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VBK Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 

11. számú melléklet 
  

A Kari Öntevékeny Körök működési rendje 

Elfogadta a HK 2020. március XX-i ülésén. 

Hatályos 2020. március XX-tól. 

 

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 köri és szakkollégiumi SZMSZ-ek elfogadásának tekintetében egyetértési 

joga van 

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 felülbírál. 

b. A benyújtott SZMSZ nem ütközhet a HÖK Alapszabály 3. számú mellékletével, a 

VBK HÖK Szervezeti és Működési Szabályzatával, valamint semmilyen más 

törvénnyel vagy egyetemi jogszabállyal. 

c. Az SZMSZ HK általi elfogadása esetén a HK befogadó nyilatkozatot állít ki a Kör 

számára. 

d. A Kör megalakulása az első Tisztújító/Alakuló Körgyűléssel lesz érvényes. 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 VBK HÖK SZMSZ 11. sz. melléklet 2.§ szerint történik. 
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b. A Kör köteles 

i. a saját Szervezeti és Működési Szabályzata szerint működni, azt a körtagokkal 

betartatni 

ii. a HK kérésére a tevékenységükről beszámolót adni 

iii. az Egyetem jóhírét megőrizni, tevékenységük során azt nem megsérteni 

c. A Kör Szervezeti és Működési Szabályzata a HK gondozásában érhető el. Az SZMSZ 

megváltoztatásáról a Kör köteles előzetesen tájékoztatni a Képviseletet annak 

felülvizsgálata céljából. A megváltozott Szervezeti és Működési Szabályzatot a Kör 

Közgyűlése szavazza meg, amit HK Körfelelőse, vagy az általa megbízott Képviselő 

hitelesít. 

4. Öntevékeny Körök felfüggesztése: 

a. A Kör feloszlatható saját Közgyűlése által 

b. A HK az alábbi esetekben függeszthet fel Kört: 

i. a Kör tevékenysége törvénybe vagy jogszabályba ütközik 

ii. a Kör működése sérti az Egyetem vagy a Kar jó hírnevét 

iii. a Kör a HK többszöri felszólítása ellenére nem számol be megfelelően a 

tevékenységéről 

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

ellátva eljuttat a Kör vezetőjének, a döntést követő egy héten belül. 

i. a Kör vezetője köteles ezt a Kör tagjainak tudomására hozni 

ii. A felfüggesztő határozat ellen a közléstől számított nyolc napon belül lehet 

felülvizsgálati kérelemmel fordulni az Egyetemi Hallgatói Képviselethez, 

melyre az 30 napon belül köteles válaszolni. 

5. Az öntevékeny kör vezetőjének felfüggesztése 

a. A vezetése alatt a Kör jelen szabályzat 1§ (4b) pontjaiban említett körülményeknek 

eleget tesz. 

b. A HK az alábbi esetben függesztheti fel az öntevékeny kör vezetőjét: 

c. A kör vezetője jogszabályt, illetve egyetemi szabályozót szeg 

i. A kör vezetője szándékosan vagy mulasztással anyagi kárt okoz vagy költési 

fegyelmet sért 

ii. A kör vezetője megsérti az Egyetem vagy a Kar jó hírnevét 
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A felfüggesztésről szóló döntést a HK abszolút többséggel hozza meg aminek eredményét a HK 

elnöke közöl az érintettel. Ezt követően a kör volt vezetőjének köri tagsága megszűnik. 

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 felfüggeszti az öntevékeny kör működését. 

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. 

 

2.§ 

Kari Öntevékeny Körök támogatási rendje 

1. Általános rendelkezések:  

a. A Hallgatói Képviselet a VBK HÖK SZMSZ 9.§ f) és g) pontjai alapján dönt az 

Hallgatói Csoportok működési feltételeiről, a Hallgatói Csoportok számára biztosított 

anyagi források elosztásáról, és beszámoltatja az érintett hallgatói és más 

szervezeteket, öntevékeny csoportokat az általa biztosított támogatások 

felhasználásáról. A HK továbbá rendelkezik a kollégiumban található 

raktárhelységekről, amelyet az öntevékeny körök rendelkezésére bocsáthat. 

b. Jelen szabályzat az alábbi területekről rendelkezik: 

i. Körtámogatás 

ii. Kollégiumi pontok osztása az öntevékeny körök részére 

iii. Öntevékeny körök vezetőinek osztott közösségi ösztöndíjak 

iv. A támogatásokat érintő szankciók 

2. Körtámogatás értelmezése, számolási módszere: 

a. Félévente egy összegben kerülhet meghatározásra a HK körfelelősének és gazdasági 

referensének közös javaslatára HK döntés alapján, amennyiben a Képviselet a 

költségvetésében elegendő kerettel rendelkezik ehhez. 

b. A HK köteles az őszi és a tavaszi félév 7. hetéig meghatározni a körtámogatás teljes 

összegét, valamint a körök közti felosztást az e. pont alapján, amelyet a körök az azt 

követő héten véleményezhetnek. A költéseket kötelesek a vizsgaidőszak végétől 

számított 1 héten belül befejezni, valamint azt számlával igazolni. A számla a költés 

megvalósulásától számított 2 héten belül fogadható el, az után a költés nem tekinthető 

megvalósultnak. 
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c. Az elnyert támogatás beszerzéséről, a költés megkezdése előtt előzetesen egyeztetni 

kell a HK gazdasági referensével. A költéseket a HK gazdasági referense által kért 

megfelelő számla benyújtásával lehet megvalósítani, ennek hiányában a költés nem 

tekinthető megvalósultnak 

d. A körtámogatás a Körök eszközigényeit és irodaszerigényeit hivatott támogatni, 

szolgáltatás, valamint étel és ital nem vásárolható a keretösszegből. Ettől előzetes 

egyeztetés alapján (a HK gazdasági referensével) el lehet térni a HK egyetértésével. 

A Körök a támogatás kiosztásakor kötelesek elküldeni a Képviseletnek a vásárolni 

kívánt eszközöket árajánlattal és indoklással, amelyeket a Képviselet a körtámogatás 

kiosztásától számított 8 munkanapon belül véleményez, a költéseket ez után lehet 

megkezdeni a HK egyetértésével. 

e. A kiosztott keret az Öntevékeny Körök egymáshoz viszonyított pontszámainak 

arányában kerül felosztásra, amelyet a körök kollégiumi szorzóinak arányából és a 

taglétszámok arányából képzett alappontból képeznek a levonások alapján. A 

levonásra kerülő pontokból az alapponthoz képesti eltérések alapján rangsor 

számolandó, amelyből az átlag alatt teljesítők keretösszege az átlag felettiekhez kerül 

átcsoportosításra. Az alapponttól eseti HK döntés alapján el lehet térni, amelyet a HK 

a körtámogatás kiosztásakor nyilvánosságra hoz 

f. a körtámogatásból nem képezhető maradvány, azaz a ki nem költött keretösszeg nem 

kerülhet később felhasználásra. 

g. Amennyiben a körtámogatást az adott Kör nem tudja megfelelő számlával igazolni, 

vagy nem igazodik a HK döntéshez, a HK nem fizeti ki az adott eszközt, valamint a 

5./a) pontban leírt szankciók lépnek életbe 

h. Újonnan alakult Kör esetén egy félév próbaidő után lehet először pályáznia a Körnek 

3. A kollégiumi pontokat érintő szabályozások: 

a. A HK által befogadott Kari Öntevékeny Körök a VBK HÖK SZMSZ 3. sz. melléklete 

alapján jogosultak kollégiumi pontokra 

b. A kollégiumi pont osztásakor a HK figyelembe veszi a körök levonásait, amelyet jelen 

szabályzat határoz meg a 5./b) pont alapján 

c. Újonnan alakult Kör esetén egy félév próbaidő után lehet először a Kör tagjait 

közösségi pontokkal jutalmazni 

4. Az öntevékeny körök vezetőinek járó ösztöndíjak 

a. Az öntevékeny körök vezetői jogosultak a körbeli tevékenységük nyomán közéleti 

ösztöndíjra pályázni, amelyet a HK Pályázati Bizottsága bírál el, és a HK dönt róla. 
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b. A pályázati időszakokat a HK minden félévben meghirdetheti, a hozzájuk tartozó 

leadási határidővel, ebben támaszkodik a BME Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság 

munkájára. Amennyiben a pályázó az előre meghirdetett határidő után adja le a 

pályázatát, a pályázat érvénytelen. 

c. A leadott pályázatoknál a HK figyelembe veszi ezen szabályzat 5./c) pontját, amely 

alapján pontot vonhat le a pályázótól 

d. Újonnan alakult Kör esetén egy félév próbaidő után lehet először pályáznia a Kör 

vezetőjének 

5. A támogatásokat érintő szankciók: 

a. Körtámogatást érintő levonások értelmezése 

i. A HK által megszabott határidőtől való eltérés esetén 3 napos késedelem után, 

napi 0,25% levonás jár. 

ii. Körvezetői gyűlésekről hiányzás esetén alkalmanként mínusz 0,5%, de 

amennyiben delegál a körvezető valakit maga helyett, vagy a körvezetői gyűlés 

összehívásától számított 3 napon belül jelezte, hogy nem tudják képviselni a 

Kört, a hiányzás igazoltnak tekintendő. 

iii. Pontos leltár és taglista vezetése, amelytől való eltérés esetén 1%-os 

levonásban részesül a Kör. A taglista egyezését a kollégiumi férőhely 

osztással, félévente végzi a HK. 

iv. Jogosulatlan kulcsfelvétel esetén 2%-os levonás terheli a Kört 

v. HK-tól érkező e-mailek megválaszolásának elmulasztása szorgalmi 

időszakban 3 munkanap, egyéb esetben 5 munkanap késedelem után 0,5%-os 

levonást von maga után 

vi. Igazolatlan vagy nem megfelelő költések esetén a Kör elveszti a következő 

alkalommal kiosztott körtámogatás 50%-át, ismételt igazolatlan költés esetén 

teljesen elveszti azt. 

b. A kollégiumi pontokat érintő levonások 

i. Az alábbi levonások érvényesek a kollégiumi pontosztásnál (amelyet a 

köröktől a VBK HÖK SZMSZ 3. sz. mellékletének 4.§ alapján osztott V. 

kategóriának járó pontból vonnak el): 

1. Az 5./a) i.-v. pontjai érvényesek 

ii. Az alábbi levonások érvényesek a kollégiumi pontosztásnál (amelyet a 

köröktől a VBK HÖK SZMSZ 3. sz. mellékletének 4.§ alapján osztott II., III. 

és IV. kategóriának járó pontból vonnak el): 

2.   Az 5./a) i.-v. pontjai érvényesek 
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iii. Amennyiben az adott kör nem adja át a pontosztását a megadott határidőre, a 

kollégiumi pontjait a HK a kollégiumi férőhelyosztás során nem veszi 

figyelembe. A HK köteles a köröket a megadott határidő előtt 5 nappal 

értesíteni. 

c. Az öntevékeny körök vezetőinek járó ösztöndíjakból való levonások 

i. Az alábbi levonások érvényesek a közéleti pályázatok: 

1. A HK által megszabott határidőtől való eltérés esetén 3 napos 

késedelem után, napi 25% levonás jár. 

2. Körvezetői gyűlésekről hiányzás esetén alkalmanként 5% levonás jár a 

körvezetőnek, illetve amennyiben delegált valakit maga helyett, és az 

a személy nem jelent meg, a levonás őt terheli 

3. Pontos leltár és taglista vezetése, amelytől való eltérés esetén 10%-os 

levonásban részesül a körvezető. A taglista egyezését a kollégiumi 

férőhelyosztással, félévente végzi a HK. 

4. Jogosulatlan kulcsfelvétel esetén 20%-os levonás terheli a körtagot 

5. Hallgatói Képviselettől érkező e-mailek megválaszolásának 

elmulasztása 5 nap késedelem után 5%-os levonást von maga után A 

levonások összesített értéke maximum 50% lehet 

 


