
3. számú melléklet 

 

A HALLGATÓI ÖNTEVÉKENY KÖRÖK, SZAKKOLLÉGIUMOK ÉS VERSENYCSAPATOK 

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK ÜGYRENDJE 

 

1. § 

A nyilvántartásba vétel feltételei 

 

(1) A Hallgatói öntevékeny kör, Szakkollégium és Versenycsapat összefoglaló nevén 

hallgatói csoport. 

(2) Hallgatói csoportok a következő alapelveket elfogadva jöhetnek létre: 

a) pártpolitikailag, etnikailag és felekezetileg függetlenek, 

b) öntevékenységen alapuló szervezetet alkotnak, 

c) szerepet vállalnak széles látókörű értelmiség nevelésében, 

d) programjaik elsősorban tagjaikat és részben a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) más hallgatóit célozzák, 

e) a felvételről és tagságról saját, nyilvános szabályrendszerük szerint, autonóm 

módon döntenek, 

f) nyilvános Szervezeti és Működési Szabályzatuk (továbbiakban: SZMSZ) szerint 

működnek, 

g) nem sértenek jogszabályt, egyetemi szabályozót, működésük tekintetében anyagi 

kárt nem okoznak, illetve nem veszélyeztetik az Egyetem jó hírét, 

h) együttműködésre törekednek a befogadó szervezettel és más közösségi életben 

aktív csoporttal. 

(3) Nem alakulhat hallgatói csoport: 

a) gazdasági tevékenység végzésére, 

b) politikai célból, 

c) a hatalom megragadására. 

(4) A hallgatói csoport tagjainak minimum 80%-a az Egyetem Hallgatói és Doktorandusz 

Önkormányzatának (továbbiakban: HDÖK) tagja kell legyen. 

(5) A hallgatói csoport az Egyetem bármely hallgatója számára nyitott, függetlenül attól, 

hogy a hallgató melyik karral áll hallgatói jogviszonyban. 

 

2. § 

A nyilvántartásba vétel folyamata 

 

(1) A nyilvántartásba vételhez szükséges a befogadó szervezet által előzetesen jóváhagyott 

SZMSZ, amely tartalmazza: 

a) a hallgatói csoport céljait, 

b) azokat a tevékenységeket, amelyeket a hallgatói csoport végez, 

c) kari hallgatói csoport esetén a befogadó kar nevét, 

d) a hallgatói csoportba való belépés és az onnan való kilépés feltételeit, módját, 

e) a hallgatói csoport vezetőjének megválasztásának rendjét. 

(2) A hallgatói csoport köteles alakuló ülést tartani a befogadó szervezet által előzetesen 



jóváhagyott SZMSZ alapján, amely során: 

a) vezetőt kell választani, aki az Egyetem HDÖK tagja,  

b) és el kell fogadnia a Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

(3) A hallgatói csoport alakuló ülésének megtartását követően a befogadó szervezet hallgatói 

csoportokért felelős tagjának hivatalos e-mail címére küldött levélben kell kérni a 

hallgatói csoport nyilvántartásba vételét. 

(4) A nyilvántartásba vétel kérelmezéséhezhez szükséges dokumentumok: 

a) a hallgatói csoport alakuló ülésén elfogadott SZMSZ, 

b) az alakuló ülés emlékeztetője, 

c) a hallgatói csoport taglistája, 

d) a hallgatói csoport megválasztott vezetőjének neve és elérhetőségei (e-mail cím és 

telefonszám). 

(5) A (4) bekezdésben felsorolt dokumentumokat elektronikusan és papír alapon is szükséges 

benyújtani a befogadó szervezet részére. 

(6) A befogadó szervezet a kérelem kézhezvételétől számított második ülésig, de legkésőbb 

3 héten belül köteles döntést hozni a hallgatói csoport nyilvántartásba vételéről, és 

értesíteni a hallgatói csoport vezetőjét a döntést követő két héten belül, mely határidőkbe 

július és augusztus hónap napjai nem számítanak bele. A befogadó szervezet a hallgatói 

csoport befogadását egyéb (kétoldalú, vagy további érintett hallgatói csoportok esetén 

többoldalú) megállapodáshoz kötheti. 

(7) A hallgatói csoport nyilvántartásba vétellel jön létre. A hallgatói csoport addig nem 

működhet, amíg a nyilvántartásba vétel meg nem történik. 

(8) A nyilvántartásba vételt elutasítani kizárólag akkor lehet, ha 

a) a leadott kérelem hiányos, vagy 

b) a hallgatói csoport az 1. §-ban felsorolt feltételek valamelyikének nem felel meg. 

(9) A 3. § alapján a befogadó szervezet a nyilvántartásba vétel során mérlegelheti a hallgatói 

csoport tevékenységét, amely alapján a hallgatói csoport nyilvántartásba vételének 

kérvényét továbbíthatja más befogadó szervezet felé. Vitás kérdésekben az Egyetemi 

Hallgatói Képviselet (továbbiakban: EHK) eseti döntése a mérvadó. 

(10) A hallgatói csoportról a befogadó szervezet nyilvántartást vezet, valamint tájékoztatja az 

Egyetemi Hallgatói Képviseletet, amely összesíti az Egyetemen működő hallgatói 

csoportokat. 

(11) A hallgatói csoport akkor használhatja az Egyetem nevét, ha erre az EHK elnöke – az 

EHK javaslatára – írásbeli engedélyt ad. Az EHK csak már nyilvántartásba vett hallgatói 

csoport névhasználati engedélyének kiadását javasolhatja, melyet a hallgatói csoportnak 

a befogadó szervezet tájékoztatásával (amennyiben az nem az EHK) kell írásban 

kérelmeznie. 

(12) A hallgatói csoport akkor használhatja a Kar nevét, ha erre a Kari Hallgatói Képviselet 

(továbbiakban: KHK) elnöke – a KHK javaslatára – írásbeli engedélyt ad. A KHK csak 

már nyilvántartásba vett hallgatói csoport névhasználati engedélyének kiadását 

javasolhatja, melyet a hallgatói csoportnak a befogadó szervezet tájékoztatásával 

(amennyiben az nem az EHK) kell írásban kérelmeznie. 

(13) A Versenycsapatok nyilvántartásba vételét a Műegyetemi Versenycsapat Közösség 

vezetőségénél kell kezdeményezni a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 



(továbbiakban: Alapszabály) 11. számú melléklete alapján. 

 

3. § 

A befogadó szervezet 

 

(1) A hallgatói csoportok befogadó szervezete az EHK vagy valamely KHK lehet. Az 

egyetemi hallgatói csoportok befogadó szervezete az EHK, a kari hallgatói csoportoké a 

KHK. 

(2) Valamely kar által gondozott tudományterülethez köthető Szakkollégium és Hallgatói 

öntevékeny kör befogadó szervezete elsődlegesen az adott KHK, ettől eltérően, indokolt 

esetben az EHK. 

(3) A tudományterülethez nem köthető Hallgatói öntevékeny kör esetén a befogadó szervezet 

elsődlegesen a hallgatói öntevékeny kör tevékenysége által leginkább érintett kar 

Hallgatói Képviselete. 

(4) Azon hallgatói csoport, amely 2 kar által gondozott tudományterülethez köthető, vagy 

tevékenysége 2 kar hallgatóit érinti, kari hallgatói csoportnak minősül. Ez esetben a 

befogadó szervezet elsősorban az a KHK, amely kar által gondozott tudományterületet, 

vagy a hallgatóságát nagyobb mértékben érinti a hallgatói csoport tevékenysége. 

(5) Azon hallgatói csoport, amely legalább 3 kar által gondozott tudományterülethez köthető, 

vagy tevékenysége legalább 3 kar hallgatóit érinti, egyetemi hallgatói csoportnak 

minősül. 

(6) A Versenycsapatok befogadó szervezete az EHK. 

(7) A befogadó szervezet a tagjai közül hallgatói csoportokért felelős személyt választ, aki 

a) ellenőrzi az adott befogadó szervezett által nyilvántartásba vett hallgatói csoportok 

működését, 

b) naprakészen tartja a hallgatói csoportok taglistáját, vezetőinek nevét és a hallgatói 

csoportok Szervezeti és Működési Szabályzatát, 

c) koordinálja az új hallgatói csoportok nyilvántartásba vételét. 

 

4. § 

A működés szabályai 

 

(1) A hallgatói csoport vezetője köteles félévente (márciusban és októberben) a befogadó 

szervezetnek elektronikusan megküldeni a hallgatói csoport tagjainak névsorát. Az 

Egyetem hallgatóit név, Neptun kód, valamint a Kar megadásával kell felsorolni. 

(2) A hallgatói csoport köteles elektronikusan elküldeni az új vezető nevét és elérhetőségét, 

a változást követő 2 héten belül. 

(3) Amennyiben változás áll be a hallgatói csoport Szervezeti és Működési Szabályzatában 

köteles a befogadó szervezet részére elektronikusan elküldeni azt, a változást követő 2 

héten belül. 

(4) Hallgatói csoport működése során köteles tevékenységét egyeztetni a befogadó 

szervezettel, csak olyan tevékenységet végezhet, amellyel nem sérti az Egyetem jó hírét, 

valamint amely tevékenységét a befogadó szervezet engedélyezte. 

(5) Hallgatói csoport működése során amennyiben hallgatói adatokat a hallgatók 



hozzájárulása mellett kezel, a legnagyobb gondossággal kell eljárnia, ezeket az adatokat 

még anonim, statisztikai összegző módon sem adhatja át harmadik fél részére. 

(6) Hallgatói csoport működése során együttműködhet harmadik féllel, harmadik féltől 

anyagi és egyéb támogatást fogadhat el, de ezt csak a befogadó szervezet által 

meghatározott módon bonyolíthatja le. Az együttműködés során harmadik fél felé tett 

vállalásait előzetesen jóvá kell hagyatnia a befogadó szervezettel. 

(7) Hallgatói csoport működése során az Egyetem más szervezeti egységétől is részesülhet 

támogatásban (anyagi, eszköz vagy a működéshez hely), de ezt a befogadó szervezeten 

keresztül veheti csak igénybe 

(8) Hallgatói csoport működése során olyan tevékenységet nem végezhet, amely közvetlenül 

vagy közvetve arra irányul, hogy az Egyetem hallgatója és harmadik fél között 

munkaviszony vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony jöjjön létre. 

(9) Hallgatói csoport működése során, amennyiben az Egyetem hallgatója szellemi alkotást 

eredményező tevékenységet végez, akkor ez a szellemi alkotás csak előre ismertetett, 

rendezett jogi körülmények között és csak a hallgató hozzájárulásával kerülhet harmadik 

félhez. 

 

5. § 

Felfüggesztés, törlés a nyilvántartásból 

 

(1) A befogadó szervezet a hallgatói csoport felfüggesztése mellett dönthet: 

a) az Alapszabály 6. § (5) bekezdése, 7. § (6) bekezdése és a 8. § (6) bekezdése 

alapján, 

b) jelen szabályzat 4. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak elmulasztása esetén, 

c) jelen szabályzat 4. § (4)-(9) bekezdéseiben foglaltak megszegése esetén, 

d) amennyiben a hallgatói csoport működése sérti az 1. §-ban leírtakat. 

(2) Felfüggesztés esetén: 

a) nem használhatja az Egyetem, valamint a Kar nevét, 

b) nem jogosult támogatásra pályázni, valamint a már elnyert támogatást felhasználni, 

c) a szervezet nevében nem igényelhet területet az Egyetemen, 

d) nem szervezhet nyilvános programokat, 

e) nem használhatja a hallgatói helyiségeket. 

(3) A befogadó szervezet a hallgatói csoportot törli a nyilvántartásból, amennyiben 

a) a hallgatói csoport saját feloszlása mellett dönt, és a törlést a hallgatói csoport 

vezetője ez alapján kéri, vagy 

b) a befogadó szervezet megállapítja, hogy az (1) bekezdésében foglaltak valamelyike 

a felfüggesztést követő 3 héten túl is fennáll és a hallgatói csoport törlése mellett 

dönt. 

(4) A felfüggesztésről és nyilvántartásból való törlésről hozott döntést indokolni kell, és 

írásba kell foglalni, amelyet a hallgatói csoport vezetőjének el kell küldeni, a döntést 

követő 1 héten belül. 

 



6. § 

Jogorvoslat lehetősége 

 

(1) 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. § 

Hallgatói csoportok támogatása 

 

(1) A hallgatói csoportot a befogadó szervezet pályázatok útján támogatásban részesítheti, 

amelynek feltételeit a kiírt működési pályázat tartalmazza. A pályázat keretösszegét a 

HDÖK Alapszabály 5. § szerint kell meghatározni. 

(2) Támogatásban kizárólag nyilvántartásba vett hallgatói csoport részesülhet. 

(3) A befogadó szervezet a rendelkezésére álló egyetemi erőforrásokat, helyiségeket a 

hallgatói csoport részére bocsájthatja, melynek feltételeiről a befogadó szervezet dönt. 

(4) A hallgatói csoport működési pályázatán elnyert tételek beszerzését a befogadó szervezet 

kezdeményezheti, a hallgatói csoport vezetőjének kérésére. 

(5)  A Szakkollégiumok, Versenycsapatok és Egyetemi öntevékeny körök részére az EHK 

által kiírt működési pályázatok esetében, az adott csoportét felelős személy járhat el 

(szakkollégiumi felelős, Versenycsapat felelős, Egyetemi öntevékeny körök felelőse). A 

pályázaton elnyert források felhasználásához kapcsolódó beszerzések benyújtását az 

adott csoportért felelős személynek van joga kezdeményezni a pályázati eredmény 

alapján, akinél a hallgatói csoport vezetője kezdeményezheti a beszerzés elindítását.  

 

8. § 

Egyéb rendelkezések 

 

(1) Az Egyetemen az alábbi működő művészeti öntevékeny körök esetében, az EHK külön 

engedélye alapján, a HDÖK tagok aránya kevesebb lehet, mint 80%: 

a) Műegyetemi Kórus, 

b) Műegyetemi Szimfonikus Zenekar, 

c) Műegyetemi Néptáncegyüttes. 

 

9. § 

Záró rendelkezések 

 

(1) Az Ügyrend az elfogadása napján lép hatályba. 

 


