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11. számú melléklet 

  

A Kari Öntevékeny Körök működési rendje 

 

1. § 

A Kari Öntevékeny Körök működési rendje 

 

(1) Általános rendelkezések: 

a) Az öntevékeny körök működése a HÖK Alapszabály 3. számú melléklete és a VBK HÖK 

SZMSZ 17. § szerint működnek 

b) A HÖK Alapszabály 3. számú melléklet 2. § 2. bekezdés szerint a HK-nak az öntevékeny 

kör szervezeti és működési szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) elfogadásának 

tekintetében jóváhagyási és nyilvántartásba vételi joggal rendelkezik. 
(2) Öntevékeny Körök megalakulásának rendje: 

a) Kör megalakulása esetén a Kör leendő tagjai által megbízott képviselő a Hallgatói 

Képviseletnek SZMSZ tervezetet nyújt be, amit a HK előzetesen jóváhagy. 

b) A benyújtott SZMSZ tervezet meg kell feleljen a HÖK Alapszabály 3. számú 

mellékletének, a VBK HÖK Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a 

jogszabályoknak és a belső szabályozóknak. 

c) Az SZMSZ HK általi előzetes elfogadása esetén a HK befogadó nyilatkozatot állít ki a 

Kör számára. 

d) A Kör megalakulásának szükséges feltétele a nyilvántartásba vétel és az első Alakuló 

Körgyűlés megtartása. Ennek a levezetője a HK Körfelelőse, napirendi pontjai a 

tisztújítás és a Kör Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása. 

(3) Öntevékeny Körök működési rendje: 
a) A Kör célja, hogy szervezeti keretet adjon egy tevékenységi kör iránt érdeklődő 

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

végezzék. A támogatás a 2. § szerint történik. 

b) A Kör köteles: 

ba) a saját SZMSZ szerint működni, azt a körtagokkal betartatni. 

bb) a HK kérésére a tevékenységükről beszámolót adni. 
bc) az Egyetem jóhírét megőrizni, tevékenységük során azt nem megsérteni. 

c) A Kör SZMSZ-e a HK gondozásában érhető el. Az SZMSZ megváltoztatásáról a Kör 

köteles előzetesen tájékoztatni a HK-t annak felülvizsgálata céljából. Az SzMSz 

módosítását a Kör Közgyűlése szavazza meg, amit HK Körfelelőse, vagy az általa 

megbízott Képviselő hitelesít. 

(4) A Kör feloszlatható saját Közgyűlése által. 

(5) A HK öntevékeny kört HÖK Alapszabály 3. számú mellékletében felsorolt okból függeszthet 

fel. A HK a Kör felfüggesztése esetén felfüggesztő határozatot hoz, amit indoklással ellátva 

eljuttat a Kör vezetőjének, a döntést követő egy héten belül. A felfüggesztést a Kör vezetője 

köteles ezt a Kör tagjainak tudomására hozni. 

(6) Az EHK, illetve a KHK a nyilvántartásba vételt elutasító vagy az onnan való felfüggesztésről 

és törlésről szóló döntése ellen a hallgatói csoport vezetője, mint hallgató a fellebbezéssel élhet, 

melyről a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat X. fejezetében rögzített Hallgatói Jogorvoslati 

Bizottság dönt. 

(7) Az öntevékeny kör vezetőjének felfüggesztése 

a) A HK az alábbi esetben függesztheti fel az öntevékeny kör vezetőjét: 
b) A kör vezetője jogszabályt, illetve egyetemi szabályozót szeg 

ca) A kör vezetője szándékosan vagy mulasztással anyagi kárt okoz vagy megszegi az 

HK gazdálkodására vonatkozó rendelkezéseit  

cb) A kör vezetője megsérti az Egyetem vagy a Kar jó hírnevét 
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(8) A felfüggesztésről szóló döntést a HK abszolút többséggel hozza meg, aminek eredményét a 

HK elnöke közöl az érintettel 5 munkanapon belül. Ezt követően a kör volt vezetőjének köri 

tagsága megszűnik. 
(9) A felfüggesztést követően 5 munkanapon belül a Kör köteles Tisztújító köri gyűlést tartani, 

amely során a kör tagjai közül köteles új vezetőt választani. Amennyiben a Tisztújító köri 

gyűlés határozatképtelen lesz úgy a HK jelölhet ki vezetőt az öntevékeny kör élére. 
(10) A felfüggesztő határozat ellen a közléstől számított nyolc napon belül a Kör új vezetője 

felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Hallgatói Képviselethez, melyre az 30 napon belül köteles 

válaszolni. 
 

 


