és erkölcsi felelősség. A BGB javaslatára az öntevékeny kört a 

HK a következő öntevékeny köri pályázatból kizárhatja, a kör vezetője fegyelmi eljárás alá 

vonható. 

(7) Amennyiben az öntevékeny kör az elnyert támogatást nem a pályázatban meghatározott célokra 

kívánja felhasználni, úgy ezt írásban kérheti a HK-tól a hetedik oktatási hét végéig. A HK a 

beérkezett kérvényeket a kilencedik oktatási hét végéig elbírálja, az eredményről értesíti az 

érintett öntevékeny köröket. 

  5. §

Öntevékeny körök eszközhasználata 

(1) Az Öntevékeny köri pályázat során beszerzésre kerülő eszközök az öntevékeny körök 

működésének segítése céljából az öntevékeny körök által használhatóak, illetve fogyó eszközök 

esetén felhasználhatóak. 

(2) Az öntevékeny köri pályázat során beszerzett eszközökről a HK leltárt vezet. A leltárban 

szerepelnie kell: 

a) az eszköz pontos megnevezésének; 

b) az eszköz márkájának, típusának, egyedi azonosítójának (amennyiben létezik ilyen); 

c) az eszköz beszerzési időpontjának; 

d) az eszköz értékének (beszerzési árának); 

e) az eszköz leltári számának; 

f) az eszköz kezelésével megbízott öntevékeny kör nevének. 
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(3) A HK az öntevékeny körök által használt eszközöket az alábbi kategóriák egyikébe sorolja: 

a) kis értékű fogyó eszköz; 

b) nagy értékű fogyó eszköz; 

c) kis értékű eszköz; 

d) nagy értékű eszköz; 

e) óriási értékű eszköz. 

(4) A HK a (3) e) pontjában meghatározott eszközök kivételével egyes eszközöket az öntevékeny 

körök kezelésére bízhat. Ezen eszközökért az öntevékeny kör mindenkori vezetője felel.  

(5) Az öntevékeny körök a nem saját kezelésükben álló eszközöket az alábbi feltételek szerint 

használhatják fel: 

a) (3) a) és b) pontjában meghatározott eszközök nem használhatóak fel más öntevékeny kör 

által 

b) (3) c) pontjában meghatározott eszközök az érintett öntevékeny körök elnökeinek szóbeli 

megállapodása alapján legfeljebb egy hét időtartamra használhatóak fel más körök által. A 

megállapodás tényéről és időtartamáról a HK-t értesíteni kell. 

c) (3) d) pontjában meghatározott eszközök jelen ügyrend 2. számú mellékletében 

meghatározott forma alapján az öntevékeny körök elnökeinek írásbeli megegyezése és a 

HK ellenjegyzése során használható fel más körök által, legfeljebb egy hétig 

d) (3) e) pontjában meghatározott eszközök csak a HK által felügyelt módon használhatóak 

fel 

(6) Amennyiben egy öntevékeny kör az (5) bekezdéstől eltérően kívánja felhasználni a (2) bekezdés 

alapján leltárba vett eszközöket, úgy azt a felhasználást megelőzően két héttel köteles a HK-nak 

bejelenteni, aki, amennyiben a leltár módosításával a kérés teljesíthető, valamint az érintett 

öntevékeny körök ebbe beleegyeznek, az engedélyt megadja, és gondoskodik a leltár 

frissítéséről. 

(7) Az eszközökkel kapcsolatos károkozás, nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés esetén 

a kezeléssel megbízott, vagy ideiglenesen használó öntevékeny kör köteles az eszköz 

javításának vagy cseréjének költségeit megtéríteni. Ennek elmulasztása a Hiba! A hivatkozási 

forrás nem található. (3) a) pontja alapján az öntevékeny kör megszüntetésével jár. 

  6. §

Öntevékeny körök megszűnése 

(1) Öntevékeny kör megszűnhet az öntevékeny kör tagjainak kezdeményezésére, amennyiben a 

megszűntetést abszolút többséggel megszavazzák. A megszűntetés tényéről, okairól a kör 

elnöke köteles két héten belül írásban értesíteni a HK-t. 

(2) Öntevékeny kör a HK által automatikusan megszüntetettnek tekinthető, amennyiben az 

öntevékeny kör két egymást követő félévben nem nyújt be Öntevékeny köri pályázatot, nem ad 

le taglistát, nem ad le programtervezetet valamint ezen időszakban tevékenységet nem végez, 

HK-val való kommunikációja megszűnik. 

(3) Öntevékeny kör működése a HK által felfüggeszthető, amennyiben 

a) a jelen Ügyrendben, illetve külön megállapodásban foglaltakat az öntevékeny kör nem 

tartja be; 
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b) tevékenysége törvénybe, jogszabályba, vagy az egyetemi irányítás és vezetés jogi 

eszközeibe ütközik, vagy ha sérti az Egyetem vagy az ÉPK jó hírnevét. 

(4) Az öntevékeny kör megszűntetéséről szóló, indoklással ellátott határozatot a HK egy héten belül 

eljuttatja az öntevékeny kör elnökének, aki köteles azt a tagok tudomására hozni. 

(5) A megszüntető határozat ellen egy héten belül az öntevékeny kör elnöke felülvizsgálati 

kérelemmel fordulhat az Egyetemi Hallgatói Képviselethez. 

(6) Az öntevékeny kör kezelésére bízott eszközökért felelős személy az öntevékeny kör 

megszűnése vagy megszüntetése esetén az eszközökkel haladéktalanul köteles elszámolni a HK-

val. 

Budapest, 2014. február 10.  

 Berecz Zsolt Gábor 

 elnök 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 Építészmérnöki Kar 

 Hallgatói Képviselet 

 


