Építészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat
Kari hallgatói csoportok ügyrendje
1. számú melléklet
AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARON MŰKÖDŐ SZAKKOLLÉGIUMOK MŰKÖDÉSE
ÉS BEFOGADÁSA
Hatályba lép: 2019. január 16. napján
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem)
Építészmérnöki Kar (továbbiakban: Kar) Kari Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban:
KHÖK) vezető testülete, a Hallgatói Képviselet (továbbiakban: HK) a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. Törvény (továbbiakban: Nftv.), az Egyetem Szervezeti és Működési
Rendje (továbbiakban: BME SZMR), az Egyetem Hallgatói Önkormányzatának
(továbbiakban: HÖK) Alapszabálya (továbbiakban: Alapszabály) és annak mellékletei,
valamint a KHÖK Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) alapján
megalkotta az alábbi szabályzatmellékletet.
1. §
Általános rendelkezések
(1)

(2)

(3)

(4)

A HK létrehozta a Hallgatói Csoportok Ügyrendjének jelen, 1. számú mellékletét azzal
a céllal, hogy a Karon működő szakkollégiumok befogadási és működési feltételeit
definiálja, valamint meghatározza a HK és a szakkollégiumok együttműködésének
részleteit.
A szakkollégiumok általános működési szabályait az Alapszabály és annak mellékletei,
valamint a Kari Hallgatói Csoportok Ügyrendje (továbbiakban: Ügyrend) tartalmazzák.
Jelen melléklet a szakkollégiumokra vonatkozó különleges szabályokat tartalmazza.
A HK szakkollégiumnak nevezi az Ügyrend 1.§ (2) bekezdés b) pont i. alpont mellett
azt a hallgatói csoportot, amelyet az Interkoll, a Szakkollégiumok Egyeztető Fóruma
(továbbiakban: Interkoll) minősített szakkollégium címben részesít.
A HK célja a jelen melléklet megalkotásával a szakkollégiumi létforma további
támogatása, a kari szakkollégiumok életre hívása és működésük segítése, valamint az
együttműködés minél magasabb, minőségi szinten történő elősegítése.
2. §
Kari szakkollégium első befogadása

(1)
(2)

A Karon bármely hallgatói csoport kérheti szakkollégiumként való első befogadását a
Hallgatói Képviselettől.
Az a hallgatói csoport, amely szakkollégiumként való első befogadását kéri a Hallgatói
Képviselettől, köteles az Ügyrend 3.§ (4) bekezdésben meghatározott kötelezettségeken
túl a befogadásra irányuló kérelmét azokkal egyidejűleg a HK elnökének hivatalos email címére küldött levélben megküldeni.

Az Ügyrend 3.§ (4) pontjában meghatározott határidőnél később megküldött első
befogadási kérelmet a HK a következő félév során tárgyalja.
(4) Az első befogadási kérelemnek tartalmaznia kell egy maximum egy A4-es oldal
terjedelmű indoklást, hogy a hallgatói csoport miért kívánja tevékenységét
szakkollégiumként folytatni.
(5) Az első befogadási kérelem elbírálásának alapját képezik az alábbi szempontok:
a)
az Interkoll által az adott hallgatói csoport számára adott minősítés;
b)
a MŰSZAK álláspontja a kérdésben;
c)
az adott hallgatói csoport előző félévekben nyújtott teljesítménye, különös
tekintettel az alábbiakra:
(aa)
rendezvényszervező tevékenység;
(ab)
kommunikációs és PR-tevékenység;
(ac)
gazdálkodási tevékenység;
(ad)
az érvényes és vonatkozó egyetemi és kari szabályzatoknak,
jogszabályoknak megfelelő működés.
(6) Az első befogadási kérelem elbírálásánál előnyt jelent, ha
a)
a hallgatói csoport vezetője még a kérelem benyújtása előtt egyeztetéseket
kezdeményez a Hallgatói Képviselettel;
b)
a hallgatói csoport korábban szakmai tevékenységet folytató öntevékeny körként
a HK által nyilvántartásba volt véve;
c)
a hallgatói csoport a kérelem benyújtása előtt közös álláspontot alakít ki a
Hallgatói Képviselettel a csoport stratégiai céljaival és működésével kapcsolatban
az eredményes, minőségi és hosszútávú együttműködés érdekében.
(7) A HK a (2) és (3) bekezdések figyelembevételével az első befogadási kérelem
kézhezvételétől számított második üléséig, de legkésőbb 3 héten belül köteles döntést
hozni, és értesíteni a csoport vezetőjét a döntésről.
(8) A HK a kérelmet benyújtó hallgatói csoporttól további információkat kérhet, valamint
személyes egyeztetést kezdeményezhet.
(9) A kérelmet benyújtó hallgatói csoport a Hallgatói Képviselettől további tájékoztatást
kérhet, valamint személyes egyeztetést kezdeményezhet.
(10) A csoport kari szakkollégiummá válik az első befogadási kérelem elfogadásával.
(11) Az első befogadás mindig a következő tavaszi félév kezdetéig tart.
(3)

3. §
Kari szakkollégium működése
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

Az első befogadást követően bármely kari szakkollégium kérheti újbóli befogadását,
ezzel kari szakkollégiumi státuszának megőrzését.
Az elsőként már befogadott szakkollégium számára az újbóli befogadási kérelem
jelzésének határideje a HK felé minden tavaszi félév első oktatási hetének vége. Az
újbóli befogadási kérelmet a HK elnökének hivatalos e-mail címére küldött levélben
kell jelezni, ehhez kizárólag a 5. § (6)-ban részletezett beszámoló csatolása szükséges.
Az újbóli befogadási kérelem elbírálásánál fő szempontok a 2.§ (5) bekezdésben
foglaltak.
Az újbóli befogadás a döntéshozataltól számítva a következő tavaszi félév kezdetéig
érvényes.
A szakkollégium az Alapszabály, valamint annak 3. sz. melléklete 4.§ (4) és (6)
bekezdés értelmében a befogadó féllel, jelen esetben a Hallgatói Képviselettel
egyetértésben folytat gazdasági tevékenységet.

(6)
(7)

A szakkollégium köteles magát rendszeresen képviseltetni a Műegyetemi
Szakkollégiumok Közösségének (továbbiakban: MŰSZAK) gyűlésein.
A szakkollégium törekszik a kari szakmai közéletben való aktív részvételre.
4. §
Kari szakkollégium részvétele támogatási pályázaton

(1)

(2)

(3)

A szakkollégium a szakkollégiumi támogatás pályázatokon (különös tekintettel az
Egyetemi Hallgatói Képviselet által kiírt szakkollégiumi támogatási pályázatra,
valamint a Nemzeti Tehetség Program által kiírt támogatási pályázatra) szabadon
felhasználhatja a HK által jóváhagyott befogadási kérelmet.
Bármely támogatási pályázaton való részvételt megelőzően a kari szakkollégium a HK
hallgatóicsoport-felelősével egyeztetett határidőig elektronikus úton eljuttatja a
támogatási pályázat anyagát vagy annak tervezetét, amelyet a HK véleményezhet.
Az elfogadott pályázatokat a szakkollégium elnöke minden esetben az eredmény
kihirdetését követő 1 héten belül eljuttatja a HK hallgatóicsoport-felelősének.
5. §
Kari szakkollégium és a HK együttműködése

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

A szakkollégium mint kari hallgatói csoport bármely kari, a HK által meghirdetett
pályázaton részt vehet más hallgatói csoportokkal egyenlő feltételekkel és elbírálással.
A HK törekszik arra, hogy a szakkollégium tagjai tömbösített elhelyezésben
részesüljenek a kollégiumban, amennyiben erre vonatkozó igényüket a Kollégiumi
férőhelypályázat leadásával egy időben, a pályázaton belül jelzik.
Az 5.§ (2) bekezdésben foglaltak kizárólag a Kollégiumi férőhelypályázat során
érvényes pályázatot benyújtó, férőhelyben részesülő szakkollégiumi tagokra
vonatkoznak.
A HK az általa befogadott szakkollégium számára a Bercsényi 28-30 Kollégiumban
(továbbiakban: Kollégium) lehetőségeihez mérten helyiséget biztosít a szakkollégium
működése számára azzal, hogy a szakkollégium minden tagja ismeri és betartja a
Kollégium házirendjét.
A kollégiumi vendégkártyákért azok felvételétől kezdődően a szakkollégium elnöke
vállal felelősséget.
A szakkollégium a Kollégium informatikai és telekommunikációs infrastruktúráját
kedvezménnyel használhatja, melyre az igényt minden félév során az Ügyrend 3.§ (4)
bekezdésében foglalt határidőig kell jelezni a HK hallgatóicsoport-felelősének. Az
igénylésről a HK 2 héten belül dönt.
A szakkollégium újbóli befogadási kérelméhez részletes beszámolót készít az előző
befogadás óta eltelt időszak tevékenységéről, különös tekintettel az 2.§ (5) bekezdés c)
pontban foglalt szempontokra. A HK a beszámoló alapján további tájékoztatást kérhet
az elmúlt időszak tevékenységéről.
A HK hallgatóicsoport-felelőse egyeztet a szakkollégium megjelenési szándékáról
minden olyan kari, egyetemi vagy egyéb rendezvény előtt, melyen hallgatók a Kart
képviselik.

6. §
Záró rendelkezések
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

Jelen melléklet az Ügyrend részét képezi.
Jelen mellékletet a HK saját hatáskörben gondozza.
Jelen melléklethez bármely, a Karon működő szakkollégium módosítási javaslattal
élhet, amelyet a HK köteles a Hallgatói Csoport Bizottságán 2 héten belül megtárgyalni
és annak eredményéről a szakkollégium vezetőjét tájékoztatni.
Amennyiben az alapul vett kari és egyetemi, valamint más, ide vonatkozó jogszabályok
módosulnak, és ennek következtében a jelen melléklet feltételei részben vagy egészben
nem felelnek meg, a mellékletet bármely fél kezdeményezésére legkésőbb a következő
félév kezdetéig felül kell vizsgálni.
Jelen mellékletben nem érintett kérdésekben az egyetemi és kari szabályzatok
(különösen az Alapszabály és mellékletei, valamint a Kari Hallgatói Csoportok
Ügyrendje), valamint más, vonatkozó jogszabályok érvényesek.
Jelen mellékletben meghatározott pontoktól az érintett hallgatói csoport mindenkori és a
HK mindenkori elnökének együttes írásbeli egyetértése esetén lehet eltérni (ez alól
kivételt képez az 1.§, mely esetében a HK részéről a HK abszolút többségének
támogatása szükséges).
Jelen mellékletben megfogalmazott együttműködési feltételek a szakkollégiumi
befogadás fenntartásának feltételei.
Jelen mellékletben meghatározott határidők túllépése után a HK 15 napos határidő
mellett írásbeli felszólítást küld az érintett hallgatói csoportnak a jelen mellékletben
foglaltak betartására. Amennyiben ez már a befogadott szakkollégium részéről nem
teljesül, a HK jogosult a befogadó nyilatkozat felmondására.

Budapest, 2019. január 16.
Horváth Bálint
Elnök
Építészmérnöki Kar
Hallgatói Képviselet

