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BME VBK Mentor Kör 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Vegyészmérnöki és 

Biomérnöki Karán (továbbiakban: Kar) a Mentor Kör a Hallgatói Képviselet (továbbiakban: HK) 

egyetértésével megalkotta az alábbi szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ). 

Elfogadta a BME VBK Mentor Kör Szavazása 2009. november 9-i ülésén. 

Jóváhagyta a BME VBK Hallgatói Képviselet 2009. november 16-i ülésén. 

Módosította a BME VBK Mentor Kör Szavazása 2010. január 26-i ülésén. 

Jóváhagyta a BME VBK Hallgatói Képviselet 2010. február 1-i ülésén. 

Módosította a BME VBK Mentor Kör Szavazása 2011. március 2-i ülésén. 

Jóváhagyta a BME VBK Hallgatói Képviselet 2011. március 21-i ülésén. 

Módosította a BME VBK Mentor Kör Szavazása 2011. november 23-i ülésén. 

Jóváhagyta a BME VBK Hallgatói Képviselet 2011. november28-i ülésén. 

Módosította a BME VBK Mentor Kör Közgyűlése 2012. november 8-i ülésén. 

Jóváhagyta a BME VBK Hallgatói Képviselet 2012. november 12-i ülésén. 

Módosította a BME VBK Mentor Kör Közgyűlése a 2014. november 26-i ülésén. 

Jóváhagyta a BME VBK Hallgatói Képviselet a 2014. december 1-i ülésén. 

Módosította a BME VBK Mentor Kör Közgyűlése a 2015. október 21–i ülésén. 

Jóváhagyta a BME VBK Hallgatói Képviselet a 2015. szeptember 29–i ülésén. 

Hatályos: 2015. október 21-től 

1. § 

A Mentor Kör 

1) A Mentor Kör az Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályában definiált kari 

hallgatói öntevékeny csoportként működik. 

2) A mentorrendszert a Karon a BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium alapította. 

3) A Mentor Kör célja a Kar nappali tagozatos alapképzéseire felvett elsőéves hallgatók 

(továbbiakban: elsőévesek) teljes körű tájékoztatása, illetve közösségi beilleszkedésének 

és tanulmányi ügyeinek segítése. 

4) A Mentor Kör: 

a) neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és 

Biomérnöki Kar Mentor Kör 

b) címe: Hallgatói Képviselet Iroda, 1111 Budapest, Stoczek u. 1-7. I. emelet 141. 

c) Rövidítései: 

i. BME VBK Mentor Kör 

ii. BME VBK MK 
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2. § 

A Mentor Kör általános kötelezettségei 

1) A Mentor Kör és annak tagjai 

a) a tanév megkezdése előtt felveszik a kapcsolatot az elsőévesekkel, folyamatosan 

tájékoztatják az őket érintő aktuális híreket és programokat illetően; 

b) részt vesznek az elsőévesek beiratkozásán; 

c) rendszeresen közösségi programokat szerveznek az elsőéveseknek; 

d) figyelemmel követik az elsőévesek egyetemen való helytállását; 

e) cselekedeteikkel és viselkedésükkel nem keltik a Mentor Kör negatív visszhangját. 

3. § 

A Mentor Kör szervezeti rendje 

1) A Mentor Kör szervezeti szintjei: 

a) Aktív tagok 

i. Vezetőség 

1. Elnök 

2. Referensek 

ii. Munkacsoport tagok 

iii. Általános tagok 

iv. Új tagok 

b) Passzív tagok 

4. § 

A Mentor Kör tagjai 

1) A Mentor Kör megkülönböztet aktív és passzív tagokat. 

2) A Mentor Kör tagja az lehet, aki felvételt nyert a Mentor Körbe, az SZMSZ-t ismeri és 

betartja. 

3) Új tagok felvételére évente egyszer kerül sor (a 17. § alapján). 

4) Aktív tagok a Vezetőség tagjai, a munkacsoport tagok, az általános tagok, illetve az új 

mentorok. 

5) Aktív tagok lehetnek azok, 

a) akik aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a Karon és; 

b) akiknek az eddig megszerzett krediteinek száma legalább (n*25)-10, ahol „n” a 

befejezett aktív félévek száma;  

c) továbbá megfelelnek a Mentor Kör Teljesítménymérő Rendszerében meghatározott 

kívánalmaknak. 

6) A Mentor Kör munkacsoport tagjai lehet 

a) a Mentor Kör aktív tagjai közül bárki, aki a Munkacsoport vezetőnél motivációs 

levélben jelzi a munkacsoportba való belépésének szándékát. A motivációs levél az év 

során bármikor leadható. 

7) A munkacsoport tagság megszűnhet, 
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a) ha a munkacsoport tag a munkacsoport vezetőjétől tagságának megszüntetését írásban 

kéri; 

b) ha a munkacsoport vezető a munkacsoport tagot a teljesítménye alapján 

munkacsoporti tagságának megszüntetésére a Vezetőség felé felterjeszti. A 

munkacsoport tag a következő Munkacsoport-gyűlésen fellebbezhet a döntés ellen; 

c) amennyiben a munkacsoport tag elveszíti az aktív köri tagságát, mellyel a 

munkacsoport tagsága is megszűnik. 

8) A Mentor Kör passzív tagja, 

a) aki passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a Karon vagy; 

b) aki kéri passzív taggá válását vagy; 

c) aki nem felelt meg az aktív tagság feltételeinek; 

d) a passzív státuszát egymás után legfeljebb két félévig tarthatja meg, melyet a 

státuszban eltöltött fél év letelte után meg kell erősítenie; 

e) a passzív státuszát legfeljebb két őszi félévben kérvényezheti, a harmadik 

esetén a tagsága megszűnik. 

9) A Mentor Kör passzív tagjai újra aktív tagok lehetnek, amennyiben 

a) írásban kérik az aktiválást a Mentor Kör Vezetőségétől, ha a passziválás oka 

4.§ 8) a) vagy b), de az utolsó aktív időszakban megfeleltek 5) c) feltételnek 

vagy; 

b) megfelelnek a 4. §5) feltételeinek, ha a passziválás oka 8) c); 

10) A köri tagság megszűnhet 

a) önkéntes alapon a Mentor Kör tagjainak saját kérésére, amennyiben kilépési 

szándékukról a Mentor Kört írásban tájékoztatják; 

b) aktív tagok esetében, ha nem felelnek meg a Mentor Kör Teljesítménymérő Rendszer 

feltételeinek. A döntést követően fellebbezésre 5 munkanap áll rendelkezésre; 

c) passzív tagok esetében fél év leteltével, ha a passziválás oka 4.§ 8) c) volt és a passzív 

időszak alatt nem teljesítették az aktiváláshoz szükséges 4.§ 9) feltételt; 

d) passzív tagok esetében fél év leteltével, ha a passziválás oka 4.§ 8) a) vagy b) volt, és 

nem kérik státuszuk meghosszabbítását; 

e) passzív tagok esetében, ha egymás után két félév passzív státusz után nem kérik 

státuszuk aktiválását 

f) passzív tagok esetében a 8) e) esetben. 

5. § 

A Mentor Kör Vezetősége 

1) A Vezetőség a Mentor Kör Közgyűlése (10. §) által a Tisztújításon (11. §) megválasztott 

öt főből áll. 

2) A Vezetőség tagjai csak aktív tagok lehetnek. 

3) A Vezetőség: 

a) meghatározza a Mentor Kör működésével kapcsolatos feladatokat és irányelveket; 

b) irányítja és ellenőrzi a Mentor Kör munkáját; 

c) az SZMSZ-t betartja és a Mentor Kör tagjaival maradéktalanul betartatja; 

d) a Mentor Kör SZMSZ-e és Teljesítménymérő Rendszere alapján folyamatosan 

felülbírálja a Mentor Kör aktív és passzív tagjainak státuszát; 

e) pályázatokat ír ki és elbírálja azokat (a 14. § alapján); 

http://www.vegyeszhk.hu/


BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR HALLGATÓI KÉPVISELET 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 

Hallgatói Képviselet 

1111 Budapest, Stoczek utca 1-7. , 141. 
Honlap: www.vegyeszhk.hu 
E-mail: vegyeszhk@vegyeszhk.hu 

 

 

f) havonta legalább egyszer ülésezik (továbbiakban: Vezetőségi ülés), melyről az ülés 

előtt legalább 3 nappal tájékoztatja a tagokat. Minden vezetőségi tagnak korlátozott 

számú kimentés áll rendelkezésre; 

g) döntéseit és rendelkezéseit legalább három egyetértő szavazattal hozza, kivéve a 

Mentorképzés főszervezői pályázatának elfogadását, ahol legalább négy azonos 

szavazat szükséges. Döntéseiről a Mentor Kör tagjait az ülésen készült 

jegyzőkönyvben értesíti az ülést követő egy héten belül; 

h) fenntartja a jogot az év közbeni pozíciócserékre. 

4) A Mentor Kör működésével kapcsolatos feladatokat és irányelveket a Vezetőség 

határozza meg, melyekről a tagokat Vezetőségi határozatban értesíti. Az aktuális félév 

elején hatályos Vezetőségi határozat érvényes az adott félévre, félévközi módosítása 

esetén a módosított határozat a következő félév elején lép hatályba. Vezetőségi határozat 

nem lehet az SZMSZ rendelkezéseivel ellentétes. 

5) Az Elnök – saját jogkörét érintő esetekben – Elnöki határozatot adhat ki, amely a 

hatályban lévő Vezetőségi határozatokkal nem lehet ellentétes tartalmú. Kérdéses 

esetekben a Vezetőségi határozat érvényes, valamint Vezetőségi határozat hatályon kívül 

helyezhet Elnöki határozatot, abban az esetben, ha annak tartalma sérti az SZMSZ 

pontjaiban foglaltakat. Elnöki határozat lehet Vezetőségi határozat kiegészítése. 

6) A határozatok formája lehet rendelkezés vagy döntés, amelyeknek tartalmaznia kell a 

határozat személyi és időbeli hatályát. 

a) A rendelkezések: 

i. általános érvényű iratok, amelyek a jövőbeli célok, feladatok és működési rendek 

meghatározását hivatottak írásba foglalni; 

ii. az SZMSZ-ben nem tárgyalt kérdések kiegészítései, végrehajtási utasítások; 

b) A döntések: 

i. konkrét tartalmú iratok, amelyek az SZMSZ és a rendelkezések alapján tárgyalt 

kérdéseket egyértelműsítik. 

7) A határozatokat – visszakövethetőségük végett – határozatszámmal kell ellátni, időben 

növekvő sorrendben, sorszám/év formátumban.  

8) A Vezetőség: 

a) tagjai által betöltött posztok: Elnök, Alelnök, Gazdasági referens, Adminisztrációs 

referens, HR-referens és Rendezvényreferens; 

b) tagjai felosztják egymás között a referensi pozíciókat; 

c) az Alelnököt az Elnök kéri fel, személye valamelyik referens. 

9) Az Elnök (a Mentor Kör körvezetője): 

a) képviseli a Mentor Kört az Egyetem és a Kar különböző fórumain; 

b) a Mentor Kör okmányait tárolja és megőrzi; 

c) a Mentor Kör feladatait véghezviszi és véghezviteti; 

d) kapcsolatot tart a Dékáni Hivatallal és a Hallgatói Képviselettel; 

e) kapcsolatot tart a Karon működő további öntevékeny körök vezetőivel; 

f) összehívja és levezeti a Közgyűlést (a 10. § alapján), a Mentorgyűlést (a 12. § alapján) 

és a Vezetőségi ülést; 

g) az Elnöki és Vezetőségi határozatokat a tagok számára elérhetővé teszi; 

h) felügyeli a Vezetőség munkavégzésének folyamatát. 

10) Az Alelnök: 

a) az Elnök akadályoztatása vagy lemondása esetén ideiglenesen átveszi annak feladatait 

az Elnök személyére szóló Tisztújításig (Ügyvezető Elnök); 
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b) az Elnökkel folyamatosan kapcsolatot tart, mindig napra késznek kell lennie. 

11) A Gazdasági referens: 

a) a Mentor Kör gazdasági ügyeit intézi; 

b) kapcsolatot tart a Hallgatói Képviselet Gazdasági referensével; 

c) elkészíti az féléves költségvetési tervet és az előző féléves beszámolót, valamint a 

pénzügyi pályázatok terveit; 

d) minden esemény után, illetve havonta készít a Vezetőségi ülésre aktuális beszámolót a 

Mentor Kör jelenlegi gazdasági helyzetéről. 

12) Az Adminisztrációs referens: 

a) minden Mentorgyűlésről (12. §) és Vezetőségi ülésről jegyzőkönyvet készít és egy 

héten belül elérhetővé teszi a tagok számára; 

b) elkészíti és felügyeli a levelezőlistákat; 

c) karbantartja a honlapot és a dokumentumtárat; 

d) feljegyzi a Kör fontosabb programjait. 

13) A HR-referens: 

a) figyelemmel kíséri a Mentor Kör aktív és passzív tagjainak munkáját; 

b) koordinálja a Mentor Kör aktív és passzív tagjainak felülvizsgálatát a Mentor Kör 

SZMSZ-e és Teljesítménymérő Rendszere alapján; 

c) felügyeli és koordinálja a HR-munkacsoport munkáját (13. § alapján); 

d) kezeli a Mentor Kör Teljesítménymérő Rendszerét. 

14) A Rendezvényreferens: 

a) felügyeli a Mentor Kör rendezvényein a Mentor Kör Vezetősége által megbízott 

főszervezők és szervezők munkáját; 

b) teljes körűen tájékoztatja a Mentor Kör Vezetőségét a rendezvények eseményeiről; 

c) elkészíti az éves rendezvényprogramot; 

d) felügyeli és koordinálja a programfelelősi munkacsoport munkáját (13. § alapján). 

6. § 

A Mentor Kör Munkacsoport tagjai 

1) A Munkacsoport tagok feladatai és kötelezettségei: 

a) részvétel a munkacsoportgyűléseken; 

b) részvétel a Közgyűlésen (10. § alapján) és a Mentorgyűlésen (12. § alapján), szavazati 

joggal; 

c) részvétel a Mentor Kör hatálya alá tartozó programok szervezésében és 

lebonyolításában; 

d) aktív részvétel a munkacsoport tevékenységében; 

e) határidők betartása. 

2) A munkacsoport tagok jogosultságai fél év munkacsoport tagság után: 

a) a Munkacsoport tagok pályázhatnak a Mentor Kör rendezvényeinek szervezésére; 

b) a Munkacsoport tagok pályázhatnak Vezetőségi, illetve Elnöki pozíciókra. 
 

3) A munkacsoport tagok lehetőségei: 

a) részvétel a Vezetőségi ülésen tanácskozási joggal. 
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7. § 

A Mentor Kör Általános tagjai 

1. Az Általános tagok a Mentor Kör aktív tagjai. 

2. Az Általános tagok feladatai és kötelezettségei: 

a) részvétel a Mentor Kör hatálya alá tartozó programok lebonyolításában; 

b) részvétel a Mentor Kör Közgyűlésén (10. §) szavazati joggal; 

c) beszámoló benyújtása írásban a féléves munkájukat illetően a mindenkori HR-felelős 

felé. 

3. Az Általános tagok lehetőségei: 

a) részvétel a Mentorgyűlésen tanácskozási joggal; 

b) részvétel a Vezetőségi ülésen tanácskozási joggal; 

c) részvétel a Munkacsoport gyűlésen tanácskozási joggal. 

8. § 

A Mentor Kör új mentorai 

1) A Mentor Kör Új mentorai azok az aktív tagok, akiket a Vezetőség a Mentorképzés 

alapján felvesz. 

2) A Mentor Kör Új mentorainak feladatai és kötelezettségei: 

a) részvétel a Mentor Kör hatálya alá tartozó programok lebonyolításában; 

b) döntés munkacsoport tagságról legkésőbb a mindenkori Tisztújítás után; 

c) részvétel a Mentor Kör Közgyűlésén (10.§) és Mentorgyűlésén (12.§) szavazati joggal. 

A tagsági szintválasztástól függetlenül a Mentorgyűlésen való részvétel a felvételt 

követően egy évig kötelező. 

3) Az új mentorok lehetőségei: 

a)  részvétel a Vezetőségi ülésen tanácskozási joggal. 

9. § 

A Mentor Kör Passzív tagjai 

1) A passzív tagok a Mentor Kör passzív tagjai. 

2) A passzív tagok kötelezettsége: félévente nyilatkozniuk kell a további köri terveikről. 

3) A passzív tagok jogosultságai: 

a) részvétel a Kör által szervezett programokon; 

b) részvétel a Közgyűlésen (10.§) gyűlésen tanácskozási joggal; 

c) részvétel a Mentorgyűlésen (12.§) tanácskozási joggal; 

d) részvétel a Vezetőségi ülésen tanácskozási joggal. 
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10. § 

A Mentor Kör Közgyűlése 

1) A Mentor Kör legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely: 

a) megválasztja a Mentor Kör Vezetőségét (11. § alapján), illetve le is mondathatja annak 

tagjait (10. § 12) alapján);  

b) módosítja és elfogadja az SZMSZ-t a HK jóváhagyásával (10. § 13) alapján); 

c) beszámoltatja a Vezetőséget az előző éves tevékenységéről, és az éves költségvetésről; 

d) megválasztja a tiszteletbeli örökös mentorokat (19. § alapján); 

e) kizárhatja a Mentor Kör tagjait a 10. § 11) bekezdés alapján. 

2) A Közgyűlést össze kell hívni:  

a) évente legalább egyszer, a tavaszi félév szorgalmi időszakának 1. és 4. hete közötti 

időszakában, Tisztújítás céljából (11. § alapján), valamint az előző Vezetőség 

beszámoltatásának céljából; 

b) a HK kezdeményezésére; 

c) a Mentor Kör Elnökének, Vezetőségének vagy a tagok legalább 50 %-ának 

indítványozására. 

3) A Közgyűlésen az aktív tagoknak kötelező a részvétel. Amennyiben valaki nem tud 

megjelenni, kimentését a Közgyűlést megelőző nap éjfélig a mindenkori Adminisztrációs 

felelőstől írásban kell kérnie. 

4) A Közgyűlést a Mentor Kör Elnöke vezeti le. 

5) A Közgyűlés döntéseit egyszerű többséggel hozza, kivéve a 10. § 1) a) esetet. 

6) A Mentor Kör Elnöke gondoskodik a Közgyűlés összehívásáról és meghatározza 

időpontját, melyet a Közgyűlés napirendi pontjaival együtt a Közgyűlés időpontja előtt 2 

héttel kihirdet. 

7) A Közgyűlésen a Mentor Kör minden jelenlévő aktív tagja egy szavazattal vehet részt, 

kivéve a 10. § 1) a) esetet. Személyi kérdésekben vagy a tagok kérésére a szavazás 

titkosan történik. 

8) A Közgyűlésen való szavazáshoz személyi azonosításra alkalmas arcképes igazolvány 

szükséges. 

9) A Közgyűlés érvényes, ha azon a Mentor Kör aktív tagjainak legalább kétharmada részt 

vesz. 

10) Amennyiben a Közgyűlés nem érvényes, egy héten belül ismételt Közgyűlést kell 

összehívni, mely a résztvevő aktív tagok számától függetlenül határozatképes. 

11) A Mentor Kör tagjai ellen a Vezetőség teljes egyetértéssel, vagy az aktív tagok legalább 

50%-a Vezetőség felé írásban indítványozhat kizárást. Az indítványbenyújtását követően 

az Elnök egy héten belül köteles Közgyűlést összehívni a 10. § 7) alapján. A 

Közgyűlésen jelenlévő aktív tagok az indítványt egyszerű többséggel megvétózhatják. 

12) A Mentor Kör Vezetőségi tagjainak (egész Vezetőség vagy egy személy) lemondatására 

benyújtható bizalmatlansági indítvány a 11) pontban leírtakhoz hasonlóan. 

13) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának rendje a következő: 

a) Módosítási javaslatot nyújthat be a Közgyűlés elé: 

i. a Mentor Kör bármely tagja, amennyiben az összes tag legalább 40 %-ának, vagy 

az aktív tagok legalább 30%-ának támogatását élvezi; 

ii. a Vezetőség; 

iii. az Elnök, amennyiben a Kör SZMSZ-e további, felsőbb szabályzatokkal ellentétes. 
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b) A SZMSZ módosítási javaslatot az Elnöknek kell jelezni, hogy a jelzéstől számított 

egy hónapon belül Közgyűlést hívhasson össze e kérdésben. Az előzetes módosítási 

tervet a tagok számára ki kell küldeni, hogy azt véleményezhessék. A véleményeket a 

benyújtó számára lehet megküldeni, aki azokat figyelembe veheti, és a végleges 

javaslatot az Elnöknek eljuttatja. Az Elnök ezt a végleges javaslatot a tagok számára a 

Közgyűlés időpontja előtt legkésőbb három nappal elérhetővé teszi. 

c) A végleges javaslatról a Közgyűlés szavaz. A végleges javaslat módosításának 

benyújtására lehetőség nincs, kizárólag annak elfogadásáról, ill. elutasításáról lehet 

szavazni. 

11. § 

A Mentor Kör Tisztújítása 

1) A Tisztújítás a Mentor Kör Vezetőségi tagjainak megválasztása. 

2) A Mentor Kör a Tisztújítás során választja meg a körvezetőjét, az Elnököt (körvezető) 

illetve a Vezetőség tagjait. 

3) A Vezetőségbe jelentkezés a Közgyűlés időpontja előtti harmadik nap éjfélig írásban, a 

Mentor Kör adminisztrációs rendszerében leadott motivációs levélben történik. 

Amennyiben egy tag Elnöknek is szeretne jelentkezni, úgy erre külön pályázatot kell 

leadnia. A Mentor Kör Elnökének kötelessége a motivációs leveleket legkésőbb a 

beérkezési határidő után 12 órával a tagok számára elérhetővé tenni. 

4) A Tisztújítás előkészítése az Elnök feladata, amely magában foglalja a szavazólapok 

előkészítését, a kétfős szavazatszámláló bizottság összehívását és hitelesítés céljából egy 

Hallgatói Képviselő felkérését. 

5) A Mentor Kör Vezetősége 3 fő esetén alakulhat meg, melynek tagja az Elnök is. 

Amennyiben nincs legalább 3 pályázat (beleértve egy Elnöki pályázatot is), úgy új 

Tisztújító Közgyűlést kell összehívni. Az új Vezetőség megalakulásáig ideiglenesen, 

megbízott ügyvivői pozíciókban a régi Vezetőség regnál. 

6) Amennyiben nincs egy Elnöki pozícióra pályázó Munkacsoport tag sem, úgy új Tisztújító 

Közgyűlés összehívása szükséges. 

7) Az éves Tisztújítás során minden aktív tag két szavazólapot kap. 

a) A szavazó az első szavazólapon az Elnök személyére adhat le egy szavazatot. 

Legfeljebb két induló esetén az Elnök személyéről az érvényes szavazatok többsége 

dönt. Szavazategyenlőség esetén azonnali új szavazás szükséges. Amennyiben 

kettőnél több Elnökjelölt indul, úgy a választás több körben zajlik. Ha az első körben 

az egyik Elnökjelölt sem szerzi meg a leadott, érvényes szavazatok legalább 50%-át, 

úgy a második körben a két legtöbb szavazatot kapott Elnökjelölt vesz részt, ahol az 

Elnöki pozíciót a szavazatok egyszerű többségével a legtöbb szavazatot elnyerő 

Elnökjelölt töltheti be. 

b) A második szavazólapon, a referensek megválasztása listás szavazással történik, ahol 

minden aktív tag legfeljebb öt szavazattal rendelkezik és egy jelöltre egy szavazatot 

adhat le. Az öt legtöbb szavazatot kapott jelölt válik Vezetőségi taggá. Ha 

szavazategyenlőség áll fent az 5. és 6. legtöbb szavazatot kapott jelölt között, akkor az 

ennél több szavazatot kapott jelöltek mandátumot kapnak. Az azonos szavazatot 

kapott jelöltek között szavazást kell kiírni a még be nem töltött helyekre. Amennyiben 
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közöttük ismét szavazategyenlőség áll fenn, az újonnan megszavazott Elnök dönt 

közöttük. 

c) Amennyiben az első körben megválasztott Elnök a vezetőségi szavazás alapján nem 

jutna pozícióhoz, a megválasztott Elnök és a négy legtöbb szavazatot kapott jelölt 

válik Vezetőségi taggá. 

d) A szavazás során mindkét szavazólap kiadása és gyűjtése egy időben történik. A 

szavazatszámláló bizottság csak az összesített eredményt tudatja a tagokkal. 

8) Fellebbezést a Tisztújítás végeredményével vagy tisztaságával kapcsolatban a HK-nál 5 

munkanapig lehet benyújtani. 

9) Amennyiben a választás a hitelesített emlékeztető alapján érvényesnek és eredményesnek 

minősül, a Mentor Kör Vezetőségének a Közgyűlést követő egy héten belül alakuló 

Vezetőségi ülést kell összehívnia, amelynek rendje a következő: 

a) a felelősi posztokat a Vezetőségi tagok egymás között szétosztják; 

b) egyetértés hiányában a megválasztott tagokat az Elnök kéri fel a Vezetőségi referensi 

pozíciókra; 

c) az Elnök az egyik referenst felkéri az Alelnöki pozícióra. 

10) A Mentor Kör megválasztott Vezetőségi tagjainak mandátuma a következő érvényesnek 

minősített Tisztújításig tart. 

11) Ha valamelyik Vezetőségi tag az éves Tisztújítás előtt lemond, a mandátumának 

megfelelő feladatokat a lemondást követő 30 napig köteles ellátni. A megüresedett 

Vezetőségi pozícióra 30 napon belül időközi Tisztújítást kell kiírni.  

12) Az Elnök lemondása azonnali hatályú. Az Elnök lemondása esetén az ügyvitelt 

Ügyvezető Elnökként az Alelnöke veszi át. Az Elnöki pozícióra 30 napon belül időközi 

Tisztújítást kell kiírni, melynek menete a következő: 

a) az Elnök lemond, a helyére kerül az addigi Alelnök Ügyvezető Elnök címen, eközben 

a Vezetőség tagjai (4 fő) kineveznek maguk közül egy Elnökjelöltet, aki az Ügyvezető 

Elnök is lehet; 

b) ezzel párhuzamosan az Ügyvezető Elnök a megüresedett Vezetőségi tagságra és 

megerősítő szavazás céljából az Elnökjelölt személyére Közgyűlést hív össze; 

c) ha az Elnökjelölt elnyeri a megerősítő szavazatok legalább 50%-át, úgy ő lesz az új 

Elnök; 

d) ha az Elnökjelölt nem nyeri el a megerősítő szavazatok legalább 50%-át, úgy az 

újonnan bejutott Vezetőségi taggal együtt a Vezetőség újabb Elnökjelöltet állít ki, aki 

nem lehet az adott Elnökválasztásnál előzőleg már kinevezett Elnökjelölt; 

e) Amennyiben az 5. jelöltet sem választja meg a Közgyűlés, úgy az eredeti Ügyvezető 

Elnök kapja meg az Elnöki mandátumot. 

12. § 

A Mentor Kör Mentorgyűlése 

1) A Mentorgyűlést összehívhatja: 

a) a Mentor Kör Vezetősége; 

b) a Mentor Kör aktív tagjainak 20 %-a, amennyiben igényét jelzi a Vezetőség felé. 

2) A Mentorgyűlést félévente legalább négy alkalommal össze kell hívni. 
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3) A Mentor Kört érintő ügyek tárgyalásánál a Mentorgyűlésen jelen lévő Vezetőségi tagok, 

munkacsoport tagok és új mentorok minden döntés esetén egy-egy szavazattal 

rendelkeznek. 

4) A Mentorgyűlés döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. 

5) A Mentorgyűlés feladata és joga: 

a) a Mentor Kör Vezetőségének beszámoltatása; 

b) a Mentor Kör programjainak és feladatainak értékelése ill. megvitatása; 

c) a Mentor Kör előzetes rendezvénytervének elfogadása. 

6) A Mentorgyűlés időpontját és helyszínét legkésőbb öt munkanappal a gyűlés előtt meg 

kell hirdetni a tagok számára. 

7) A Mentorgyűlésen való részvétel alól kimentés kérhető, amelynek mennyiségét a Mentor 

Kör Teljesítménymérő Rendszere szabályozza. A kimentést a gyűlést megelőző nap 

éjfélig, írásban, indoklással a Mentor Kör Adminisztrációs felelősétől kell kérni. Vis 

major esetekben a Vezetőség a határidőt illetően engedményt adhat. 

13. § 

A Mentor Kör munkacsoportjai, felelősei és rendezvényszervezői 

1) A Mentor Kör feladatainak egy részét munkacsoportoknak, felelősöknek és 

rendezvényszervezőknek delegálja, mely pozíciókat csak munkacsoport tag tölthet be. 

2) A Mentor Kör munkacsoportjai. 

a) A Munkacsoportok célja a Kör bizonyos célzottabb tevékenységeinek magas 

színvonalú elősegítése irányvonalak meghatározásával, közös munkán alapuló, kisebb 

körben felmerülő ötletek és problémák megbeszélésével és tárgyalásával.  

b) Munkacsoportok: 

i. Három munkacsoport működik a Mentor Körben: 

1. HR-munkacsoport, melynek munkacsoport-vezetője a HR-referens; 

2. Programfelelősi munkacsoport, melynek munkacsoport-vezetője a 

Rendezvényreferens; 

3. Marketing-munkacsoport, melynek munkacsoport-vezetője a 

Rendezvényreferens. A munkacsoport-vezető felkérhet munkája 

megkönnyítésének érdekében Marketing felelősi pozícióra egy munkacsoport 

tagot. 

ii. A munkacsoportok határozatlan időre szólnak. 

iii. A munkacsoporti tagság ideje nincs korlátozva, nem kell újrapályázni a tagságot. 

iv. Egy tag több munkacsoport tagja is lehet. 

3) A Mentor Kör egyes feladatok ellátására és azokkal kapcsolatos teendők elvégzésének 

céljából felelősöket pályáztat. Minőségüket tekintve a felelősök állandó vagy alkalmi 

felelősök lehetnek. 

a) Az állandó felelősi pozícióra az aktív tagok pályázhatnak, melyet a Vezetőség bírál el. 

A megbízatás határozott időre, legfeljebb egy évre szól.  

4) A Mentor Kör Vezetősége minden saját szervezésű rendezvényének szervezésére, azaz a 

rendezvényszervező személy pozícióra pályázatot ír ki (14. § alapján). 

a) Az adott rendezvény szervezőjének kiemelt feladatai: 

i. az adott rendezvény fő irányvonalainak meghatározása, az előzetes ütemterv 

betartatása; 
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ii. segítők felkérése, és azok felügyelete a közös munka folyamán; 

iii. a programfelelősi munkacsoporttal való közös munka összehangolása; 

iv. a program vagy rendezvény teljes költségvetésének elkészítése, és annak tartása, 

valamint a Mentor Kör Gazdasági referensével való egyeztetés. 

5) Minden munkacsoport vezetője, a felelősök és a rendezvényszervezők is az Elnök kérését 

követő egy héten belül kötelesek beszámolójukat az Elnök számára megküldeni. 

6) A munkacsoportokról, felelősökről és rendezvényszervezőkről szóló további 

útmutatásokat vezetőségi határozatnak kell tartalmaznia. 

14. § 

A Mentor Kör belső pályázati rendszere 

1) A Mentor Kör Vezetősége a Mentor Kör rendezvényeinek szervezői munkájára a Mentor 

Kör munkacsoport tagjai számára pályázatokat ír ki. 

2) A munkacsoport tagok a pályázatokat a Vezetőség számára az adminisztrációs 

rendszerben adhatják le. 

3) Sikertelen pályázat esetén a Vezetőség kéri fel a rendezvény szervezőjét. 

4) A Vezetőség fenntarthatja a személyes meghallgatás kiírására való jogot. 

5) A pályázatok beadási határideje a pályázat kiírásától számított legalább 14 nap. 

6) A pályázatokat a Vezetőség bírálja el. 

15. § 

A Mentor Kör külső pályázati rendszere 

1) A Mentor Kör aktív tagjai a Vezetőség jóváhagyásával a Mentor Kör nevében külső, 

kari érdekeltségű rendezvény szervezésére pályázatot adhatnak be. 

2) Szándékukról értesíteniük kell a mindenkori Vezetőséget. 

3) A Vezetőség részéről pályázó körtagok munkáját a Rendezvényfelelős segíti. 

4) A pályázó körtagok kötelesek a Vezetőségnek a szervezés állásáról hetente jelentést 

tenni. 

16. § 

A Mentor Kör Teljesítménymérő Rendszere 

1) A Mentor Kör Teljesítménymérő Rendszere az aktív és passzív tagok felülvizsgálatát 

hivatott segíteni. 

2) A Teljesítményérő Rendszer részleteit a Vezetőség határozza meg és vezetőségi 

határozatban a Mentor Kör minden tagja számára elérhetővé teszi. 

3) A Teljesítménymérő Rendszert a Mentor Kör belső használatban alkalmazza. 

4) A Teljesítménymérő Rendszer kezelését a HR-referens kizárólag a tulajdonában lévő, a 

munkacsoportok vezetői és a rendezvényfelelősök által szolgáltatnak információk 

felhasználásával végzi. 

5) A Teljesítménymérő Rendszer a Szervezeti és Működési Szabályzatra hivatkozva állít fel 

követelményeket. 
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17. § 

A Mentor Kör tagfelvételi eljárása és a Mentorképzés 

1) A tagfelvételi eljárás és a Mentorképzés lebonyolítására a Vezetőség pályázatot ír ki (a 14 

§ szerint). 

2) A Mentorképzésen segítői pozícióra (továbbiakban: képző) szintén a Vezetőség ír ki 

pályázatot. 

3) A Vezetőség által jóváhagyott pályázat alapján a szervező a pályázó munkacsoport tagok 

közül képzőket kér fel. Amennyiben nincs elég elfogadott képzői pályázat, úgy a 

szervező a többi aktív tag közül további képzőket kér fel. 

4) A szervező a tagfelvételt és a Mentorképzést a Kar hallgatói számára kihirdeti. 

5) A tagjelöltek felvételi kérelmének tartalmaznia kell: 

a) önéletrajzot; 

b) egyéni motivációs levelet. 

6) A Mentorképzésen minden tagjelöltnek kötelező a részvétel. 

7) A Mentorképzést az teljesíti, aki a képzésen minden, számára kötelező alkalommal 

megjelenik. 

8) A Mentorképzés teljesítése nélkül a tagjelölt nem lehet mentor. 

9) A Mentorképzést minden évben a tavaszi félévben kell megrendezni. 

10) A Mentorképzés feladata: 

a) a szükséges információk átadása az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról 

(továbbiakban: TVSZ), az Egyetem Térítési és Jutattási Szabályzatáról (továbbiakban: 

TJSZ) és a Mentor Kör SZMSZ-éről; 

b) a tagjelöltek képességeinek felmérése; 

c) tapasztalatok, irányelvek átadása. 

11) A felvételi kérelmek elbírálása: 

a) a 17. § 5) bekezdése; 

b) a Mentorképzésen való részvétel; 

c) a TVSZ, TJSZ és a Mentor Kör SZMSZ ismerete; 

alapján történik. 

12) Az elbírálás menete titkos, a képzők és a főszervező véleményének figyelembevételével a 

Vezetőség döntése alapján történik. 

13) A tagjelöltek csak a saját sikeres vagy sikertelen tagfelvételükről kapnak értesítést. Az 

adott pályázóval nem közölhető mások elbírálásának eredménye. 

14) A tagjelöltek a tagfelvételi eredmény ellen fellebbezést a hivatalos tagfelvételi eredményt 

követően 5 napig nyújthatnak be. 

15) Amennyiben a Mentor Kör egy volt tagja kíván visszalépni a Körbe, úgy az 

újrafelvételről a Vezetőség dönt. A döntés a Mentor Kör Vezetőségének többségi 

szavazása esetén érvényes. 

18. § 

A Mentor Kör gazdasági ügyei 
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1) A Mentor Kör gazdasági ügyeiért az Elnök a HK felé, a Gazdasági referens pedig a 

Vezetőség és a körtagok felé felelős. Az Elnök köteles a Mentor Kör pénzügyeiről a HK 

felé félévente elszámolni. 

2) A Gazdasági referens köteles a Vezetőség számára havonta pénzügyi beszámolót 

készíteni. 

3) A Gazdasági referens köteles félévente költségvetési tervet és beszámolót készíteni. 

19. § 

A tiszteletbeli örökös mentor cím 

1) A Mentor Kör tiszteletbeli örökös mentor címet adományozhat a Mentor Körért sokat tett 

és fejlődését nagyban segítő személyeknek. 

2) A tiszteletbeli örökös mentor címre bárkit felterjeszthet: 

a) a Mentor Kör Vezetősége; 

b) a Mentor Kör aktív tagjainak 20 %-a, amennyiben a Vezetőség felé jelzi. 

3) A tiszteletbeli örökös mentor cím adományozásáról a Közgyűlés dönt (10. § alapján). 

20. § 

Zárórendelkezések 

1) A HK Elnöke megszüntetheti a Mentor Kört, amennyiben nem az SZMSZ-ben foglaltak 

szerint működik. 

2) A Mentor Kör 2009. november 9-ei ülésén elfogadott SZMSZ érvénybe lépésével a 

Mentor Kör veszi át a BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium által megalapított 

mentor-rendszer tevékenységét. 

3) Az SZMSZ-ben nem részletezett kérdésekben az Elnöki és Vezetőségi határozatok az 

irányadóak. 

4) A Mentor Kör tagjai hozzájárulnak ahhoz, hogy félévente az általuk megadott adataikat a 

HR-referens felhasználja a tagfelülvizsgálat során. 

5) A Mentor Kör Szervezeti és Működési Szabályzatának értelmezése a mindenkori 

Vezetőség joga és feladata. 

Budapest, 2015. szeptember 23. 

 Balogh Márton  Orosz Gréta 

 VBK Mentor Kör Elnöke  VBK Hallgatói Képviselet Elnöke  
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1. számú Melléklet – A Mentor Kör logója 
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Szent-GyörgyiAlbertKör 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

Elfogadta a Szent-Györgyi Albert Kör Szavazása 2013. május 6-i ülésén. 

Jóváhagyta a BME VBK Hallgatói Képviselet 2013. május 6-i ülésén. 

Hatályos2013.május6-tól 

1.§ 

Általánosrendelkezések 

1) ASzent-

GyörgyiAlbertKör(atovábbiakbanaKör),egyaVegyészmérnökiésBiomérnökiKar(atovábbi

akbanaKar)hallgatóibólálló,öntevékenykör. 

2) JelenSzervezetiésMűködésiSzabályzatbiztosítjaaKörcéljainakmegvalósítását. 

3) AKörtevékenységénekcélcsoportjaaKarhallgatóibóláll.RendezvényeiaKarhallgatóiszámár

anyíltak. 

2.§ 

AKörcéljaéstevékenységiköre 

1) AKörcéljai: 

a) ABudapestiMűszakiésGazdaságtudományiEgyetem(atovábbiakbanEgyetem)oktatásite

vékenységénekkiegészítése. 

b) Azegyetemihallgatóktudományosismereteinekbővítésetudományoselőadásokéskonfere

nciákútján. 

c) Abio-,környezet-

ésvegyészmérnökihivatásmegismertetése,népszerűsítéseazEgyetemenésazonkívül. 

d) Kapcsolatépítésésegyüttműködésilehetőségekkeresésekülföldiegyetemekkelésmás–

biomérnöki,környezetmérnöki,ill.vegyészmérnöki–

területekentevékenykedőszervezetekkel. 

e) Akarikulturáliséletszínesítése. 

2) AKörműködése: 

a) AKöracéljaitszakmaikurzusokszervezésével,projektek,kulturálisrendezvényekszervezé

sével,tudományos,szakmaielőadások,céglátogatásokszervezésévelvalósítjameg. 

b) AzelőzőbekezdésbenfelsoroltszolgáltatásokataKörtagjainkívülbármelymás,atémairánté

rdeklődőszemélyisigénybeveheti. 

3.§ 

AKörElnöke 

1) AKöregyöntevékenykör,elnökétmagaválasztja,megbízása1évreszól. 
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2) AzElnökfeladataéshatásköre: 

a) aSzakkollégiumáltalelfogadottirányelvekmegvalósításánakelősegítése, 

b) aKörSzervezetiésMűködésiSzabályzatánakbetartatása, 

c) aKörképviselete. 

3) AzSZMSZváltoztatásaaBudapestiMűszakiésGazdaságtudományiEgyetemVegyészmérnö

kiésBiomérnökiKarHallgatóiKépviselet(továbbiakbanHallgatóiKépviselet)jóváhagyásáva

ltörténhet.AváltoztatásokelőterjesztéseaKörElnökénekafeladata.AváltoztatásokésazújSZ

MSZcsakatagokegyhangúbeleegyezéseutánlépérvénybe. 

4) AzElnökaTagokegyhangúbeleegyezésévelmegszüntethetiaKört. 

4.§ 

AKörtagjai 

1) AKörtagjalehetmindenkarihallgató. 

2) AKörtagjaitaKörfelvételibizottságaválasztjameg. 

3) Tagfelvételikérelmétmindenkarihallgatóbeadhatja.Ajelentkezőfelvételibeszélgetésenveszr

észt,melyetaKörFelvételiBizottsága(továbbiakban:Bizottság)tart. 

4) AKörFelvételiBizottsága3tagbóláll:aKörElnöke,akiegybenaBizottságElnöke,valamintaKö

ráltalmegválasztott2továbbiTag. 

5) AtagfelvételikérelemelbírálásakoraKörFelvételiBizottságatöbbségiszavazássalelfogadó,va

gyelutasítóhatározatothoz. 

6) Atagságiviszonymegszűnik: 

a) aTagkilépésével, 

b) aTagkizárásával, 

c) aTaghallgatóijogviszonyánakmegszűnésével. 

7) ATagokjogai: 

a) RésztvehetaKörtevékenységébenésprogramjain, 

b) JogosultaSzervezetiésMűködésiSzabályzatáltalbiztosítottdemokratikusjogainakgyakorl

ására, 

c) Észrevételeket,javaslatokattehet,illetőlegvéleménytnyilváníthataKörműködésévelkapcs

olatbanbármelyköriszervfelé, 

d) PályázhataKörcéljaivalegybevágóésaszemélyesfejlődésételősegítőprogramra,vagyeszk

özre. 

8) ATagokkötelességei: 

a) AKörSzervezetiésMűködésiSzabályzatábanfoglaltrendelkezésekbetartása,illetőlegvégr

ehajtásánakbiztosítása, 

b) AKörKüldetéséveléscéljaivalvalóazonosulásésamegvalósításábanvalóaktívközreműkö

dés, 

c) Avállaltfeladatokkiválóelvégzéseamegadotthatáridőre, 

d) Körhírnevénektiszteletbentartásaésvédelme. 

9) ATagkilépésiszándékátírásbankötelesközölniaKörElnökségénekbármelytagjával.Tagságij

ogviszonyaanyilvántartásbólvalótörlésselszűnikmeg. 

10) ATagkizárásárólaKörElnökségejavaslatáraaKörKözgyűlésedönt.TagságijogviszonyaaKör

közgyűlésihatározatávalszűnikmeg. 

5.§ 
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AKörvagyonaésgazdálkodása 

1) ATagoktóltagdíjnemszedhető,deaTagokbármikortámogathatjákaKört. 

2) Pályázatonnyerttámogatások:ApályázatokatazElnök,vagyazelnökáltalmegbízottTagintézi.

Elszámolásatámogatófeléis,demindenkoraHallgatóiKépviseletfelétörténik. 

3) ApénzügyielszámolásazElnökfeladata.AHallgatóiKépviselettagjaibetekinthetnekakörgazd

aságiügyeibe. 

 

 

Budapest,2013.május1. 

 

 

SzűcsRózsa 

aSzent-GyörgyiAlbertKörelnöke 
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FilmKör 

SzervezetiésMűködésiSzabályzata 

Elfogadta a Film Kör Szavazása 2013. szeptember 9-i ülésén. 

JóváhagytaaBME VBK HallgatóiKépviselet2013.szeptember9-iülésén. 

Hatályos: 2013.szeptember 9-től 

1.§ 

AFilmKör 

1) AFilmKörazEgyetemHallgatóiÖnkormányzatánakAlapszabályábandefiniáltkarihallgatóiö

ntevékenycsoportkéntműködik. 

2) AFilmKörcéljaakollégistákésaKarhallgatóinakszínvonalasszórakoztatása,valamintalapotb

iztosítakollégiumszíneskulturáliséletének.Fórumainkontalálkozási,beszélgetésiésvélemén

ynyilvánításilehetőségetkívánunknyújtaniakollégiumlakóinakésazegyetemihallgatóknak. 

3) AFilmKör: 

a) neve:BudapestiMűszakiésGazdaságtudományiEgyetemVegyészmérnökiésBiomérnöki

KarFilmKör 

b) hivatalosrövidítései: 

i. BMEVBKFilmKör 

ii. BMEVBKFK 

c) címe:BMEMartosFlóraKollégium,1111Budapest,Stoczekutca1-7. 

2.§ 

AFilmKörfeladatai 

1) AFilmKör 

a) FilmvetítéseketszervezésbonyolítleazEgyetemerrealkalmashelyiségeiben(példáulkollé

giumiközösségiszoba,tanterem). 

b) Csoportosmozilátogatásokatszervez. 

c) Színházidaraboklátogatásátszervezi. 

d) Lehetőségetbiztosítamegtekintettműalkotásokközösségimegvitatására,elemzésére;által

ánosvéleménycserére. 

3.§ 

AFilmKörfelépítése 

1) AFilmKörtagjalehetmindenolyanszemély: 

a) akiazEgyetemenaktívhallgatóijogviszonnyalrendelkezik 
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b) akitaVezetőségTiszteletbelitaggáválasztott. 

2) AFilmKörtagjalehet,akiazSzervezetiésMűködésiSzabályzatotismeriéselfogadja,magárané

zvekötelezőnektekinti. 

3) Azújtagokfelvételeféléventetörténik,a4.§-banmeghatározottszempontokszerint. 

4) AKörtagjai: 

a) aVezetőség 

b) aNézők 

5) AVezetőségtagjai: 

a) Körvezető 

b) Gazdaságifelelős 

c) Műszakifelelős 

4.§ 

Tagfelvétel 

1) Azújtagoknakháromkritériumnakkellmegfelelnie: 

a) motivációslevélküldéseaVezetőségrészére(e-mailben) 

b) egyfilmajánlószerkesztése,melymagábanfoglalnéhánytársadalmi-

etikai,pszichológiai,vagyegyébelemzésiszempontramutatókérdéstis 

c) egyfélévbenlegalábbkétgyűlésenvalórészvétel. 

2) EgyszemélycsatlakozásiszándékátfelvételikérelemleadásávaljelezhetiaVezetőségfelé. 

3) AzújtagokfelvételikérelmérőlaVezetőségdöntaVezetőségigyűlésen. 

4) BármelytagmegszüntethetitagságátaVezetőségnekbenyújtott,aláírtkilépőnyilatkozattal. 

a) Vezetőségitagoknakkilépéskortartaniukkellmagukataz5.§5)g)v.pontbanfoglaltakhoz. 

5.§ 

AFilmKörműködése 

1) Filmgyűlés 

a) AFilmgyűlésenzajlikegy-egyadottfilmvagyszíndarabközösmegtekintése. 

b) AFilmgyűlésekidőpontjátéshelyszínétaVezetőséglegalábbegyhéttelagyűléselőttköteles

közzétenni. 

c) AFilmgyűlésekenbárkirésztvehet. 

2) Vitagyűlés 

a) AVitagyűlésenzajlikegyvagytöbbkorábbiFilmgyűlésenmegtekintettműalkotásközösele

mzése. 

b) AVitagyűlésekidőpontjátéshelyszínétaVezetőségköteleslegkésőbbaszóbanforgóműalko

tás(ok)megtekintésekorkihirdetni. 

c) AVitagyűlésenaNézőktovábbifilmeketvagyszíndarabokatjavasolhatnakmegtekintésre. 

d) AVitagyűlésekenbárkirésztvehet. 

3) Körgyűlés 

a) AKörmindenhónapbanelőremeghirdetettidőpontbanKörgyűlésttart. 

b) AKörgyűlésszükségeseténgyakrabbanisösszehívható. 

c) AKörgyűlésencsaktagokvehetnekrészt. 

d) AtagokmegvitathatjákaKörrelkapcsolatoseseményeket. 
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e) Atagokszavazhatnakakövetkezőhónapprogramjáról. 

f) AtagokjavaslatottehetnekaVezetőségnekazSzervezetiésMűködésiSzabályzatmódosítás

ára,ajavaslatokrólszimpátiaszavazástartható. 

g) AtagokTiszteletbelitagotterjeszthetnekfelaVezetőségnek,aszemélytámogatásáraszimpá

tiaszavazástartható. 

4) Vezetőségigyűlés 

a) AVezetőségigyűléstmindenfélévben,előremeghatározottidőpontbanhívjaösszeaKörvez

ető. 

b) AVezetőséghatározatképes,haatestülettagjainaklegalábbkétharmadajelenvanagyűlésen. 

c) Adöntésérvényesésjogerős,haavezetőséglegalábbkétharmadaazonosésérvényes(igenva

gynem)szavazatotadottle. 

d) Vezetőségigyűlésenkerülsor 

i. atagfelvételikérelmekelfogadásáravagyelutasítására 

ii. aTiszteletbelitagságelfogadásáravagyelutasítására 

iii. aSzervezetiésMűködésiSzabályzatmódosításainakelfogadásáravagyelutasítására. 

e) AgyűlésaNézőkszámáraszabadonlátogatható,ámdöntésiésszavazatijoguknincsen. 

5) Tisztújítógyűlés 

a) AKörvezetőéventeegyszerhívjaösszeaTisztújítógyűlést. 

b) AgyűlésencsakaKörtagjaivehetnekrészt. 

c) Agyűlésdöntésképes,haatagoktöbbmint50%-amegjelent. 

d) Azérvényesdöntéshozáshozszükséges,hogyaKörvezetőnkívülméglegalábbegyVezetősé

gitagjelenlegyen. 

e) ANézőkésaVezetőségitagokszavazataegyformaértékű. 

f) AgyűléselsőnapirendipontjaaSzavazatszámlálóbiztosságfelállítása. 

i. aBizottságbanaKörvezetőnemszerepelhet 

ii. aBizottságbanlegalábbegyVezetőségitagnakszerepelniekell 

iii. aBizottságbanlegalábbkétönkéntjelentkezőNézőnekszerepelniekell. 

g) AgyűlésmásodiknapirendipontjaaVezetőségmegválasztása. 

i. AVezetőségitagokmegválasztásisorrendje: 

i. Körvezető 

ii. Műszakifelelős 

iii. Gazdaságifelelős. 

ii. AmegválasztottVezetőségmandátumaalegközelebbiérvényeséseredményesTisztújító

gyűlésigtart,delegfeljebbegyévig. 

iii. Aszavazásonszületetteredményellen5munkanapiglehetkifogásttenniaBMEVBKHK-

nál. 

iv. AzérvényesnekéseredményesnekminősítettszavazásutánazújVezetőségneklegfeljeb

bkéthétenbelülKörgyűlésthívössze. 

v. AmennyibenaVezetőségbármelytagjalemondamandátumáról,vagymegszűnikamand

átumaajogviszonyávalegyütt,azesetbenafeladataitazújVezetőségitagmegválasztásáig

,delegalább30napigmégkötelezőellátnia. 

h) AVezetőségposztjairabármelykörtagjelölhető,illetvebármelykörtagjelölhet. 

i) ATisztújításlistásszavazássaltörténik. 

i. Személyikérdés,ezértaszavazástitkos. 

ii. Egypozíciórakellmegválasztanivalamelyjelöltet,ígytöbbjelölteseténazegyikjelöltnev

étkellaszavazócéduláraírni,egyébesetbenaszavazatérvénytelen. 
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iii. EgyjelölteseténIGEN/NEMszavakkalkellszavazni,egyébesetbenaszavazatérvénytele

n. 

iv. Ajelölt(ek)nemszavazhat(nak). 

j) Aszavazáseredményes,amennyibenvalamelyjelölttöbbségetérelésrendelkezikaszavazat

oktöbbmint50%-ával. 

k) Aszavazásvégeredményetöbbjelölteseténegylista,amelyenajelöltekkapottszavazatszám

szerinticsökkenősorrendbenszerepelnek.Aszavazásérvényes,amennyibenazelsőhelyená

llószemélyaszavazatoktöbbmint50%-ávalrendelkezik. 

l) Többjelöltesetén,amennyibenazelsőhelyenállójelöltsemérielaz50%-

osszavazatiarányt,úgyrólamegerősítőszavazástkelltartani.Amennyibenezsemérielaz50

%-

ostámogatottságot,úgyaszavazástakövetkezőKörgyűlésen,legfeljebbkéthétenbelülmegk

ellismételni. 

6.§ 

AFilmKörgazdaságiműködése 

1) AFilmKörgazdaságiügyeitaGazdaságifelelősintézi,akihavontakötelesbeszámolóttartaniaB

MEVBKHKelőttaKörelmúlthavigazdaságiműködéséről. 

2) AGazdaságifelelősezenkívülkötelesféléventelegalábbegyszerbeszámolóttartaniKörgyűlés

enis. 

3) AKörgazdálkodásánakalapjaiazöntevékenyköripályázatokonelértösszegek,illetveaHallgat

óiKépviseletáltalnyújtotttámogatások. 

4) AFilmKörnemszedtagdíjat. 

7.§ 

AFilmKörTiszteletbelitagjai 

1) ATiszteletbelitagcímetbármelytagfelterjeszthetiKörgyűlésen. 

2) ATiszteletbelitagokrólaVezetőségVezetőségigyűlésenszavaz. 

3) Tiszteletbelitagcímetazkaphat,aki 

a) nemveszrésztazEgyetemvalamelyalapszakosvagymesterszakosképzésén,detöbbszörbiz

onyította,hogyhasznosésérdemestagjalehetneaFilmKörnek. 

b) azEgyetemvalamelyképzésiszintjénvégzetthallgató,akikorábbantagvolt,ajogviszonyáva

legyüttazonbanatagságamegszűnt,őazonbantovábbraisrésztkívánvenniaFilmKörmunká

jában. 
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8.§ 

Zárórendelkezések 

1) ABMEVBKHKelnökemegszüntethetiaFilmKört,amennyibenaznemaSzervezetiésMűködé

siszabályzatbanfoglaltakszerintműködik. 

2) ASzervezetiésMűködésiSzabályzatbannemrészletezettkérdésekbenaVezetőségdöntéseiazi

rányadóak. 
 

Budapest,2013.szeptember9. 

 

 

 Tevesz Réka VargaÁgoston 

 aFilmKörkörvezetője a BME VBK Hallgatói Képviselet elnöke 
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Martos Bogrács Kör 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Vegyészmérnöki és 

Biomérnöki Karán (továbbiakban: Kar) a Martos Bogrács Kör a Hallgatói Képviselet (továbbiakban: 

HK) jóváhagyásával megalkotta az alábbi szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ). 

 
Jóváhagyta a BME VBK HK 2011.november 7-ei ülésén. 

Módosította a Martos Bogrács Kör 2012. november 5-ei ülésén. 

Jóváhagyta BME VBK HK 2012. november 12-ei ülésén. 

Módosította a Martos Bogrács Kör 2014. december 20-ai ülésén.  

Jóváhagyta a BME VBK HK 2014. december 15-ei ülésén. 

Hatályos: 2014. december 20-tól 

1. § 

A Martos Bogrács Kör 

1) A Martos Bogrács Kör (továbbiakban: Kör) az Egyetem Hallgatói Önkormányzatának 

Alapszabályában definiált kari hallgatói öntevékeny csoportként működik. 

2) A Kör céljai: 

a) A Kar hallgatóinak étkezéses rendezvénysorozat szervezése egész félév során, 

melynek keretében a Kör körülbelül havi rendszerességgel készít, és szolgál fel ételt a 

vendégeknek. 

b) Felkérés esetén a HK és a Karon működő öntevékeny körök nyílt- és zártkörű 

rendezvényein az étkeztetés biztosítása. 

3) A Kör tevékenysége: 

a) A Kör "közösségformáló" öntevékeny körként működik, melynek nem célja bármilyen 

anyagi haszonszerzés. 

b) A Kör minden félévben megszervez, és lebonyolít egy étkezéses rendezvénysorozatot. 

A Kör a főzéseket a Martos Flóra Kollégiumban (továbbiakban: Kollégium) tartja, az 

ételt a Kollégium közösségi helyiségeiben szolgálja fel a rendezvény résztvevőinek. 

Az rendezvényekre minden esetben csak elővételben lehet jegyet váltani. 

c) A Karon működő öntevékeny körök rendezvényein felkérésre, illetve bármilyen kari 

vagy egyetemi rendezvényre ételt készít, és azt felszolgálja igény szerinti 

mennyiségben és formában. Mindezek mellett megkeresésre vállalja, hogy 

költségvetést készít az adott ételekhez. 

d) A Kör tulajdonában lévő eszközöket felügyeli, és karban tartja. 
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2. § 

A Kör felépítése 

1) A Kört Aktív tagok, Passzív tagok és Tiszteletbeli tagok alkotják. 

2) Aktív tagok: 

a) A Kör Aktív tagja lehet bármely a Karon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező 

hallgató. 

b) A Kör SZMSZ-ét ismeri, és betartja. 

c) Feladata a Kör rendezvényei előkésztésében, promóciójában és lebonyolításában való 

aktív részvétel. 

d) A Vezetőség felhívásaira és kérdéseire reagál 48 órán belül. 

e) Részt vesz a Kör Gyűlésein és Közgyűlésein, azokon egy szavazattal rendelkezik. 

f) Cselekedeteivel és viselkedésével nem kelti a Kör negatív visszhangját. 

g) Az Aktív tag Passzív taggá válik 

i. Az adott félévre vonatkozóan, ha nem teljesítette az Aktív tagság feltételeit, a 

Teljesítménymérő rendszer alapján. 

ii. A következő félévre, ha ezt írásban kérvényezi az Elnöktől. 

h) Az Aktív tagság megszűnik, ha 

i. A Tag ezt írásban kérvényezi az Elnöktől. 

ii. A Tagnak megszűnik az aktív hallgatói jogviszonya a Karral.  

iii. A Tagot a Közgyűlés kizárja a Kör Tagjai közül. 

3) Passzív tagok: 

a) Olyan volt Aktív tag, aki valamilyen okból kifolyólag nem tud aktívan részt venni a 

Kör munkájában. 

b) A Kör SZMSZ-ét ismeri, és betartja. 

c) A Kör Gyűlésein és Közgyűlésein nem kötelező részt vennie, azokon tanácskozási 

joggal vehet részt. 

d) Amivel tudja, segíti a Kör munkáját. 

e) Cselekedeteivel és viselkedésével nem kelti a Kör negatív visszhangját. 

f) A Passzív tag Aktív taggá válik, ha ezt írásban kérvényezi az Elnöktől. 

g) A Passzív tagság megszűnik, ha 

i. A Tag ezt írásban kérvényezi az Elnöktől. 

ii. A Tagnak megszűnik az aktív hallgatói jogviszonya a Karral. 

iii. A Tag két egymást követő félévben lenne Passzív tag. Ez alól a pont alól a 

Vezetőség egyszer felmentést adhat, ha ezt a Tag írásban kérvényezi az Elnöktől. 

iv. A Tagot a Közgyűlés kizárja a Kör Tagjai közül. 

4) Tiszteletbeli tagok: 

a) Olyan volt Aktív tag, aki kiemelkedően sokat tett a Kör sikeréért és fejlődéséért, de 

már nem a Kör Aktív tagja. 

b) Tiszteletbeli tagságra a Vezetőség terjeszthet fel volt Aktív tagokat. Őket a Közgyűlés 

választhatja meg Tiszteletbeli taggá. 

c) A Kör SZMSZ-ét ismeri, és betartja. 

d) A Kör Gyűlésein és Közgyűlésein nem kötelező részt vennie, azokon tanácskozási 

joggal vehet részt. 

e) Amivel tudja, segíti a Kör munkáját. 

f) Cselekedeteivel és viselkedésével nem kelti a Kör negatív visszhangját. 
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g) A Tiszteletbeli tagság megszűnik, ha a Közgyűlés elveszi a Tiszteletbeli tag címet a 

Tiszteletbeli tagtól. 

5) Próbaidős tagok: 

a) Tagfelvételi kérelmet bármely a Karon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező 

személy leadhat az Elnöknél. 

b) Ezután a hallgató egy félév erejéig Próbaidős taggá válik. 

c) Amennyiben olyan hallgató ad le tagfelvételi kérelmet, aki korábban a Kör Aktív tagja 

volt, és nem a Közgyűlés zárta ki a Kör Tagjai közül, a Vezetőség adhat a hallgatónak 

Aktív tag státuszt. 

d) Feladata a Kör rendezvényei előkésztésében, promóciójában és lebonyolításában való 

aktív részvétel. 

e) Részt vesz a Kör Gyűlésein és Közgyűlésein, azokon tanácskozási joggal rendelkezik. 

f) Cselekedeteivel és viselkedésével nem kelti a Kör negatív visszhangját. 

g) Ha a Próbaidős tag a félévben teljesítette az Aktív tagság feltételeit, a 

Teljesítménymérő rendszer alapján, az Elnök összehív egy zárt Gyűlést, amelyen 

felterjeszti a Próbaidős tagot Aktív tagnak. Az Aktív tagok nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel eldöntik, hogy a Próbaidős tag Aktív taggá válik-e, vagy elveszíti 

Próbaidős tagságát. 

h) A Próbaidős tagság megszűnik, ha 

i. A Próbaidős tagnak megszűnik az aktív hallgatói jogviszonya a Karral. 

ii. Nem teljesíti az Aktív tagság feltételeit, a Teljesítménymérő rendszer alapján. 

iii. A Próbaidős tag ezt kéri az Elnöktől. 

iv. A Próbaidős tagtól a Vezetőség megvonja tagsági státuszát. A döntés ellen a Kör 

Közgyűlésénél lehet fellebbezni. A fellebbezést írásban kell eljuttatni az Elnöknek, 

legkésőbb két héttel a Vezetőség döntésének kihirdetése után. 

6) Teljesítménymérő rendszer: 

a) Az Adminisztrációs felelős vezeti, hogy a Tagok mennyit dolgoztak a Körért az adott 

félévben. Ezt a Vezetőség felügyeli. 

b) Minden félév végén a Vezetőség a Teljesítménymérő rendszer alapján megállapítja, 

hogy a Kör Tagjai a következő félévben Aktív tagok vagy Passzív tagok lesznek, 

illetve nem lesznek tagok. A döntésről a Tagokat az Elnök értesíti. 

c) A Vezetőség döntése ellen a Kör Közgyűlésénél lehet fellebbezni. A fellebbezést 

írásban kell eljuttatni az Elnöknek, legkésőbb két héttel a Vezetőség döntésének 

kihirdetése után. 

3. § 

Kör Vezetősége és Tisztségviselői 

1) A Vezetőség három Vezetőségi tagból: egy Elnökből, egy Gazdasági felelősből és egy 

PR felelősből áll. 

2) A Vezetőség feladatai: 

a) A Kör működésével kapcsolatos feladatokat és irányelveket meghatározza. 

b) Irányítja és ellenőrzi a Kör munkáját. 

c) Az SZMSZ-t betartja, és maradéktalanul betartatja a Kör Tagjaival. 

d) Minden félév végén felülvizsgálja a Kör tagjainak státuszát a Teljesítménymérő 

rendszer alapján. 
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e) Elbírálja a hozzá beérkező kérvényeket és pályázatokat. 

f) Havonta legalább egyszer ülésezik, melyen minden Vezetőségi tagnak jelen kell 

lennie. 

g) Döntéseit egyszerű többséggel hozza, általában nyílt szavazással. Személyi 

kérdésekben vagy bármely Vezetőségi tag kérésére a szavazás titkosan történik. 

3) Tisztújítás: 

a) A Vezetőségi tagokat a Kör Közgyűlése választja meg. 

b) Az Aktív tagok közül bárki jelentkezhet Vezetőségi tagnak. 

c) A Vezetőségi tagnak jelentkezni a Közgyűlés időpontja előtti harmadik nap éjfélig 

írásban, elektronikus formában, az Elnöknek leadott motivációs levéllel lehet, melynek 

tartalmaznia kell, hogy mely tisztség(ek)re pályázik. Az Elnök kötelessége a 

motivációs leveleket a beérkezési határidő után legfeljebb 12 órával a Tagok számára 

elérhetővé tenni. 

d) A Vezetőségi tagok megbízatása a következő Tisztújításig, de legfeljebb a következő 

félév kezdetéig szól. 

e) A Vezetőségi tag, lemondása esetén, feladatait a következő Közgyűlésig köteles 

ellátni, amelyet az Elnök köteles a lehető leghamarabb összehívni Tisztújítás céljából. 

f) Megválasztásuk titkos, listás szavazás útján történik, egyszerű többség alapján. 

g) A szavazáson az Aktív tagok egy-egy szavazattal rendelkeznek. A Passzív tagoknak, 

Tiszteletbeli tagoknak és Próbaidős tagoknak tanácskozási joga van. 

h) Az Elnök felkér egy Vezetőségi tagot Alelnöknek. 

i) Az Elnök felkér egy Aktív tagot Adminisztrációs felelősnek. 

4) Elnök: 

a) Ellátja a Kör egyszemélyes képviseletét. 

b) Összefogja, és irányítja a Kör munkáját. 

c) Kapcsolatot tart a HK-val illetve annak Gazdasági- és Körfelelősével. 

d) Kapcsolatot tart a Karon működő további öntevékeny körök vezetőivel. 

e) Kapcsolatot tart a Rendezvények főszervezőivel, amelyeken a Kör főz. 

f) Összehívja, és levezeti a Gyűléseket, Közgyűléseket és Vezetőségi üléseket. 

5) Gazdasági felelős: 

a) Intézi a Kör gazdasági ügyeit 

b) Elkészíti a főzések költségvetéseit. 

c) Elkészíti a főzések után az elszámolásokat. 

d) A Kör eszközeiről leltárt vezet. 

6) PR felelős: 

a) Karbantartja és fejleszti a Kör online megjelenési felületét. 

b) Felel azért, hogy a Kör minden hirdetése időben kikerüljön az összes lehetséges 

megjelenési felületre. 

c) Kapcsolatot tart a HK PR felelősével. 

d) Elkészíti és naprakészen tartja a Kör promóciós anyagait. 

7) Alelnök: 

a) Feladata, hogy az Elnök akadályoztatása esetén képviselje a Kört, és irányítsa a Kör 

munkáját. 

8) Adminisztrációs felelős: 

a) Feladata, hogy vezesse a Gyűlések és Közgyűlések emlékeztetőit, azokat a Tagok 

számára elérhetővé tegye, valamint folyamatosan vezesse a Teljesítménymérő 

rendszerben a Tagok adatait. 
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4. § 

A Kör Közgyűlése 

1) A Közgyűlés a Kör legmagasabb rangú döntéshozó szerve, amely: 

a) Dönt a Kör jövőjét, céljait és működését meghatározó legfontosabb kérdésekben. 

b) Elfogadja, illetve módosítja az SZMSZ-t, 2/3-os többséggel, a HK jóváhagyásával. 

c) Megválasztja a Kör Vezetőségét, a 3. § 3) bekezdés alapján. 

d) Megválasztja a Tiszteletbeli Tagokat, a 2. § 4) bekezdés alapján, 2/3-os többséggel. 

e) Bármely Aktív tagtól, Passzív tagtól, Tiszteletbeli tagtól és Próbaidős tagtól 

megvonhatja tagi státuszát, 2/3-os többséggel. 

2) A Közgyűlést össze kell hívni: 

a) Minden félév elején Tisztújítás céljából. 

b) Ha egy Vezetőségi tag lemond tisztségéről. 

c) A HK kezdeményezésére. 

d) Az Elnök, a Vezetőség vagy a Tagok legalább 30 %-ának indítványozására. 

3) A Közgyűlés határozatképes, ha azon az Aktív tagok több mint 50%-a részt vesz. 

4) A Közgyűléseken a Kör Aktív tagjai és Próbaidős tagjai számára kötelező a részvétel. 

Amennyiben egy Aktív tag vagy Próbaidős tag nem tud részt venni a Közgyűlésen, azt 

előre jeleznie kell az Elnök felé, legalább 48 órával a Közgyűlés előtt. 

5) A Közgyűlést legalább egy héttel a Közgyűlés előtt meg kell hirdetnie az Elnöknek a 

Tagok felé a pontos helyszín és időpont megnevezésével. 

6) A szavazásokon az Aktív tagok egy-egy szavazattal rendelkeznek. A Passzív tagoknak, 

Tiszteletbeli tagoknak és Próbaidős tagoknak tanácskozási joga van. 

7) A Közgyűlés döntéseit egyszerű többséggel hozza, kivéve ahol a 4. § máshogyan 

rendelkezik, általában nyílt szavazással. Személyi kérdésekben vagy a tagok kérésére a 

szavazás titkosan történik. 

5. § 

A Kör Gyűlése 

1) A Gyűléseken a Kör Aktív tagjai és Próbaidős tagjai számára kötelező a részvétel. 

Amennyiben egy Aktív tag vagy Próbaidős tag nem tud részt venni a Gyűlésen, azt előre 

jeleznie kell az Elnök felé, legalább 24 órával a Gyűlés előtt. 

2) A Gyűlést legalább egy héttel a Gyűlés előtt meg kell hirdetnie az Elnöknek a Tagok felé 

a pontos helyszín és időpont megnevezésével. 

3) A Gyűlésen kerülnek megbeszélésre a főzések beosztásai, a Kör ügyeinek megvitatása, 

illetve itt számol be a Vezetőség a munkájáról és a friss hírekről. 

4) A Kört érintő ügyek tárgyalásánál minden döntésnél az Aktív tagok egy-egy szavazattal 

rendelkeznek. A Passzív tagoknak, Tiszteletbeli tagoknak és Próbaidős tagoknak 

tanácskozási joga van. 

5) A Gyűlés döntéseit egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. 

6. § 

A Tagok juttatásai, a Kör pénzügyei 
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1) A Kör Tagjai öntevékenyen vesznek részt a Kör munkálataiban, semmilyen anyagi 

juttatást nem kapnak. 

2) A Kör esetleges bevételeit a Kör eszközparkjának fejlesztésére, a Kör egyéb 

rendezvényei lebonyolítására kell fordítani (a HK beleegyezésével), abból a Kör 

Tagjainak semmiféle anyagi haszna nem származhat, ellenkező esetben azonnali kizárás 

jár. 

7. § 

A Kör eszközei 

1) A Kör használatában lévő eszközökért a Kör mindenkori Tagjai tartoznak felelősséggel. 

Elvesztés illetve nem megfelelő használatból eredő károk esetén a károkozó kérendő 

számon. A Kör részére beszerzett használati eszközökről a Gazdasági felelős köteles 

leltárt vezetni. 

8. § 

Záró rendelkezések 

1) A Szervezeti és Működési Szabályzat ezen példányát a Kör valamennyi Tagja elfogadja, 

és betartja. 

2) Változtatáshoz a Kör Aktív tagjainak 2/3-os arányú támogatása és a HK jóváhagyása 

szükséges. 

3) Az SZMSZ értelmezése a mindenkori Vezetőség kizárólagos joga és feladata. 

4) Az SZMSZ-ben nem részletezett kérdésekben a Vezetőség döntései az irányadóak. 

5) A HK Elnöke megszüntetheti a Kört, amennyiben az nem az SZMSZ-ben foglaltak 

szerint működik. 

 

Kelt: Budapest, 2014. december 20. 
 

Uhrin Csenge Sarolta Orosz Gréta 

A Martos Bogrács Kör Elnöke a BME VBK Hallgatói Képviselet Elnöke 
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1. Melléklet – A Martos Bogrács Kör logója 
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KerékpárKör 

SzervezetiésMűködésiSzabályzata 

ABudapestiMűszakiésGazdaságtudományiEgyetem(továbbiakban:Egyetem)VegyészmérnökiésBiomér

nökiKarán(továbbiakban:Kar)aKerékpárKör(továbbiakban:Kör)aHallgatóiKépviselet(továbbiakban:H

K)jóváhagyásávalmegalkottaazalábbiszabályzatot(továbbiakban:SZMSZ). 

Elfogadta a Kerékpár Kör Szavazása 2014. április 13-i ülésén. 

Jóváhagyta a BME VBK Hallgatói Képviselet 2014. április 13-i ülésén. 

Hatályos: 2014. április 13-tól 

 

1. § 

AKör 

1) AKörazEgyetemHallgatóiÖnkormányzatánakAlapszabályábandefiniáltkarihallgatóiöntev

ékenycsoportkéntműködik. 

2) AKörcéljaavegyész-,bio-

éskörnyezetmérnökhallgatókszabadidejénekatermészetbentörténőeltöltéséneknépszerűsíté

se,környezettudatosabbszemléletmódkialakítása.AKörezenkívülcéljánaktekinti,abiciklizni

vágyókollégistáksajátkerékpárjaiknakelhelyezését,illetvekerékpárokkölcsönöztetését. 

3) AKör: 

a) neve:BudapestiMűszakiésGazdaságtudományiEgyetemVegyészmérnökiésBiomérnöki

KarKerékpárKör; 

b) címe:Budapest1111Stoczekutca1-7. 

2. § 

AKörtisztségviselői 

1) AKörelnöke: 

a) feladataaKörmunkájánakmegfelelőirányítása,atagokkalvalókapcsolattartásésinformálá

suk; 

b) kötelesaKörtulajdonábanlévőtárgyakrólleltártkészíteniésfelelősaköráltalhasználthelyisé

gek,eszközökállapotánakmegóvásáért 

c) azSZMSZ-tbetartja,ésmaradéktalanulbetartatjaaKörtagjaival, 

d) képviseliaKörtazEgyetem,Karkülönbözőfórumain, 

e) összehívjaéslevezetiagyűlést, 

f) aKörműködésévelkapcsolatosfeladatokatmeghatározza, 

g) aKörokmányaittároljaésmegőrzi; 

h) aKörfeladataitvéghezvisziésvéghezviteti; 

i) összehívjaaSzavazást. 

2) AGazdaságifelelőse: 

a) feladataaKörgazdaságiügyeinekintézése,aKörpénzeinekkezelése; 

b) kötelesafélévvégénaKörfélévesgazdaságitevékenységérőlbeszámolótírni. 

3) Körtagjai: 
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a) aKörtulajdonábanlévőkerékpárokkölcsönöztetésétintézik; 

b) akerékpártúrákszervezésébenrésztvesznek. 

3. § 

AKörfeladatai 

1) AKöréstagjai 

a) végzikakerékpártárolóüzemeltetését; 

b) aKörtulajdonábanlévőkerékpárokkölcsönöztetésétintézik; 

c) kerékpártúrákatszerveznek. 

d) Akörkerékpárjaitkarbantartják. 

4. § 

AKörgyűlése 

1) AKörvezetőjeagyűlésentájékoztatjaatagokataKörelőttállófeladatokról,felmerülőproblémá

królilletveatagokisjelezhetikazokat. 

2) AKörmindentagjaagyűlésenegy-egyszavazattalrendelkezik. 

3) AKörgyűléstösszehívhatja 

a) aKörvezetője; 

b) aHK; 

c) aKörtagjainak20 %-a. 

4) Agyűléstféléventelegalábbegyalkalommalösszekellhívni. 

5) Agyűlésérvényes,haatagok50%-a+1főjelenvan. 

6) Agyűléshatározataihozaszavazatoklegalább50%-a+1szükséges. 

7) Aszemélyikérdésekenkívülmindenszavazásnyílt,debármelytagkéréséretitkosszavazástkellt

artani. 

8) Agyűlésfeladataésjoga: 

a) aKörvezetőjénekéstisztségviselőinekbeszámoltatása, 

b) aKörköltségvetésénekelfogadása; 

c) hogyelfogadja,illetvemódosítsaaKörSZMSZ-étaszavazásonmegjelenttagjainaklegalább2/3-

ostámogatótöbbségeesetén,a4.§2)pontfigyelembevételével. 

5. § 

Tisztújításésszavazás 

1) AKörlegmagasabbdöntéshozószerveaSzavazás, 

a) megválasztjaaKörvezetőit(atovábbiakban:Tisztújítás); 

b) módosítjaéselfogadjaazSZMSZ-taHKjóváhagyásával, 

c) felvesziéskizárjaaKörtagjaita4.§7)bekezdésealapján. 
2) ASzavazástösszekellhívni: 

a) éventelegalábbegyszer,Tisztújításicéllal; 

b) aHKkezdeményezésére. 

3) ASzavazásdöntéseitegyszerűtöbbséggelhozza. 
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4) ASzavazásonaKörmindentagjaegyszavazattalvehetrészt.Aszavazástitkosantörténik. 

5) ÉrvényesaSzavazás,haazonaKörtagjainak70%-a+1főrésztvesz. 

6) AKörtagjaiellenatagok50%+1főilletveaKörelnökeindítványozhatjaannakkizárását.Akizárásho

zaszavazatok70%+1szükséges. 

7) ATisztújításmegszervezéseaKörfeladata. 

8) Aszavazatokbegyűjtésetitkosszavazássaltörténik. 

9) AszavazatokleadásáraaKörTisztújításánkerülsor. 

10) ATisztújításidőpontjátlegkésőbb1héttelaTisztújításidőpontjaelőttkikellhirdetni. 

11) ATisztújításkezdetétmegelőző2nap12órájáigtartajelölőidőszak.AKörmindenaktívtagjalehetjel

ölt. 

12) ATisztújításonazajelöltindulhat,akinekajelölésétajelölőidőszakbanleadták. 

13) Ajelölésnektartalmazniakellajelölőésajelöltaláírását. 

14) ATisztújításaszavazólapontörténik,amelyreazösszesjelöltneveszakjánakfeltüntetésévelszerepe

l. 

15) Aszavazólaponajelöltekneveelőzetessorsolásútjánmeghatározottsorrendbenkerülfelvezetésre. 

16) Érvénytelenaszavazólap,haazelőírtnáltöbbjelöltreadtákleaszavazatot,illetvenemállapíthatóme

gaválasztószándéka. 

17) ÉrvényesaTisztújítás,haazonaKörtagjainak100%-arésztvesz. 

18) ATisztújítássoránmindenposztraszavazástörténik.Egyembertöbbposztraisjelöltethetimagát,az

onbansorrendetelőttemegkellhatároznia. 

19) ATisztújításvégeredményével,vagytisztaságávalkapcsolatban3napiglehetkifogástemelniaKör

Elnökénél. 

20) AzérvényesnekéseredményesnekminősítettválasztássoránaKörTisztségviselőibebejutotthallga

tókrészéreaszavazatszámlálásnapjátkövetőkéthétenbelülalakulóüléstkellösszehívni.Azalakuló

ülésreaKörtagjáváválasztotthallgatókontúlmegkellhívnitanácskozásijoggalaKörelőzőelnökét. 

21) AmegválasztottKörmandátumaakövetkezőérvényesnekéseredményesnekminősítettTisztújítás

utánialakulóüléséigtart. 

22) HavalamelyikképviselőnekakétTisztújításközöttmegszűnikamandátuma,amegüresedettképvis

előihelyreidőköziTisztújítástkellkiírniazelőzőpontokbanlefektetettekszerint.AzidőköziTisztújí

tástamandátummegszűnéseután,legkésőbb1hónappalkikellhirdetni. 

6. § 

AKörtagjai 

1) FeladataaKörtulajdonábanlévőkerékpárokkölcsönöztetésébenrésztvenniésazazokkalfelme

rülőesetlegesproblémákmegoldása. 

2) AKörtagjai: 

a) azSZMSZ-tmaradéktalanulbetartják, 

b) aKörgyűlésénvagyaKörvezetőjeáltalrájukbízottfeladatokatelvégzik. 

3) AKörtagjalehet: 

a) akiteljesítiazelőírtkövetelményeket; 

b) akiaktívhallgatóijogviszonnyalrendelkezikaKaron; 

c) akiazSZMSZ-telfogadja. 

7. § 

AGazdaságikérdések 
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1) AKörnemszedtagdíjatatagjaitól. 

2) Apályázatokatavezetőségintéziatagsággalegyetértésben.Elszámolásatámogatófelétörténik. 

3) Pénzügyielszámolássalagazdaságifelelősamegbízott,akinekatagságésavezetőségtöbbitagja

felébeszámolásikötelezettségevan. 

4) AzaktívtagokésaHKtagjaibetekinthetnekaKörgazdaságiügyeibe. 

5) AzegyébszolgáltatásokdíjainakmeghatározásakoraHKjóváhagyásaszükséges. 

8. § 

AKöreszközeinekhasználata,atárolóigénybevétele 

1) Aköreszközeitmindentagdíjmentesenhasználhatja. 

2) Abicikliketakollégiumhátsóudvaránlévőlezártkerékpártárolóbanhelyezzükel. 

3) Kölcsönzés: 

a) akörtagjainállehetséges,kölcsönzésimegállapodáskitöltésével; 

b) kölcsönzéskormegkelladni: 

i. név, 

ii. személyigazolványszám, 

iii. telefonszám, 

iv. kar/szak/neptunkód 

c) akölcsönzőszemélyfelelősséggeltartozikazáltalakölcsönzötttárgyért; 

4) Atárolókulcsátakörtagokaportánvehetikfel,amitjegyeznikellazottlévőfüzetbe. 

5) Abiciklitárolóhasználatáraasajátkerékpárralrendelkezőkislehetőségetkapnakdíjmentesen. 

6) Asajátkerékpártelhelyezőkisaportánlévőkulccsaltudnakatárolóbabejutni. 

7) Akerékpárjukatatárlóbaelhelyezhetőklistájaaportánvanleadvaésakulcsfelvételétnekikisfelk

elljegyezniazottlévőfüzetbe. 

8) AsajátkerékpárralrendelkezőknekaKörtisztségviselőinélkelljelezniükakerékpárelhelyezési

szándékukat. 

9) AköregyébeszközeinektárolásaaII.emeletitárolóbantörténik(wc-

velszembenihelyiség),ennekkulcsátaportáncsakkörtagokvehetikfel,afelvételtmindenalkalo

mmalazerrekinevezettfüzetbejegyeznikell. 

9. § 

AFegyelmiügyek 

1) AKörszabályainakmegsértésesúlyosságtólfüggőenideiglenes,vagyállandókizárással,indok

oltesetbenkollégiumifegyelmieljáráskezdeményezésévelbüntethető. 

2) Abérlőáltalelkövetettbűncselekményt,hatóságiigazolásnélkül,aKörvezetőségenemtudjafig

yelembevenniésateljeskármegtérítéseabérlőtilleti. 

3) Aszabályokmegsértéseközétartozik: 

a) AKöreszközeinekszándékosmegrongálása,eltulajdonítása,eladása(Körvezetőengedélye

nélkül); 

b) aKöreszközeineknemrendeltetésszerűhasználata; 

c) haaKöreszközeelromlott,megsérültésleadáskorannakabejelentésételmulasztják. 
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Budapest, 2014. április 13. 

  

______________________ 

Molnár Dóra 

a Kerékpár Kör körvezetője 
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Martos Kondi Kör 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem)Vegyészmérnöki és 

Biomérnöki Karán (továbbiakban: VBK) a Martos Kondi Kör (továbbiakban: Kondi Kör) a Hallgatói 

Képviselet (továbbiakban: HK) jóváhagyásával megalkotta az alábbi szabályzatot (továbbiakban: 

SZMSZ). 

Módosította a Martos Kondi Kör Közgyűlése a 2017. február 23–i ülésén. 

Jóváhagyta a BME VBK Hallgatói Képviselet a 2017. február 13–i ülésén. 

Hatályos: 2017. február 23-tól 

Melléklet: Házirend 

1. § 

A Martos Kondi Kör 

1) A Martos Kondi Kör az Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályán definiált 

kari hallgatói öntevékeny csoport. 

2) A Martos Kondi Kör legfontosabb célkitűzése az egyetemi illetve vegyészkaros 

hallgatók, valamint elsősorban a Martos Flóra Kollégium (továbbiakban: Kollégium) 

lakói számára megfelelő és színvonalas sportolási lehetőség biztosítása. 

3) A Martos Kondi Kör működésének helye:  

a) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME) Martos 

Flóra Kollégiuma (továbbiakban: Kollégium), 1111 Budapest, XI. kerület, Stoczek 

utca 1-7. 

b) A Martos Kondi Kör- kollégium által engedélyezett - igénybevett helyiségei: 3 

alagsori konditerem, egy alagsori raktárhelység. 

2. § 

 A Martos Kondi Kör Feladatai 

1) A Kondi Kör legfontosabb feladata a rábízott anyagi és nem anyagi javak 

felhasználásával a testedzés feltételeinek biztosítása és folyamatos javítása. 

2) A Kondi Kör gondoskodik a Kollégium által rendelkezésére bocsátott terem 

legmegfelelőbb használati rendjének kialakításáról, rendszeres tisztán tartásáról és 

gazdaságos felhasználásáról. 

3) A Kondi Kör rendszeresen ellenőrzi a teremben elhelyezett eszközök állapotát, továbbá 

gondoskodik azok javításáról, javíttatásáról. 

4) A Kondi Kör további teendői közé tartozik a sportolni vágyó hallgatók tájékoztatása a 

bérletigénylés módjáról, valamint a bérlet kiadása a kiszabott költségeket már befizetett 

hallgatók részére. 

5)  A Kondi Kör a bérletesek számára edzési és táplálkozási tanácsadásra lehetőséget nyújt, 

mind személyesen, mind online felületeken. 
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3. § 

A Martos Kondi Kör Szervezeti felépítése  

1) Vezetőség 

2) Tagok 

4. § 

A Martos Kondi Kör Tagjai 

1) A Kondi Kör tagja lehet a BME VBK bármely, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező 

hallgatója, aki a Kondi Kör SZMSZ-ét ismeri és betartja. 

2) A Kondi Kör valamennyi tagjának kötelessége a Kondi Kör Házirendjének pontos 

ismerete, betartása, valamint a bérlettel rendelkező nem Kondi Körös hallgatókkal való 

betartatása. 

3) A Kondi Kör tagjai végzik a terem állapotának rendszeres ellenőrzését, a terem 

rendszeres takarítását, valamint közösen döntenek a teremben végzendő felújításokról 

és azok szükségességéről. 

a) A Kondi Kör tagjai a rájuk bízott feladatokat egymás között felosztva végzik el 

b) A Kondi Kör tagjainak a rájuk bízott feladat elvégzésére maximum 2 hét áll 

rendelkezésre (kivételt képez, ha a vezetőséggel az adott személy másképpen egyezett 

meg). 

4) A Kondi Kör valamennyi tagja számára a bérlet ingyenes, amennyiben a rájuk bízott 

feladatokat maradéktalanul elvégzik, és aktívan részt vesznek a Kondi Kör 

működésében. 

5) A Kondi Körös tagság megszűnik az alábbi körülmények fennállása esetén: 

a) A hallgatói jogviszony megszűnésekor illetve passzív félév esetén. 

b) A Kondi Kör Házirendjének súlyos megszegésekor. 

c) Ha a Kondi Kör tagja indokolatlanul kivonja magát a Kondi Körös teendők alól. 

d) A Kondi Kör tagjának saját kérésére, melyről e-mailben köteles értesíteni a Kondi Kör 

Elnökét.  

6) A Kondi Kör bármely tagja passziváltathatja magát egy félévre, azonban ekkor le kell 

mondania minden körtagnak járó kedvezményről, illetve az esetleges vezetőségi 

tisztségéről. 

5. § 

A Martos Kondi Kör Vezetősége 

1) A Kondi Kör Elnöke: 

a) A Kondi Kör bármely, aktív VBK-s hallgatói jogviszonnyal rendelkező tagja lehet, aki 

ellen nincs folyamatban fegyelmi eljárás, valamint legalább fél éve a kör tagja. 

b) A Kondi Kör tagjai szavazzák meg, lásd 6.§ - Tisztújítás. 

c) A Kondi Kört érintő valamennyi kérdésről pontos felvilágosítást képes adni. 

d) Képviseli a Kondi Kört a Hallgatói Képviselet által rendezett fórumokon és egyéb 

rendezvényeken.  
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e) A Kondi Kört érintő kollégiumi kérdésekhez köteles véleményével hozzájárulni, 

továbbá a döntési folyamatokban részt venni. 

f) Feladata a gyűlések levezénylése, a feladatok elosztása a körtagok között valamint 

ellenőrizni, hogy azokat maradéktalanul végezzék el. 

g) Meghatározza a Kondi Kör feladatait és ezekről tájékoztatja a Kondi Kör többi tagját. 

h) Betartja és a Kondi Kör többi tagjával is betartatja a Kondi Kör SZMSZ-ét. 

2) Alelnök 

a) A Kondi Kör bármely, aktív VBK-s hallgatói jogviszonnyal rendelkező tagja lehet, aki 

ellen nincs folyamatban fegyelmi eljárás, valamint legalább fél éve a kör tagja. 

b) A Kondi Kör tagjai közül kerül ki a tisztújítás során, az Elnök jelöli ki. 

c) Az Elnökkel együttműködve folyamatosan figyelemmel kíséri a Kondi Kör munkáját 

és részt vesz a Kondi Körrel kapcsolatos ügyek intézésében. 

d) Az Elnök távollétében illetve akadályoztatása esetén a Kondi Kört tudásának legjavát 

nyújtva képviseli. 

e) Feladatai: 

i. takarításszervezés és ellenőrzés 

ii. a Kör eseményeinek szervezésében való közreműködés 

iii. tisztújítás megszervezése. 

3) Terem felelős: 

a) A Kondi Kör bármely, aktív VBK-s hallgatói jogviszonnyal rendelkező tagja lehet, aki 

ellen nincs folyamatban fegyelmi eljárás, valamint legalább fél éve a kör tagja. 

b) A Kondi Kör tagjai közül kerül ki a tisztújítás során, az Elnök kéri fel. 

c) Feladatai: 

i. a terem állapotának folyamatos ellenőrzése  

ii. a felmerülő meghibásodások jelzése az Elnök felé, és a javítás/javíttatás 

megszervezése 

iii. a Kör eseményeinek szervezésében való közreműködés 

iv. a raktárhelyiség rendben tartása. 

4)  PR-felelős: 

a) A Kondi Kör bármely, aktív VBK-s hallgatói jogviszonnyal rendelkező tagja lehet, aki 

ellen nincs folyamatban fegyelmi eljárás, valamint legalább fél éve a kör tagja. 

b) A Kondi Kör tagjai közül kerül ki a tisztújítás során, az Elnök jelöli ki. 

c) Feladatai: 

i. a Kondi Kör facebook oldalának szerkesztése 

ii. a Kondi Kör weboldalának szerkesztése 

iii. a Kondi Kör eseményeinek szervezésében való közreműködés 

iv. a Kondi Kör által szervezett Motivációs Klub irányítása 

v. a hirdető plakátok nyomtatása, a bérletosztási időpontok kihirdetése. 
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6. § 

A Martos Kondi Kör Tisztújítása 

1) A Tisztújítás során történik a Kondi Kör Elnökének megválasztása. 

2) Tisztújításra minden páratlan félév elején, elletve akkor kerül sor, ha a regnáló Elnök 

lemond, vagy ha a Tagok bármelyike bizalmatlansági indítvánnyal fordul az Elnök vagy a 

HK felé. 

3) Tisztújítást a Kondi Kör Tagjainak a ¾-es részvételével lehet tartani. 

4)  Az Elnök posztjára motivációs levéllel kell pályázni, melyet a jelölt köteles a Tisztújítás 

előtt 48 órával a Kondi Kör többi tagjához eljuttatni. 

5) Az Elnököt egyszerű többséggel, titkos szavazás keretében választják meg.  

6) A Tisztújítás előkészítése az Alelnök feladata, aki előkészíti a szavazólapokat, valamint 

felkér egy Hallgatói Képviselőt a szavazás hitelesítésére. 

7) A Tisztújítás végeredményével illetve tisztaságával kapcsolatban 5 munkanapon belül 

lehet kifogást emelni a HK-nál. 

8) Amennyiben az Elnök lemond, a Kondi Kör újbóli Tisztújítással dönt a helyébe lépő 

személyről. 

a) Ha a vezetőség bármely másik tagja lemond, az Elnöknek kell egy másik tagot 

felkérnie a tisztség betöltésére. 

b) A vezetőségi tag lemondását követő 10 munkanapig érvényben marad mandátuma, 

ezalatt köteles a rá bízott feladatoknak továbbra is eleget tenni. 

7. § 

A Martos Kondi Kör Gyűlése 

1) A Gyűléskor kerül sor a Kondi Kört érintő kérdések megvitatására és a feladatok 

felosztására a tagok között. 

2) A Kondi Kör minden páratlan félév elején köteles alakuló gyűlést tartani, melyről 

jegyzőkönyvet kell készíteni. 

3) A Gyűlést összehívhatja a Kondi Kör Vezetősége, igény esetén a tagok 1/3-a illetve a 

HK. 

4) A Gyűléseken felvetődő kérdésekről nyílt szavazással, ¾-es többséggel döntenek a Kondi 

Kör tagjai. 

5)  A Gyűlésen valamennyi Tagnak kötelező a részvétel; a Gyűlésről való távolmaradás 

csak indokolt esetben fogadható el, melyet köteles jelezni a Vezetőség bármely tagja felé. 

8. § 

A Martos Kondi Kör Gazdasági ügyei 

1) A Kondi Kört érintő pénzügyi kérdések tartoznak ide, továbbá támogatók szerzése. 

2) A Gazdasági ügyekről a Vezetőség dönt, de köteles a Tagok véleményét kikérnie.  

3)  A bérletek árait a Kondi Kör Vezetősége határozza meg. 

4)  A Vezetőségnek joga van a bérletesek számát maximalizálni, ha úgy látják, hogy a túl 

nagy létszám ellehetetlenítené a konditerem használatát. 
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9. § 

A Martos Kondi Kör Tagfelvételi eljárása 

1) A Kondi Kör Tagfelvételi eljárása során vesz fel újabb tagokat. 

2) Tagfelvételi eljárásra akkor kerül sor, ha a létszám 8 fő alá süllyed, vagy ha a Kondi Kör 

úgy ítéli meg. 

3) A Kondi Körös tagságra az Elnöknek küldött motivációs levéllel lehet jelentkezni. 

4) A Kondi Kör Vezetősége elbírálja a beérkezett pályázatokat és ez alapján dönt a 

tagfelvételről. 

5) A motivációs leveleket elérhetővé kell tennie a Vezetőségnek a Tagok számára Martos 

Kondi Kör facebook csoportján. A Tagok a facebook felületen véleményezhetik a 

jelölteket, a Tagfelvételnél ezt figyelembe kell venni. 

6)  A tagfelvétel történhet meghívásra és nyilvánosan meghirdetett felvételi eljárás során. 

Utóbbi esetén a jelentkezőknek legalább 10 munkanapot kell biztosítani a motivációs 

levél benyújtására. 

7) Az újonnan felvett tagokkal a Vezetőség köteles a Kondi Kör SZMSZ-ét ismertetni és 

betartatni. 

8) A frissen felvett személy fél évig jelölt lesz, ezután a Kondi Kör Vezetősége dönt annak 

taggá válásáról. A Tagoknak járó kedvezményekre a jelöltek is jogosultak. 

10. § 

SZMSZ módosítása 

1) SZMSZ-t módosítani bármelyik Kondi Kör Gyűlésen lehet, ha a Tagok ¾-e jelen van. 

2) A leendő változtatásokat minden Taggal ismertetni kell, vitára kell bocsátani. 

3) A módosításokat egyszerű többséggel szavazzák meg, a HK hagyja jóvá. 

11. § 

Rendezvények a Kondi Kör szervezésében 

1) Ha a körülmények engedik, illetve van rá igény, a Kondi Kör félévente egy Fekvenyomó 

Versenyt rendez, melynek az Alelnök a főszervezője. A Vezetőség határozza meg, hogy 

csak VBK-sok vehetnek-e részt a versenyen. 

2)  Ha a körülmények engedik, illetve van rá igény, a Kondi Kör Motivációs Klubot szervez, 

melynek vezetője a PR-felelős. A Klub célja, hogy a Kondi Kör bérleteseinek extra 

motivációt nyújtson az edzésre. 

3)  A Kondi Körnek jogában áll a saját, illetve egyéb VBK-s öntevékeny kör eseményére 

kondi bérleteket felajánlani.  
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12. § 

Záró rendelkezések 

1) A HK Elnöke megszüntetheti a Kondi Kört, amennyiben nem az SZMSZ-ben foglaltak 

szerint működik. 

 

Budapest, 2017.02.23. 

 

 

 Hegyfalvi Csaba Komondi Nóra 

 a Martos Kondi Kör Elnöke a BME VBK HK Elnöke 

Melléklet: Házirend 

MARTOS KONDI HÁZIREND 

1. A termeket mindenki kizárólag saját felelősségére használhatja! Alkohol vagy 

drog hatása alatt a teremben tartózkodni, edzeni tilos!  

2. A kollégiumi edzőteremben csak az tartózkodhat: 

 aki az adott félévre érvényes bérlettel rendelkezik, 

 portán a bérletét leadta, magát a jelenléti füzetbe beírta, 

 jelenléti füzetben a neve mellett a futógép esetleges használatát jelezte. 

3. A bérletet másra átruházni tilos! Annak, aki belépővel nem rendelkező személyt 

enged be a terembe, a kondi bérletét visszavonjuk! 

4. A termekben együttvéve maximum 18 személy tartózkodhat. Ha már lent 

tartózkodik 18 fő (18 kondikártya a portán), akkor tilos lemenni, meg kell várni, 

míg felszabadul egy „hely” (érkezési sorrend!). 

5. Váltócipő használata kötelező! A termeket csak tiszta lábbeliben lehet használni!  

6. Súlyzókat, rudakat, egyéb eszközöket a kihelyezett képekalapján kell 

visszarendezni. Mindenkinek kötelessége rendet és tisztaságot tartani! 

7. A berendezéseket és a gépeket rendeltetésszerűen kell használni, a súlyzókat 

tilos ledobni! 

8. Ha valaki új meghibásodást, kárt észlel, köteles azonnal jelenteni egy Kondi Kör 

tagnak, és a problémát beírni a jelenléti füzet megjegyzések rovatába. A termek 

nem rendeltetésszerű használatából eredő kárt a károkozóval téríttetjük meg. Ha 

nem jelented a kárt, és az utánad lévő jelenti, akkor téged terhel a felelősség! 

9. Az edzőteremben mindenki úgy köteles edzeni és viselkedni, hogy azzal 

másokat ne zavarjon. 
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10. A házirend elleni kisebb vétség figyelmeztetéssel jár. Szándékos rongálás, lopás, 

kirívó házirendsértés azonnali bérletmegvonást, illetve 2-nél több figyelmeztetés 

begyűjtése végleges kitiltást eredményez! 

11. A Martos Kondi Kör a teremben hagyott értékekért felelősséget nem vállal. 

12. Az edzőterem nyitva tartása: 6-24. 

13. Az edzőteremben csak aktívan edző személy tartózkodhat. 

14. Kulcsszabályzat: A konditermek kulcsait a Martos Flóra Kollégium portájáról 

lehet elkérni az arra jogosult személyeknek, miután beírták magukat a jelenléti 

füzetbe. Ha valaki végzett az edzéssel és nincs senki a konditermekben, a 

világítás és az elektromos berendezések kikapcsolása után (a konnektorból ne 

húzzátok ki!) be kell zárni mindkét termet, a kulcsot a portán le kell adni és 

kiírni magát a jelenléti füzetből. A kulcsszabályzat megsértése kirívó 

házirendsértésnek minősül, kizárást eredményez. 

15. A konditerem WiFi hálózatai: martoskondi1 és martoskondi2. A jelszók 

rendre labnap11 és labnap22. A vezeték nélküli hálózat bevezetése az edzés 

kényelmét szolgálja, fel- és letöltés, torrentezés, illetve a készülékek 

beállításainak megváltoztatása szigorúan tilos. 

16. Az üres PET palackokat mindenkinek kötelessége összepréselni, és a nagyterem 

ajtaja mögötti, erre kijelölt kukába dobni. A szelektív szemetesbe oda nem való 

hulladékot dobni tilos! 

Aki a honlapon gépfoglalást tett, annak elsőbbsége van az adott eszköz 

használatát illetően. Az a személy, aki a foglalását nem használja ki, és nem is 

mondja vissza, az figyelmeztetést kap. Két figyelmeztetés után bérletvisszavonás 

következik. Ezt a Kör nagyon szigorúan fogja ellenőrizni! 

17.  Aki a honlapon gépfoglalást tett, annak elsőbbsége van az adott eszköz 

használatát illetően. Az a személy, aki a foglalását nem használja ki, és nem is 

mondja vissza, az figyelmeztetést kap. Két figyelmeztetés után bérletvisszavonás 

következik. Ezt a Kör nagyon szigorúan fogja ellenőrizni! 

18. A konditeremben bármilyen spray használata tiltott. 

 Martos Kondi Kör 
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MartosStúdióKör 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

Módosította a Martos Stúdió Kör Közgyűlése a 2017. március 9–i ülésén. 

Jóváhagyta a BME VBK Hallgatói Képviselet a 2017. február 27–i ülésén. 

Hatályos: 2017. március 9-től 

 

1. § Általános rendelkezések 

A kör neve: Martos Stúdió Kör 

A kör címe: Martos Flóra Kollégium, Budapest, 1111 Stoczek József utca 1-7. 

 

2. § A Kör célja 

 

A Kör feladata a kari rendezvények hangosításának megoldása. 

A Kör lehetőséget biztosít alapvető hangtechnikai ismeretek elsajátítására, önálló rádiós 

műsorkészítésre és műsorvezetésre.  

Minden körtagnak kötelessége figyelem előtt tartani, hogy a kör célja minőségi szolgáltatás 

nyújtása. A 3.§ 2. cikkelyben foglalt kötelességeinek maradéktalanul eleget kell tennie.  

Célunk továbbá egy összetartó közösség, valamint az ehhez tartozó jó hangulat megteremtése. 

 

3. § Körtagság 

 

1.) Körtagságot nyerhet: 

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem bármely szakán aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező személy, 

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen már végzett személy, 

egyéb, nem kari hallgató, de a Kör tagjainak egy adott időben maximum 40%-a eshet ebbe a 

kategóriába. 

2.) Kötelességek:  

Minden Körtag kötelessége és egyéni felelőssége, hogy munkájával hozzájáruljon a Kör jó 

híréhez, feladatkörét maradéktalanul és felszólítás nélkül ellássa. 

A körgyűlésen való részvétel kötelező, időpontját a 6.§ határozza meg.  

3.) Körtagság elnyerése: 
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Új Körtagok felvételére tanévenként egy alkalommal kerül sor, indokolt esetben az Elnök 

döntése alapján egy pótfelvétel meghirdethető. A felvételre és a pótfelvételre jelentkező 

hallgatónak az alábbi feltételek közül egynek eleget kell tennie: 

• Műsorvezető stábban való aktív részvétel. Négyhetes próbaidőszak alatt minimum heti 

egy alkalommal önálló műsor készítése. 

A műsor ideje alatt egy, az Elnök által kijelölt aktív Körtag köteles a műsorvezető(k) 

segítségére lenni, de a műsor lefolyásába nem szólhat bele, feladata a felmerülő 

problémák megoldása. A próbaidőszak letelte után a műsorvezető-jelölt önállóan készíti a 

félév hátralevő részében a műsorblokkot. 

• Blog¬ stábban való aktív részvétel. A stábvezető irányítása alatt új cikkek szerzésében és 

interjúk készítésében segít. 

• Technikus stábban való aktív részvétel. A rendezvények hangosításának segítése, 

feladatok megoldása, illetve a rádiótechnika kezelése és beállítása.  

• Marketing stábban való aktív részvétel. A Stúdió arculatának kialakítása, aktuális 

programok hirdetése. 

• Videó stábban való aktív részvétel. Videókhoz szükséges felvételek készítése, azok 

vágása, valamint fénytechnikai problémák megoldása. 

• Fotósként való aktív tevékenykedés. A kari események megörökítése, a fényképek 

szelektálása, feljavítása. 

Minden jelentkező hallgatónak legalább egy szemeszternyi aktív munkával kell rendelkeznie, 

mielőtt tagsági szavazásra bocsátható lenne. A stábgyűléseken aktív részvételt várunk el a 

jelöltektől és a tagoktól egyaránt.  

 

4.) Passzív tagság:  

A Kör bármely aktív tagja kérheti passziválását az Elnöktől, valamint ha a Kör tagja nem látja 

el feladatait, a Vezetőség a félév végén passziválhatja a Körtagot. A passzív státusz fél 

évig tart. Ha a passzív tag újra aktívan ellátja feladatait, akkor a Vezetőség aktív státuszra 

köteles visszahelyezni. Passzív tag nem kaphat kollégiumi pluszpontot és Kari BME 

pontot sem. 

 

5.) Tagság megvonása: 

A Kör bármely aktív, illetve passzív tagjától megvonhatja a tagságot a Kör Vezetősége az 

alábbi indokok miatt: 

• A körgyűléseken vállalt feladatok nem teljesítése, illetve sorozatos mulasztás okán. 

• A körtag egyetemistához nem méltó viselkedése esetén. 

• A Vezetőség kétharmados többségű döntése alapján.  
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4. § Beosztások 

 

A Kör irányítása a Vezetőség feladata. A Körnek rendelkeznie kell az alábbi beosztásokat 

betöltő személyekkel, ők alkotják a Vezetőséget: 

• Elnök 

• Alelnök 

• Technikusi vezető 

• Gazdasági felelős 

• Marketing stábvezető 

• Műsorvezető stábvezető 

• Blog stábvezető 

• Videó stábvezető 

• Fotós vezető 

 

Egy személy egyszerre több beosztást is betölthet. 

Elnököt, Alelnököt és Gazdasági-felelőst jelölni és választani a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Hallgatói közül lehet.  

 

5. § Feladatok 

 

1.) Elnök és Alelnök 

Az Elnök és az Alelnök kötelessége összehangolni a körben dolgozó hallgatók munkáját, 

feladatkörét mindig józan ítélőképességének birtokában betölteni. Feladata a Körgyűlés 

vezetése, a felmerülő problémák megoldása.  

Továbbá érvényesek az Elnök és Alelnök beosztást betöltő hallgatókra a 3. § 2. cikkelyben 

leírtak is.  

A tisztségek betöltése az aktuális év első gyűlésének végétől, a következő év első gyűlésének 

megkezdéséig tart.  

Az Alelnök köteles minden intézkedést naprakészen követni, hogy az Elnök esetleges 

leváltása/lemondása esetén átvehesse a kör irányítását. 

2.) Technikusi vezető 

A Körben egy, de maximum két fő, a rendezvények hangosításért és a rádiótechnikáért felelős 

hallgató.  

3.) Gazdasági felelős 

Feladata a Kör költségvetését megtervezni, felügyelni, a Kör pénzügyi, elszámolási 

kötelezettségeinek eleget tenni, valamint a Kör által megkeresett személyekkel, 

szponzorokkal kapcsolatot tartani.  

4.) Műsorvezető stábvezető 
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A Körben dolgozó műsorvezetők munkájának irányításáért felel. A stábgyűléseket vezeti, a 

műsorok színvonalát felügyeli, és szükség esetén beavatkozik. Amennyiben a 

Rádióműsor pontban foglaltaknak egy műsor két egymást követő adásban nem tesz 

eleget, és a Műsorvezetőstáb-vezető figyelmeztette is a Műsorvezetőket, a Rádióműsor 

megszűnik. 

5.) Marketing stábvezető 

Feladata a Stúdió arculatának kialakítása, annak a Kör elé tárása és elfogadtatása. Ő a félév 

folyamán a kihelyezendő plakátok (rendezvények, műsorrend) felelőse.  

6.) Blog stábvezető 

Feladata a Martos Stúdió blogja (martosradio.wordpress.com) működésének felügyelete és a 

cikkírók munkájának irányítása. 

7.) Videó stábvezető 

Feladata a stábtagok irányítása. A félév során hetente-kéthetente új videó megjelenése a 

youtube-channel-en. A közös ötletelések irányítása. 

8.) Fotós vezető 

Feladata a kari rendezvényekre megfelelő fotós biztosítása, továbbá a fotósoktatások 

szervezése és a képeknek a flickr.com-ra való elhelyezése. 

9.) Rádióműsor 

Tartalmazhat zenét, riportokat, interjúkat, híreket. 

A műsornak valamilyen formában szolgálnia kell a kari életet, igyekeznie kell aktuálisnak 

maradni.  

A műsor összeállítása történhet egy vagy több személy által is. 

 

6. § Választás 

 

1.)A tanév első körgyűlésén a Körtagok az 5. §-ban megjelölt posztokra hallgatókat 

jelölhetnek, majd sor kerül a szavazásra. Kivételt képez az Alelnök pozíciója, mivel a 

megválasztott Elnök jelöli maga mellé az Alelnököt. 

A szavazáson a Körtagok kötelesek megjelenni és érvényes szavazatot leadni. A szavazás két 

módon történhet.  

2.)Az egyik a nyílt szavazás. Három opció lehetséges: támogatás, tartózkodás, illetve nem 

támogatás. Ekkor a körtagok adott posztra jelölt tag tisztségének elnyeréséről 

beleegyezéses kézfeltartással, vagy tartózkodással, és nem támogatással dönthetnek.  

3.) A másik lehetőség a titkos szavazás, mely név nélkül történik.  

Elnököt csakis titkos szavazással lehet választani. 

4.) Eredményes szavazást jelent, ha a szavazattal rendelkező tagok 50%-a plusz egy fő 

ugyanazon jelöltre adja le a szavazatát. Az, hogy melyik szavazási formát választjuk, az 

adott gyűlés elején, Hallgatói Képviselő jelenlétében, kézfeltartásos eldöntendő 

szavazással határozzuk meg. Ahhoz, hogy valamelyik szavazati módszer mellett 
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döntsünk, egyértelmű többségnek kell voksolnia a kézfenntartás során, vagyis 

minimálisan a jelenlevő szavazók 50%-a plusz egy fő. 

5.) Érvényes szavazás egy adott posztra akkor történhet, ha a Kör tagjainak 50%-a plusz egy 

fő megjelent a szavazáson. Érvénytelen és/vagy eredménytelen szavazást meg kell 

ismételni az adott gyűlésen, de legkésőbb az azt követő gyűlés alkalmával, ami már 

minden körülmények között döntésképes. 

 

7. § Körgyűlés 

 

A körgyűlések minden félév első hetén (regisztrációs hetet követő hét) kezdődnek, illetve a 

vizsgaidőszakot megelőző utolsó héten zárulnak.  

Az első körgyűlés időpontját az Elnöke jelöli ki. 

 

8. § Körfinanszírozás 

 

A Kör Vezetősége és tagjai öntevékenyen vesznek részt a Kör munkájában, semmilyen anyagi 

juttatást nem kapnak. 

A Kör a működéséhez szükséges eszközökhöz, úgymint hangtechnikai berendezések, 

bútorzat, stb. a kari Hallgatói Képviselettől, illetve külső pályázati lehetőségekből igényelt 

pénzből jut hozzá. 

 

Szabó Anna 

Martos Stúdió Kör elnök 
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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM  

VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZAT  

Martos Számítástechnikai Kör 

 

Szervezeti és Működési Szabályzata  
 

 

1. § A Martos Számítástechnikai Kör  

 

1)A Martos Számítástechnikai Kör, hivatalos rövidítése a MASZK (továbbiakban Kör) a 

Hallgatói Képviselet (a továbbiakban HK) ellenőrzése alatt működő, önálló vezetéssel 

rendelkező közösség.  

 

2. § A Kör tevékenységei, célja 

 

1)Célkitűzése, hogy a technika fejlődésével lépést tartva, az általános számítástechnikai 

kultúrát terjessze, és a kollégiumi infrastruktúrát fejlessze, a kollégiumban az internet 

szolgáltatást biztosítsa és menedzselje.  

 

3. § A Kör tagjai 

 

1) A Kör tagjai lehetnek a kollégiumban bent lakó hallgatók, akik ismerik, elfogadják, és  

magukra nézve kötelezőnek tekintik a Kör SZMSZ-ét.  

2) A Kör tagjainak felvétele szóbeli elbeszélgetés után lehetséges.  

3) A Kör gyűlésein minden tag köteles részt venni.  

4) A Kör tagjai:  a)Elnök:  

i.Az Elnököt a Kör szavazati joggal rendelkező tagjai az őszi félév elején egyszerű 

többséggel választja.  ii.Minden szavazati joggal rendelkező körtag jelöltetheti magát.  

 iii. Az Elnök köteles a Kör működésével összefüggően a HK vezetésével megfelelő  

 kapcsolatot tartani.   iv. Felelős a Kör által használt berendezések és helységek 

állagának megóvásáért.  

v. Köteles a félév végén beszámolni a HK-nak a Kör féléves szakmai, közösségi 

és  
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 gazdasági tevékenységéről.  

vi. Köteles Elnök váltás esetén a folyó ügyeket az új vezetőnek átadni, az új 

vezetőt a HK-nak bemutatni.  

vii. Feladata figyelemmel kísérni, koordinálni és segíteni a tagok munkáját.  

viii. Szavazati joggal rendelkezik.  

 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR 

 HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT  b)Alelnök:  

i. Az Alelnököt a Kör szavazati joggal rendelkező tagjai az őszi félév 

elején egyszerű többséggel választja.  

ii. Minden szavazati joggal rendelkező körtag jelöltetheti magát. iii.Feladata 

az Elnök munkájának segítése, az Elnök távolléte esetén annak feladatkörének 

ellátása.  iv.Szavazati joggal rendelkezik  c)Rendes tagok:  

i. A Rendes tagok rendelkeznek a kollégiumi internethálózat fenntartásához 

szükséges számítógépes ismeretekkel. Feladatuk a felhasználók internet elérési 

problémáinak megoldása, a számítástechnikai eszközök kezelése és fejlesztése, 

illetve a Kör munkájának segítése.  

ii. Szavazati joggal rendelkeznek.  

d) Betanuló tagok:  

i. A Betanuló tagok rendelkeznek a számítógépek kezeléséhez szükséges 

alapvető ismeretekkel. Feladatuk a kollégiumi internethálózat fenntartásához 

szükséges számítógépes ismeretek elsajátítása és a Kör munkájának segítése.   

ii. Szavazati joggal nem rendelkeznek.  

 

 

4. § Szerverszoba rendje 

 

1) A szobában csak a Kör tagjai tartózkodhatnak. Kötelesek a helyiség és a benne lévő  

értékek állagát megóvni.  

2) Ellenkező esetben az adott személy ellen az Elnök kollégiumi fegyelmi eljárást 

kezdeményezhet.  

 

5. § Juttatások 

 

1) A Kör tagjai a HK által meghatározott mértékű juttatásban részesülhetnek.  

2) A juttatás mértékét és módját a HK az Elnök ajánlásai alapján állapítja meg.  
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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR  

 HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT  

1.  számú Melléklet Hálózat Használati Megállapodás 

 

 

 

Mely létrejött egyrészről a Martos Számítástechnikai Kör (továbbiakban MASZK), 

másrészről az Internet szolgáltatást igénylő kollégista (továbbiakban felhasználó) között. A 

felhasználó tanúsítja, hogy a MASZK-tól az IPv4 protokollnak megfelelő hálózati 

címet/címeket átvette és a megállapodás mellékletét képező http://net.bme.hu/regula/ címen 

elérhető egyetemi szabályzatokat valamint az alul részletezett MASZK Hálózat Használati  

Szabályzatot magára kötelező érvényűnek tartja, azokat betartja. Ezek mellett kijelenti, hogy a 

fenti címen/címeken történő forgalomért teljes felelősséget vállal. Ezen szabályzatok 

megszegése esetén a MASZK a szolgáltatást azonnal felfüggesztheti, illetve a felhasználót 

tiltó listára teheti. A felhasználó aláírásával továbbiakban azt is tanúsítja, hogy személyes 

adatai a valóságnak megfelelőek. Ezen pont megszegése féléves szolgáltatás megtagadást von 

maga után. (Ez alól kivételt képez a szobaszám változása. Ezen változást a felhasználó köteles 

bejelenteni.) A megállapodás aláírásával a MASZK vállalja, hogy a felhasználó személyes 

jellegű adatait, (neve, neptun azonosítója, szobaszáma és IP címe) harmadik félnek csak a 

legindokoltabb esetben adja ki.  

 

MASZK – Hálózat Használati Szabályzat:  

 

- A hálózat kiépítésének módosítása szigorúan tilos.  

 

- A Martos Flóra Kollégium Számítástechnikai Kör eszközeinek bármilyen módosítása 

tilos.  

 

 

 

Patay András  

 

A MASZK Elnöke  

 

 

 

 

A BME VBK HK Elnöke  
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- A hálózatra be nem regisztrált eszköz hálózatra kapcsolása tilos.  

 

- Kiegészítő hálózati eszközök (router, switch, accespoint, stb.) hálózatra kötése csak a 

MASZK Elnökének engedélyével történhet.  

 

- Hálózat figyelő programok használata szigorúan tilos, azon felhasználók, akik ezt 

megszegik hálózatról egy évig tiltásra kerülnek.  

 

- A hálózaton indokolatlanul nagy forgalmat generálni tilos. A feltöltési adatkorlát 

naponta 25 GB, ennek nap vége előtt történő elérése a nap végéig történő tiltást von maga 

után.  

 

- Minden felhasználó köteles a számítógépeit vírusoktól mentesíteni. A vírusos 

számítógépek központi letiltásra kerülnek.  

 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR  

 HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT  

2.számú melléklet 

Munkavégzési szabályzat 

 

 

I. Karbantartás, Javítás, Fejlesztés 

 

• a Kör meghatározott munkarenddel dolgozik: 21 óra után csak rendkívüli hiba 

esetén (nagyobb volumenű – több embert, akár egész szintet érintő - hálózati 

probléma) várható el az azonnali javítás  

 

• javítási határidő: 48 óra ( A munka megkezdésének határideje a probléma 

bejelentésétől számított 24 óra.), amennyiben azt egyéb okok nem akadályozzák  

 

• szerverek karbantartása, állapotának felmérése, folyamatos működésének 

biztosítása  

 

• hálózati hibák megszűntetése  

 

• IP címek adminisztrálása  

II. Tájékoztatás, Informálás  
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• megfelelő tájékoztatás a felhasználókat érintő hálózati változtatásokról, 

újításokról  

 

• felhasználók informálása a hálózathasználat feltételeiről  

 

• betartatja és az aktuális változtatásokkal kiegészíti a hálózathasználati 

szabályzatot  

 

• Internet használati díj befizetési határidejét a határidő előtt két héttel e-mailben 

vagy a Kollégium üzenő falán köteles kihirdetni, illetve emlékeztetőt küldeni az 

Internet használati díj határidejének lejárta előtt egy héttel  

 

• karbantartás – hardware csere, szerverkarbantartás - miatti internet-szolgáltatás 

szüneteltetéséről a Kör köteles a felhasználókat 3 nappal a kimaradás előtt 

tájékoztatni  

 

• Tagok listájának közzététele a Kollégium üzenő falán  

 

 

III.Netregisztráció 

 

A https://maszk.netweboldalon történő regisztrációt követően, az internetdíj befizetésével 

illetve a Hálózat Használati Megállapodás elfogadásával a Felhasználó jogosulttá válik az 

internet szolgáltatásra a Martos Kollégiumban.  
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JógaKör 

SzervezetiésMűködésiSzabályzata 

Elfogadta a Jóga Kör Szavazása 2013. május 21-i ülésén. 

Jóváhagyta a BME VBK Hallgatói Képviselet 2013. május 21-i ülésén. 

Hatályos 2013. május 21. óta 

1. § 

Ügyrend 

1) AJógaKör(továbbiakban:Kör)céljai:ABudapestiMűszakiésGazdaságtudományiEgyetemV

egyészmérnökiésBiomérnökiKar(továbbiakban:Kar)hallgatóinakrendszeressportolásiéskö

zöskikapcsolódásilehetőségbiztosítása. 

2) AKörcéljaajógakülönbözőirányzataitmegismertetniakörtagjaival,aktívkikapcsolódástnyújt

vaközbenmindenhallgatónak. 

2. § 

Felépítés 

1) Tagok: 

a) AKörtagjalehetaKarbármelynappalitagozatoshallgatója,illetveöregdiákja. 

b) AVezetőségnekkötelességeatagokatnyilvántartani. 

c) AtagságmegszűnéseaVezetőségegyhangúdöntésealapján,vagyatagkilépésiszándékának

bejelentéséveltörténhet. 

d) AKörtagjainakkötelességeazeszközökrendeltetésszerűhasználata,aKollégiumiHázirend

,aHallgatókFegyelmi,KártérítésiésJuttatásiSzabályzatánakésaKörSzervezetiésMűködés

iSzabályzatánakbetartása. 

e) AVezetőségcsakafentiszabályokmegsértéseeseténzárhatkivalakitakörből. 

2) Elnök: 

a) AVezetőségegyiktagja,feladataaJógaKörtagokmunkájánakirányítása,aKörképviselete,a

Körpénzügyeinekfelügyelete,elszámolásaHallgatóiKépviseletfelé,ajógáhozszükségesk

ellékekbiztosítása,aKörfelszereléseinekfelügyelete,ésleltárkészítése. 

b) Akörelnökétakörtagjaiválasztjáktitkosszavazással,egyszerűtöbbséggel.Megbízásaegyé

vreszól. 

c) Feladataitaköralelnökéreátruházhatja. 

3) Alelnök: 

a) AVezetőségmásiktagja,feladataazelnökmunkájánakteljeskörűsegítése,azelnöktávolléte

eseténannakhelyettesítése,aKörtevékenységénekhirdetése,ésazéventeesedékesalakulóül

éslebonyolítása. 

b) Azalelnökötazelnökjelöliki,akörtagjainakegyetértésével. 
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3. § 

Pénzügyek 

1) AJógaKörtagjaiöntevékenyenvesznekrésztaKörmunkálataiban,semmilyenanyagijuttatástn

emkapnak. 

2) AKöresetlegesbevételeitaKöreszközeinekfejlesztésérekellfordítaniaHallgatóiKépviseletbe

leegyezésével. 

3) AbevételekrőlésakiadásokrólaHallgatóiKépviseletfeléelszámolásikötelezettségevanaKörn

ek. 

4) AbevételekbőlaKörtagjainaksemmiféleanyagihasznanemszármazhat,ellenkezőesetbenazo

nnalikizárásjár. 

4. § 

Eszközök 

1) AJógaKörhasználatábanlévőeszközökértakörmindenkoritagjaitartoznakfelelősséggel. 

2) Elvesztés,illetvenemmegfelelőhasználatbóleredőkárokértakárokozókérendőszámon. 

3) Akörrészérebeszerzetthasználatieszközökrőlazelnökkötelesleltártvezetni. 

5. § 

Gyűlések 

1) Ajógakörhetirendszerességgeltartjógázást. 

2) Legalábbféléventeegyszerakörtagjaiülésttartanak,amelyrőljegyzőkönyvkészül. 

3) Aköralakulóüléséremindenévelején,lehetőlegszeptemberbenkerülsor.Azalakulóülésenatag

okelnökötválasztanakmagukközül,majdazelnökfelkéréseutánszavaznakazalelnökszemélyé

rőlis.AzalakulóülésenakörtagokelfogadjákazaktuálisSzervezetiésMűködésiSzabályzatot,é

saKörévesköltségvetését. 

6. § 

Zárórendelkezés 

1) AzSzervezetiésMűködésiSzabályzatezenpéldányátaKörvalamennyitagjaelfogadja,ésbetart

ja.VáltoztatáshozaKörtagjainakésaHallgatóiKépviseletnekabeleegyezéseszükséges. 

 

Budapest,2013.május21. 

 

PólaiZsófia 

AVBKJógaköralelnöke  
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Pingpong Kör 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Vegyészmérnöki és 

Biomérnöki Karán (továbbiakban: Kar) a VBK Pingpong Kör (továbbiakban: Pingpong Kör) a 

Hallgatói Képviselet (továbbiakban: HK) jóváhagyásával megalkotta az alábbi Szervezeti és Működési 

Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ). 

Jóváhagyta a HK 2014. szeptember 15-i ülésén. 

Elfogadta a Pingpong Kör Szavazása 2014. szeptember 24-i ülésén. 

Jóváhagyta a HK 2016. május 18-i ülésén. 

Elfogadta a Pingpong Kör Szavazása 2016. május 20-i ülésén. 

Hatályos 2016. május 20-tól 

1. §  

A Pingpong Kör 

1) A Pingpong Kör az Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályában definiált 

kari hallgatói öntevékeny csoportként működik, amelynek nem célja bármilyen anyagi 

haszonszerzés. 

2) A Pingpong Kör célja az asztalitenisznek, mint sportnak a megismertetése a Kar 

hallgatóival és rendszeres sportolási lehetőség biztosítása. 

3) A Pingpong Kör tiszteletbeli elnöke Dr. Kupai József. 

4) A Pingpong Kör: 

a) neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és 

Biomérnöki Kar Pingpong Kör 

b) címe: Hallgatói Képviselet Iroda, 1111 Budapest, Stoczek utca 1-7. 

c) rövidítése: BME-VBK PPK 

 

2. § 

 A Pingpong Kör feladatai 

1) Heti rendszerességgel Pingpong Estek megszervezése és lebonyolítása a Martos Flóra 

Kollégium egy arra kijelölt helyiségében. 

2) Évente amatőr pingpong bajnokság szervezése a Kar hallgatói számára. 

 

3. §  

A Pingpong Kör rendezvényei 

1) A Pingpong Kör rendezvényei a Pingpong Estek és a VBK Amatőr Pingpong Bajnokság. 

2) Pingpong Estek: 

a) a Vezetőség szervezi legalább heti egy alkalommal; 

b) célja, hogy pingpongozási lehetőséget biztosítson mindenki számára; 
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c) a Pingpong Kör tagjai (továbbiakban: tagok) számára feltétel nélkül megengedett a 

részvétel; 

d) akik nem tagok (továbbiakban: külsős), csak és kizárólag akkor vehetnek részt a 

Pingpong Esten, ha legalább az egyik tag teljes körű felelősséget vállal értük; 

e) aki tagként a Pingpong Kör eszközeit (továbbiakban: eszközök) használja, 

felelősséggel tartozik az eszközök állapotáért, illetve a kollégiumi szabályok 

betartásáért a helyiségben; ha bármi rendellenességet tapasztal, kötelessége szólnia a 

Vezetőségnek, ellenkező esetben felelősségre vonható. 

f) ha egy külsős az eszközöket megrongálja, vagy kárt tesz a kollégiumi helyiség 

berendezéseiben, akkor az érte teljes körű felelősséget vállaló tag vonható 

felelősségre. 

3) VBK Amatőr Pingpong Bajnokság (továbbiakban: bajnokság): 

a) a Vezetőség egyik tagja szervezi legalább egy alkalommal egy évben (továbbiakban: 

főszervező); 

b) célja, hogy versenyzési lehetőséget biztosítson a Kar amatőr pingpong játékosai 

számára; 

c) csak és kizárólag a Kar azon aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatói számára 

megengedett a részvétel, akik nem pingpongoznak sportegyletben; 

d) a főszervező számára nem megengedett a részvétel; 

e) a Vezetőség felügyeli a bajnokság tisztaságát, amelynek érdekében az asztalitenisz 

hatályos játékszabályait maradéktalanul betartatja a bajnokság résztvevőivel. 

f) a bajnokság mérkőzéseit a Pingpong Estek eseményeiként kell értelmezni, tehát a 

szervezésnél figyelembe kell venni a 3. § 2) bekezdésében foglaltakat. 

 

4. §  

A Pingpong Kör gyűlései: 

1) A gyűlés feladatai: 

a) A Pingpong Kör Elnöke beszámol a Pingpong Kör két gyűlés közötti tevékenységéről, 

tájékoztatja a tagokat a Pingpong Kör feladatairól, és félévente egy alkalommal 

beszámol a Pingpong Kör költségvetéséről. 

b) A tagok elmondhatják a Pingpong Kör által szervezett rendezvényekkel kapcsolatos 

tapasztalataikat. 

c) tagfelvételi lehetőséget biztosít a Pingpong Körbe (továbbiakban: Tagfelvétel) 

2) A gyűlést összehívhatja: 

a) a Vezetőség; 

b) a HK; 

3) A gyűléseken a Vezetőségnek kötelező a részvétel. A gyűléseken a tagoknak ajánlott a 

részvétel, viszont kötelező a részvétel, ha a gyűlést a HK hívja össze. 

4) Kötelező részvétel esetén indokolt esetben a tagok felmentésüket kérhetik a részvétel alól 

írásos formában vagy szóban a Vezetőségtől.  

5) A gyűlés helyét és idejét a Vezetőségnek kell a tagok számára meghirdetni a gyűlés előtt 

legalább 7 naptári nappal. 
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5. §  

A Pingpong Kör Szavazása 

1) A Pingpong Kör legmagasabb döntéshozó szerve a Szavazás, amely: 

a) megválasztja a Vezetőséget; 

b) módosítja és elfogadja az SZMSZ-t a HK jóváhagyásával az 5.§ (10) bekezdése 

alapján; 

c) kizárhatja a tagokat az 5.§ (10) bekezdése alapján. 

2) A Szavazást összehívhatja: 

a) a Vezetőség; 

b) a HK. 

3) A Szavazást össze kell hívni évente legalább egy alkalommal a Vezetőség 

megválasztásának céljából (továbbiakban: Vezetőségi Választás). 

4) Az évente legalább egy alkalommal kötelezően megtartandó Vezetőségi Választást az 

őszi félévben kell megszervezni. 

5) A Vezetőségi Választáson posztra szavazás történik. A Kar aktív hallgatói jogviszonnyal 

rendelkező hallgatói jelöltethetik magukat elnöki és alelnöki posztra is, de csak egy 

tisztséget tölthetnek be. 

6) A Szavazáson minden vezetőségi tagnak kötelező a részvétel. Indokolt esetben a tagok 

felmentésüket kérhetik a részvétel alól írásos formában vagy szóban a Vezetőségtől. 

7) A Szavazáson minden vezetőségi tag egy szavazattal vehet részt. 

8) A Szavazás minden esetben titkos. 

9) A vezetőségi tagok egyszerű többséggel hozzák meg döntésüket a Szavazáson Vezetőségi 

Választáson. Szavazategyenlőség esetén újra szavazás történik. Ha két egymást követő 

újra szavazás történne, akkor sorshúzással kell dönteni. 

10) A Szavazás tisztaságával kapcsolatban öt munkanapig lehet kifogást emelni a HK-nál. 

11) A Szavazás helyét és idejét a Vezetőségnek kell a tagok számára meghirdetni a gyűlés 

Szavazás előtt legalább tíz naptári nappal. 

 

6. §  

A Pingpong Kör Vezetősége 

1) A vezetőségi tagok: Elnök és kettő Alelnök. 

2) A Pingpong Kör megválasztott vezetőségi tagjainak mandátuma a következő érvényesnek 

minősített Vezetőségi Választásig tart. 

3) A vezetőségi tagok teljesen egyenrangúak, ezért a Pingpong Körrel kapcsolatos 

kérdésekben kötelesek egyeztetni egymással és közösen meghozni a döntésüket. 

4) A Pingpong Kör Elnöke (továbbiakban: Elnök): 

a) megválasztása a HK jóváhagyásával történik az 5.§ (12) bekezdésének figyelembe-

vételével; 

b) az SZMSZ-t betartja, és maradéktalanul betartatja a Pingpong Kör vezetőségi 

tagjaival; 

c) meghatározza a Pingpong Kör teendőit, és irányítja a vezetőségi tagok munkáját; 

d) levezeti a Pingpong Kör gyűléseit a 4.§ (1) bekezdésének figyelembevételével; 

e) képviseli a Pingpong Kört az Egyetem és a Kar különböző fórumain; 

f) felügyeli a Pingpong Kör pénzügyeit, és elkészíti a Pingpong Kör költségvetését; 
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g) biztosítja a Pingpong Kör által szervezett rendezvényekhez szükséges kellékeket; 

h) leltárt készít az eszközökről; 

5) A Pingpong Kör Alelnöke (továbbiakban: Alelnök): 

a) segíti az Elnök munkáját a 5.§ 4) bekezdésében leírt feladatainak véghezvitelében; 

b) helyettesíti az Elnököt a távolléte esetén; 

c) ellenőrzi az Elnök tevékenységét; 

e) hirdeti a Pingpong Kör tevékenységét; 

f) megszervezi a Szavazást, és biztosítja a Szavazás tisztaságának minden feltételét. 

 

7. §  

A Pingpong Kör tagjai 

1) A Pingpong Kör tagja lehet: 

a) a Kar bármely aktív vagy passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója vagy 

öregdiákja; 

b) nem BME-s hallgatói jogviszonnyal, illetve munkaviszonnyal rendelkező természetes 

személy a teljes Vezetőség beleegyezésével; 

c) aki részt vesz a Tagfelvételen; 

d) aki az SZMSZ-t ismeri és elfogadja. 

2) A Tagfelvétel a megrendezendő Tagfelvétel gyűlésen történik. 

3) A Tagfelvétel az új tagok felvételét illetve a tagság meghosszabbítását jelenti. 

4) A Vezetőségnek kötelessége a tagokat nyilvántartani. 

5) A tagok feladatai és kötelezettségei: 

a) legalább két alkalommal részt vesznek Pingpong Esten; 

b) a Pingpong Kör eszközeit rendeltetésszerűen használják; 

c) segítenek a Pingpong Kör rendezvényeinek népszerűsítésében; 

d) cselekedeteikkel és viselkedésükkel nem keltik a Pingpong Kör negatív visszhangját. 

6) Ha egy tag nem tesz eleget a 7.§ (5) bekezdésében foglaltaknak, akkor Szavazást kell 

összehívni, ahol dönteni kell a tag kizárásáról. 

 

8. §  

A Pingpong Kör eszközei 

1) Aki az eszközöket használja, felelősséggel tartozik azok állapotáért. Ha az eszközökön 

bármilyen rendellenességet talál, köteles jelenteni a Vezetőségnek. 

2) Ha egy külsős az eszközöket megrongálja, akkor az érte teljes körű felelősséget vállaló 

tag vonható felelősségre. 

3) Az eszközök megrongálása, illetve elvesztése esetén a károkozó kérendő számon.  

4) A Pingpong Kör részére beszerzett használati eszközökről az Elnök köteles leltárt 

vezetni. 
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9. §  

Zárórendelkezések 

1) A HK megszüntetheti a Pingpong Kört, amennyiben nem az SZMSZ szerint foglaltak 

szerint működik. 

2) Az SZMSZ ezen példányát a Pingpong Kör valamennyi tagja elfogadja, és betartja. 
 

Kelt: Budapest, 2016. május 20. 

 

 Barta Gergő Komondi Nóra 

 A Pingpong Kör vezetője a BME VBK Hallgatói Képviselet Elnöke 
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SakkKör 

SzervezetiésMűködésiSzabályzata(SZMSZ) 

Elfogadta a Sakk Kör Szavazása 2014. április 14-i ülésén. 

Jóváhagyta a BME VBK Hallgatói Képviselet 2014. április 14-i ülésén. 

Hatályos2014.április14óta 

1.§ 

AKörCéljai 

1) Célunkasakk,mintjátéknak,ésmintsportnakamegismertetéseaVegyészmérnökiésBiomérnö

kiKar(továbbiakbanVBK)hallgatóivalésrendszeresjátéklehetőségbiztosítása. 

2) Éventekarisakkversenytszervezünk. 

3) Akörcéljatovábbá,hogybiztosítsatagjaiszámáraasakkozáshozszükségeseszközöket. 

4) Sakkoktatása. 

2.§ 

AKörTevékenysége 

1) ASakkKörVezetőségeéstagjaivallják,hogyaSakkKörjátéklehetőségetbiztosítóöntevékenyk

örkéntműködik,melyneknemcéljabármilyentovábbianyagihaszonszerzés. 

3.§ 

AKörfelépítése 

1) Vezetőség: 

a) Kétfőbőláll. 

b) AVezetőségegykörvezetőből(későbbiekbenelnök),ésegyalelnökbőláll. 

c) SzemélyüketaSakkKörtagjaiválasztjákmeg,ésmegbízatásukegyévreszól. 

d) Akörtagjaiközülbárkijelölhetvezetőségitagot,ésbárkiindulhatvezetőnek,akirendelkezik

aVBK-naktívhallgatóijogviszonnyal. 

e) Megválasztásuktitkosszavazásútjántörténik,egyszerűtöbbségalapján.(Szavazategyenlős

égeseténújszavazásttartunk, ha ekkor sem érvényes a szavazás, akkor a döntés a 

következő ülésig halasztásra kerül.) 

f) AVezetőségadöntésekmeghozataláértfelelős. 

2) Elnök: 

a) FeladataaSakkKörtagokmunkájánakirányítása,aKörképviselete,aKörpénzügyeinekafel

ügyelete,azelszámolásaHallgatóiKépviseletfelé,asakkozáshozszükségeskellékekbiztosí

tása,valamintezekrőlazeszközökrőlleltárvezetése. 

b) Azévenkéntiversenylebonyolítása. 

3) Alelnök: 

http://www.vegyeszhk.hu/


BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR HALLGATÓI KÉPVISELET 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 

Hallgatói Képviselet 

1111 Budapest, Stoczek utca 1-7. , 141. 
Honlap: www.vegyeszhk.hu 
E-mail: vegyeszhk@vegyeszhk.hu 

 

 

a) Feladataazelnökmunkájánakteljeskörűsegítése,azelnöktávolléteeseténannakhelyettesíté

se,aKörtevékenységénekhirdetéseplakátolássalésaféléventeesedékesválasztásmegszerv

ezése. 

4) Tagok: 

a) AKörtagjalehetaBMEbármelynappalitagozatosvagyPhDhallgatójavagyöregdiákja. 

b) Atagokazelsőgyűlésalkalmávalválasztjákmegavezetőket. 

c) Éventeválasztástkellkiírni,amelyenazelnökicímértésazalelnökiposztértajelöltekközülke

llválasztani. 

d) AválasztáslebonyolításáértazéppenaktuálisVezetőségalelnökeafelelős. 

5) Tagfelvétel,aKörtöbbitagjánakbeleegyezéséveltörténik,felvételiigénytaVezetőségnélkelljel

ezni.AVezetőségnekkötelességeatagokatnyilvántartani.AtagságmegszűnéseaVezetőségegy

hangúdöntéseáltalvagyatagkilépésiszándékánakbejelentéséveltörténhet. 

6) AKörtagjainakkötelességeazeszközökrendeltetésszerűhasználata,akollégiumiszabályok(A

HallgatókFegyelmiésKártérítésiSzabályzat9.A§-ának)ésaKörSZMSZ-énekbetartása. 

7) AVezetőségcsakindokoltesetbenzárhatkivalakitaKörből,pl.eszközöknemmegfelelőhasznál

ata,atöbbiekakadályozásaajátékbanvagyafentiszabályoksúlyosmegsértése. 

4.§ 

Atagokjuttatásai,aKörpénzügyei 

1) ASakkKörtagjaiöntevékenyenvesznekrésztaKörmunkálataiban,semmilyenanyagijuttatástn

emkapnak. 

2) AKöresetlegesbevételeitaKöreszközeinekfejlesztésére,sakkversenylebonyolításárakellfor

dítani(aHallgatóiKépviseletbeleegyezésével),abbólaKörtagjainaksemmiféleanyagihaszna

nemszármazhat,ellenkezőesetbenazonnalikizárásjár. 

3) AkörvezetőségeelszámolássaltartozikaHallgatóiKépviseletnek. 

5.§ 

AKöreszközei 

1) ASakkKörhasználatábanlévőeszközökértaKörmindenkoritagjai,illetveazeszközökhasznál

óitartoznakfelelősséggel. 

2) Elvesztés,illetvenemmegfelelőhasználatbóleredőkárokértakárokozókérendőszámon. 

3) AKörrészérebeszerzetthasználatieszközökrőlaVezetőségkötelesleltártvezetni. 

6.§ 

Ajátéklebonyolítása 

1) Azeszközöket(készlet,sakkóra),mindenregisztrálttagfelveheti. 

2) Mindenkimagafelelazáltalafelvetteszközökért,azesetlegeskárokatrajtalehetszámonkérni.A

zeszközfelvételrőlmindenalkalommaljegyzőkönyvetkellkészíteni,melyetadottesetbenakör

vezetőségevagyaportásfelügyel. 

3) Ajegyzőkönyvnektartalmazniakellafelvevőnevét,afelvételkezdetipontját,hogyhányasszám

úkészletetésórátvettefel,valamintaleadásidőpontját,illetveafelvevőaláírását. 
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4) Afelvételidőtartamáraegyfényképesigazolványtkötelesafelvevőaportánhagyni. 

5) Amennyibenafelvételtkövetőenazeszközöketfelvevőszemélyazokkalnemtudelszámolni,ill

etvebármilyenkárkeletkezettbennükahasználatsorán,úgyakárokatafelvevőszemélyköteles

megtéríteni. 

7.§ 

AzöregdiákokjogaiésnemVBK-shallgatókjogai 

1) AKörneklehetnektagjaiazöregdiákok,ésmáskarhallgatóiis,denemindulhatnakavezetőségiv

álasztásokon. 

2) Nekikisbekelltartaniakollégiumszabályait. 

3) Azöregdiákokkollégiumibüntetőpontokkalnembüntethetőek,ezértcsakúgyjelentkezhetnek,

haegykollégistavállaljaértükafelelősséget. 

8.§ 

AKörgyűlései 

1) AKörtagjairésztvesznekaféléventemegrendezetttaggyűlésen. 

2) AgyűléshelyétésidejétaVezetőségitagoknakkellkitűznie. 

3) Agyűlésenkerülnekmegbeszélésrearendezvényekésavezetőségiválasztások.Ezekrőljegyző

könyvkészül,melyeknyilvánosak. 

9.§ 

Megjegyzés 

1) AzSZMSZezenpéldányátaKörvalamennyitagjaelfogadja,ésbetartja. 

2) VáltoztatáshozaKörtagjainakésHallgatóiKépviseletnekabeleegyezéseszükséges. 

 

Budapest,2014.április10. 

 

 KányaNándor VargaÁgoston 

 aVBKSakkKörelnöke a BME VBK Hallgatói Képviselet elnöke  
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Társasjáték Kör 

Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) 

Jóváhagyta a Hallgatói Képviselet 2015. augusztus 28-án tartott ülésén. 

Elfogadta a Társasjáték Kör 2015. szeptember 9-én tartott Alakuló Körgyűlésén. 

Hatályos: 2015. szeptember 9-től 

Jóváhagyta a Hallgatói Képviselet 2017. október 2-án tartott ülésén. 

Elfogadta a Társasjáték Kör 2017. szeptember 20-án tartott Alakuló Körgyűlésén. 

Hatályos: 2017. október 2-től 

1. §  

A Kör céljai 

1) Célunk a táblás-, és kártyajátékok népszerűsítése, rendszeres játéklehetőség biztosítása. 

2. §  

A Kör feladatai 

1) Szorgalmi időszakban kéthetente játékestek szervezése a Martos Flóra Kollégiumban. 

2) A Kör társasjáték állományából kölcsönzési lehetőség biztosítása. 

3) A Kör által birtokolt társasjátékok állapotának megőrzése, játékesteken szabályainak 

tanítása. 

3. §  

A Kör felépítése 

1) A Vezetőség két főből áll. 

2) Elnök: 

a) az SZMSZ-t betartja, és maradéktalanul betartatja a Kör tagjaival; 

b) meghatározza a Kör teendőit, és irányítja a tagok munkáját; 

c) levezeti a gyűléseit a 4.§ 1) bekezdésének figyelembevételével; 

d) képviseli a Társasjáték Kört az Egyetem és a Kar különböző fórumain; 

e) felügyeli a Kör pénzügyeit, és elkészíti a Kör költségvetését; 

f) leltárt készít a kör használatában levő eszközökről; 

g) felel a Kör által szervezett rendezvények, szolgáltatások lebonyolításáért; 

h) biztosítja a Kör által szervezett rendezvényekhez szükséges kellékeket; 

i) Az Elnök megválasztása a Köri Gyűlésen történik titkos szavazással, egyszerű 

többséggel, egy évre. A Kör bármely tagja jelölheti önmagát Elnöknek. 

3) Alelnök: 

a) segíti az Elnök munkáját; 

b) helyettesíti az Elnököt a távolléte vagy akadályoztatása esetén; 
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c) ellenőrzi az Elnök tevékenységét; 

d) hirdeti a Kör tevékenységét; 

e) megszervezi a Szavazást, és biztosítja a Szavazás tisztaságának minden feltételét; 

f) felügyeli a Kör pénzügyeit, és elkészíti a Kör költségvetését; 

g) leltárt készít a kör használatában levő eszközökről; 

h) Az Alelnököt az Elnök választja, a körtagok egyetértésével, a Kör rendes vagy 

öregdiák tagjai közül. 

 

4) Tagság: 

a) A Kör tagja lehet, aki: 

i. részt vesz a tagfelvételen; 

ii. az SzMSz-t ismeri és elfogadja; 

iii. megfelel a jelen bekezdés a2) pontjában leírt tagi csoportok valamelyikével 

szemben támasztott feltételek mindegyikének; 

 

b)  A Kör tagjai az alábbi csoportokba tartozhatnak: 

  - Rendes tag: 

i) A Kar bármely aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, 

aki a Körből korábban kizárásra nem került. 

ii) A rendes tagok felvétele a Tagfelvételen saját kérésükre történik. 

iii) Amennyiben a Kör bármely tagjának a Karral hallgatói jogviszonya 

keletkezik, automatikusan rendes taggá válik. 

iv) A Kör valamennyi, a jelen rendelkezés hatálybalépésekor a rendes 

tagokkal szemben támasztott követelményeknek megfelelő tagja 

automatikusan rendes taggá válik. 

  - Öregdiák tag: 

i) A Kar bármely öregdiákja, aki a Körből korábban kizárásra nem 

került. 

ii) Az öregdiák tagok felvétele a Tagfelvételen saját kérésükre 

történik. 

iii) Amennyiben a Kör egy rendes tagjának az Karral való hallgatói 

jogviszonya megszűnik, automatikusan öregdiák taggá válik. 

iv) A Kör valamennyi, a jelen rendelkezés hatálybalépésekor az 

öregdiák tagokkal szemben támasztott követelményeknek 

megfelelő tagja automatikusan öregdiák taggá válik. 

  - Tiszteletbeli tag: 

i) A Karral hallgatói jogviszonyban nem álló, és soha nem állt 

személy, aki a Körből korábban kizárásra nem került, akinek a Kör 

életében betöltött szerepe erre alkalmassá teszi. 
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ii) A tiszteletbeli tagok felvétele a Tagfelvételen az elnök 

előterjesztésére, a vezetőség és a körtagok egyetértésével történik. 

iii) A Kör valamennyi, a jelen rendelkezés hatálybalépésekor a rendes 

illetve öregdiák tagokkal szemben támasztott követelményeknek 

meg nem felelő tagja automatikusan tiszteletbeli taggá válik. 

 

c) A Tagfelvétel a félévente kötelezően megrendezendő gyűlésen történik; 

d) A Tagfelvétel az új tagok felvételét illetve a tagság meghosszabbítását jelenti; 

e) A Vezetőségnek kötelessége a tagokat nyilvántartani; 

f) A tagok feladatai és kötelezettségei: 

- legalább három alkalommal részt vesznek Társasjáték Esten; 

- a Kör eszközeit rendeltetésszerűen használják; 

- segítenek a Kör rendezvényeinek népszerűsítésében és szervezésében; 

- cselekedeteikkel és viselkedésükkel nem keltik a Kör negatív visszhangját; 

g) Ha egy tag nem tesz eleget a 3.§ (2) (e) bekezdésében foglaltaknak, akkor Szavazást 

kell összehívni, ahol dönteni kell a tag kizárásáról. 

 

 

4. §  

A Kör Szavazása: 

1) A Társasjáték Kör legmagasabb döntéshozó szerve a Szavazás, amely: 

a) megválasztja a Vezetőséget; 

b) módosítja és elfogadja az SZMSZ-t a BME VBK Hallgatói Képviselet (továbbiakban: 

HK) jóváhagyásával az 5.§ (11) bekezdése alapján; 

c) kizárhatja a tagokat az 5.§ (11) bekezdése alapján. 

 

2) A Szavazást összehívhatja: 

a) a Vezetőség; 

b) a HK; 

c) a tagok 50%-a abban az esetben, ha kérelmüket 14 naptári nappal a tervezett időpont 

előtt benyújtják a Vezetőségnek. 

 

3) A Szavazást össze kell hívni: 

a) évente legalább egy alkalommal a Vezetőség megválasztásának céljából 

(továbbiakban: Vezetőségi Választás); 

b) félévente legalább egy alkalommal a Társasjáték Kör költségvetésének elfogadása 

céljából. 

4) Az évente legalább egy alkalommal kötelezően megtartandó Vezetőségi Választást az 

őszi  

félévben kell megszervezni. 
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5) A Vezetőségi Választáson posztra szavazás történik. Egy körtagok egyszerre csak egy 

vezetőségi pozíciót tölthet be. 

6) A Szavazáson minden tagnak kötelező a részvétel. Indokolt esetben a tagok 

felmentésüket kérhetik a részvétel alól írásos formában vagy szóban a Vezetőségtől. A 

Szavazás csak akkor érvényes, ha a tagoknak legalább 50%-a jelen van. 

7) A Szavazás minden esetben titkos. 

8) Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ha három egymást követő újra 

szavazás történne, akkor sorshúzással kell dönteni. 

9) Az SZMSZ elfogadásához illetve tagok kizárásához a Szavazáson jelenlévő tagok 

szavazatainak több mint fele szükséges. 

10) A Szavazás tisztaságával kapcsolatban öt munkanapig lehet fellebbezni a HK-nál. 

5. §  

A Kör rendezvényei: 

1) A Kör rendezvényei a Társasjáték Estek.  

a) A Vezetőség szervezi kéthetente legalább egy alkalommal; 

b) Célja, hogy a rendezvényen résztvevők számára biztosítsa a Kör társasjátékainak 

használatát. 

1) Kölcsönzés: 

a) A Kör játékainak kölcsönzése a kölcsönzést lebonyolító taggal való egyezetéssel 

intézhető, meghatározott időtartamra; 

b) A kölcsönző személy a kölcsönzött játékokért felelősséget vállal; 

c) A kölcsönzés ingyenes. 

6. §  

Zárórendelkezés: 

1) A kört a HK feloszlathatja, amennyiben az nem az SZMSZ-e szerint működik. 

 

Budapest, 2017. szeptember 20. 

 

 

a BME VBK Hallgatói 

Képviselet elnöke 

 Körvezető 
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VBK Zöld Kör 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Vegyészmérnöki és 

Biomérnöki Karán (továbbiakban: Kar) a VBK Zöld Kör a Hallgatói Képviselet (továbbiakban: HK) 

jóváhagyásával megalkotta az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ). 

Jóváhagyta a HK 2013. szeptember 9-i ülésén. 

Elfogadta a VBK Zöld Kör Szavazása 2013. szeptember 15-i Közgyűlésén. 

Jóváhagyta a HK 2016. május 2-i ülésén. 

Elfogadta a VBK Zöld Kör 2016. május 18-i Közgyűlésén. 

Jóváhagyta a HK 2016. szeptember 26-i ülésén. 

Elfogadta a VBK Zöld Kör 2016. szeptember 29-i Közgyűlésén. 

Jóváhagyta a HK 2017. február 27-i ülésén. 

Elfogadta a VBK Zöld Kör 2017. március 9-i Közgyűlésén. 

Hatályos: 2017. március 9-től 

1. §  

A VBK Zöld Kör 

1) A VBK Zöld Kör az Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályában definiált 

kari hallgatói öntevékeny csoportként működik. 

2) neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és 

Biomérnöki Kar Zöld Kör 

3) hivatalos rövidítése: VBK Zöld Kör 

4) címe: Martos Flóra Kollégium, 1111 Budapest, Stoczek u. 1-7. 

2. §  

A VBK Zöld Kör célja 

1) A VBK Zöld Kör működésének célja, hogy környezetvédelmi tevékenységet folytasson 

és környezetbarát értékeket terjesszen a Karon.  

2) A VBK Zöld Kör célul tűzi ki, hogy előadásokat, gyárlátogatásokat szervezzen, és 

lehetőségei szerint segítse a szelektív hulladékgyűjtést a Martos Flóra Kollégiumban. 

3. §  

A VBK Zöld Kör tagjai 

1) A VBK Zöld Kör tagja lehet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem aktív 

hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója,,  

a) aki elfogadja és betartja a VBK Zöld Kör SZMSZ-ét 

b) akit a VBK Zöld Kör taggá választ 

c) aki feladatot vállalt és teljesített 
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Amennyiben egy tag egy adott félévben feladatot nem vállal vagy a rábízott feladatod 

nem teljesíti, és a gyűléseken nem jelenik meg, az Elnök passzív státuszúvá 

nyilvánítja. Egymást követő 2 passzív félév esetén a hallgató köri tagsága megszűnik, 

vagy pártoló taggá módosul. Erről a tagot minden esetben értesíteni kell. Speciális 

esetek kivételt képezhetnek (pl. külföldi utazás). 

2) Pártoló tag lehet,  

a) aki nem rendelkezik hallgatói jogviszonnyal a BME VBK-n 

b) aki elfogadja és betartja a VBK Zöld Kör SZMSZ-ét 

c) akit a VBK Zöld Kör pártoló taggá választ 

4. §  

A VBK Zöld Kör szervezeti felépítése 

1) A VBK Zöld Kör szervezeti szintjei: 

a) elnök 

b) alelnök 

c) szelektív felelős 

d) programfelelős 

e) tagok 

2) Az elnök feladatai: 

a) az SZMSZ-t betartja, és a tagokkal maradéktalanul betartatja 

b) a VBK Zöld Kör működésével kapcsolatos feladatokat meghatározza 

c) a VBK Zöld Kör okmányait tárolja és megőrzi 

d) képviseli a VBK Zöld Kört az Egyetem, illetve a kollégium különböző fórumain 

e) ellenőrzi a vállalt feladatok végrehajtását 

f) összehívja a Közgyűléseket 

3) Az alelnök feladata: 

a) az elnök akadályoztatása esetén, annak feladatainak ellátása 

4) Szelektív felelős feladatai:  

a) kollégiumi szelektív hulladékgyűjtés felügyelése 

b) szintfelelősök kinevezése, koordinálása 

5) Programfelelős feladatai: 

a) belsős és külsős programok, előadások, kirándulások szervezése, koordinálása, 

hirdetése 

6) Tagok és a pártoló tagok feladata: 

a) a rábízott feladat teljesítése 

5. §  

A VBK Zöld Kör közgyűlése 

1) A VBK Zöld Kör legmagasabb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely: 

a) megválasztja a VBK Zöld Kör tisztségviselőit 

b) módosítja és elfogadja az SZMSZ-t a HK jóváhagyásával 

c) meghatározza a VBK Zöld Kör működési elveit 
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2) A Közgyűlést össze kell hívni: 

a) évente legalább egyszer  

b) a HK kezdeményezésére; 

c) a VBK Zöld Kör elnökének, alelnökének, vagy a tagok legalább 50 %-ának 

indítványozására. 

3) A Közgyűlésen az aktív tagoknak kötelező a részvétel. Amennyiben valaki nem tud 

megjelenni, a gyűlést megelőzően értesítenie kell a VBK Zöld Kör elnökét. 

4) A Közgyűlés érvényes, ha a tagok legalább 50%-a jelen van. Amennyiben nem érvényes a 

Közgyűlés, egy héten belül ismételt Közgyűlést kell összehívni, mely a résztvevő aktív 

tagok számától függetlenül határozatképes. 

5) A Közgyűlést a VBK Zöld Kör elnöke vezeti le, továbbá gondoskodik a Közgyűlés 

összehívásáról és meghatározza időpontját, melyet a Közgyűlés időpontja előtt 2 héttel 

kihirdet. 

6) A Közgyűlésen minden jelenlévő tag egy-egy szavazattal vehet részt. 

7) A személyi kérdéseken kívül minden szavazás nyílt, de bármely tag kérésére titkos 

szavazást kell tartani.  

8) A Közgyűlés döntéseit egyszerű többséggel hozza. 

 

Budapest, 2017. március 9 

 

 

 Tóth Gábor Komondi Nóra 

 a VBK Zöld Kör elnöke a BME VBK Hallgatói Képviselet elnöke 
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Bor- és Sajtkör 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Vegyészmérnöki és 

Biomérnöki Karán (továbbiakban: Kar) a Bor- és Sajtkör a Hallgatói Képviselet (továbbiakban: HK) 

jóváhagyásával megalkotta az alábbi szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ). 

Jóváhagyta a Hallgatói Képviselet 2016. március 21-én tartott ülésén. 

Elfogadta a Bor- és Sajtkör 2016. március 30-án tartott Alakuló gyűlésén. 

Hatályos: 2016.március 30-tól 

1.§ 

A Bor- és Sajtkör 

1) A Bor- és Sajtkör (továbbiakban: Kör) az Egyetem Hallgatói Önkormányzatának 

Alapszabályában definiált kari hallgatói öntevékeny csoportként működik.  

2) A Kör legfontosabb célkitűzése az egyetemi, illetve kari hallgatók számára a 

gasztronómiai és kulturális élmények gazdagítása. 

3) A Kör legfontosabb működésének helye: az Egyetem Martos Flóra Kollégiuma, 1111 

Budapest, XI. kerület, Stoczek utca 1-7. 

2.§ 

A Kör feladatai 

1) A Kör legfontosabb feladata a minőségi borok és a sajtkülönlegességek megismertetése 

az érdeklődőkkel. 

2) A Kör biztosítja az érdeklődők számára hazánk borvidékeinek megismerését változatos 

kirándulások és előadások keretében. 

3) A Kör további teendői közé tartozik a magyar sajtmanufaktúra bemutatása, esetleges 

gyárlátogatások szervezése, valamint betekintést kíván nyújtani a kistermelők 

tevékenységébe. 

3. § 

A Kör Szervezeti felépítése 

1) Vezetőség tagjai: 

a) Elnök 

b) Alelnök 

c) Kulturális felelős 

d) Kommunikációs felelős 
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4. § 

A Kör tagjai 

1) A Kör tagja lehet bárki, aki a Kar hallgatója, valamint a Kör SZMSZ-ét ismeri, és 

betartja. 

2) A köri tagság megszűnik az alábbi körülmények fennállása esetén:  

a) A hallgatói jogviszony megszűnésekor, 

b) Ha a Kör tagja kivonja magát az általa önként elvállalt, illetve rá osztott teendők alól 

különös indok nélkül, 

c) A Kör tagjának saját kérésére, melyről e-mailben köteles értesíteni a Kör Elnökét. 

3) A Kör bármely tagja passziváltathatja magát egy félévre, azonban ekkor le kell mondania 

minden körtagnak járó kedvezményről, illetve az esetleges vezetőségi tisztségéről. 

5. § 

A Kör vezetősége 

1) A Kör elnöke: 

a) A Kör bármely, aktív kari hallgatói jogviszonnyal rendelkező tagja lehet, aki ellen 

nincs folyamatban fegyelmi eljárás, valamint legalább fél éve a kör tagja.  

b) A Kör tagjai szavazzák meg, lásd 6. § 

c) A Kört érintő valamennyi kérdésről pontos felvilágosítást köteles adni.  

d) Képviseli a Kört a HK által rendezett fórumokon és egyéb rendezvényeken.  

e) A Kört érintő kollégiumi kérdésekhez köteles véleményével hozzájárulni, továbbá a 

döntési folyamatokban részt venni.  

f) Feladata a gyűlések levezénylése, a feladatok elosztása a körtagok között, valamint 

ellenőrizni, hogy azokat maradéktalanul végezzék el.  

g) Meghatározza a Kör feladatait, és ezekről tájékoztatja a Kör többi tagját.  

h) Betartja, és a Kör többi tagjával is betartatja a Kör SZMSZ-ét.  

2) Alelnök:  

a) A Kör pénzügyeit nyilvántartja, és az azokról rendszeresen beszámol a Kör gyűlésein. 

b) Kapcsolatot tart a HK Gazdasági Referensével. 

c) Segíti az Elnök munkáját. 

3) Kulturális felelős:  

a) Együttműködik a programok megszervezéséért felelős Taggal, ezzel biztosítva a 

rendezvények megfelelő színvonalat, és a program kivitelezésének sikerességét. 

4) Kommunikációs felelős:  

a) A Kör Facebook oldalának és csoportjának szerkesztése, felügyelete. 

b) A Kör eseményeinek szervezésében közreműködik. 

c) Hirdető plakátokat készít. 

d) Kapcsolatot tart a HK PR referenseivel. 
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6. § 

A Kör tisztújítása 

1) Tisztújításra minden páratlan félév elején, illetve akkor kerül sor, ha a regnáló Elnök 

lemond, vagy ha a Tagok bármelyike bizalmatlansági indítvánnyal fordul az Elnök vagy a 

HK felé.  

2) Tisztújítást a Kör Tagjainak ¾-es részvételével lehet tartani.  

3) Az Elnök posztjára motivációs levéllel kell pályázni, melyet a jelölt köteles a Tisztújítás 

előtt 48 órával a Kör tagjaihoz eljuttatni.  

4) Az Elnököt egyszerű szavazattöbbséggel, titkos szavazás keretében választják meg.  

5) A Tisztújítás előkészítése az Alelnök feladata, aki előkészíti a szavazólapokat, valamint 

felkéri a HK Körfelelősét a szavazás hitelesítésére.  

6) A Tisztújítás végeredményével illetve tisztaságával kapcsolatban 5 munkanapon belül 

lehet kifogást emelni a HK-nál.  

7) A további pozíciókra az Elnök kéri fel azon tagokat, akik aktív tagsággal rendelkeznek. A 

Kör tagjai szimpátia szavazással elfogadják  a felkért tagot a pozíció betöltésére. 

8) Amennyiben az Elnök lemond, a Kör újbóli Tisztújítással dönt a helyébe lépő személyről.  

a) Ha a Vezetőség bármely másik tagja lemond, az Elnöknek egy másik tagot kell 

felkérnie a tisztség betöltésére. 

b) A Vezetőségi tag lemondását követő 10 munkanapig érvényben marad megbízatása, 

ez alatt köteles a rá bízott feladatokat továbbra is elvégezni.  

7. § 

A Kör gyűlése 

1) A Gyűléskor kerül sor a Kört érintő kérdések megvitatására, és a feladatok felosztására a 

tagok között.  

2) A Kör minden páratlan félév elején köteles alakuló gyűlést tartani, melyről 

jegyzőkönyvet kell készíteni.  

3) A Gyűlést összehívhatja a Kör Vezetősége, igény esetén a tagok 1/3-a illetve a HK.  

4) A Gyűléseken felvetődő kérdésekről nyílt szavazással, ¾-es többséggel döntenek a Kör 

tagjai.  

5) A Gyűlésen valamennyi Tagnak kötelező a részvétel; a Gyűlésről való távolmaradás csak 

indokolt esetben fogadható el, melyet köteles jelezni az Elnök vagy az Alelnök felé. 

8. § 

A Kör tagfelvételi eljárása 

1) A Kör Tagfelvételi eljárás során vesz fel újabb tagokat. 

2) Tagfelvételi eljárásra akkor kerül sor, ha a létszám 4 fő alá esik, vagy ha a Kör úgy ítéli 

meg, és a jelentkezést ¾-es többséggel a Kör tagjai elfogadják. 

3) A Kör tagságra a Kör bármely tagjának ajánlására, valamint az Elnöknek küldött 

motivációs levéllel lehet jelentkezni. 
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4) A Kör Vezetősége elbírálja a beérkezett ajánlást és motivációs levelet, ez alapján dönt a 

tagfelvételről. 

5) Az újonnan felvett tagokkal a Vezetőség köteles a Kör SZMSZ-ét ismertetni, és 

betartatni. 

6) A tagfelvétel sikerességével az illető vállalja, hogy félévente írásos formában beszámol a 

Kör Elnöke felé az elmúlt féléves munkájáról. 

9. § 

Az SZMSZ módosítása 

1) SZMSZ-t módosítani bármelyik Kör Gyűlésen lehet, ha a Tagok ¾-e jelen van  

2) A leendő változtatásokat minden Taggal ismertetni kell, vitára kell bocsátani. 

3) A módosításokat egyszerű többséggel szavazzák meg, a HK hagyja jóvá.  

10. § 

Rendezvények a Kör szervezésében 

1) Ha a körülmények engedik, illetve van rá igény, a Kör az alábbi rendezvényeket biztosítja 

az érdeklődők számára évente legalább egy alkalommal: 

a) borkóstolót vendégelőadóval, 

b) sajtgyárlátogatást, 

c) szüretelést, 

d) közös kirándulást, 

e) biciklitúrát borvidékeken, 

f) sajtkészítést. 

11. § 

Záró rendelkezések  

1)  A HK Elnöke megszüntetheti a Kört, amennyiben nem az SZMSZ-ben foglaltak szerint 

működik.  
 

 

Budapest, 2016. március 30.  
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