
 

6. számú melléklet 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Hallgatói Önkormányzata 

Szociális Bizottság Ügyrendje 

1.§ 

A Szociális Bizottság feladatai 

(1) A Szociális Bizottság a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 13.§ szerint definiált 

állandó bizottság. 

(2) A Szociális Bizottság állandó feladata a Rendszeres és Rendkívüli szociális ösztöndíjak, 

valamint az Alaptámogatás pályázatok elveit rögzítő szabályzatok (TJSZ 2. és 3. számú 

mellékletek) gondozása. 

(3) A Szociális Bizottság feladata minden félévet megelőző szorgalmi időszak végéig a 

Rendszeres és Rendkívüli szociális ösztöndíjak, valamint az Alaptámogatás 

pályázatainak kiírása az EHK egyetértésével a TJSZ 15.§ (3) alapján. 

(4) A Szociális Bizottság dönt a Rendszeres és Rendkívüli szociális ösztöndíjak és az 

Alaptámogatás pályázatok kiírásáról, az eredményéről, valamint a beérkezett 

felszólalásokról. A döntésekről az Egyetemi Hallgatói Képviselettel közösen ad 

tájékoztatást. 

(5) A Szociális Bizottság a Rendszeres szociális ösztöndíjra, valamint Alaptámogatásra 

pályázó hallgatók szociális helyzetét a TJSZ 13.§ (2) által definiált módon, bírálók 

segítségével ítéli meg. 

(6) A Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatokat a Szociális Bizottság a TJSZ 15.§ (11) 

alapján bírálja el. 

(7) A Szociális Bizottság köteles a megfelelő minőség biztosítása érdekében a bírálónak 

jelentkezőket felkészíteni a pályázatok elbírálására, tudásukat számon kérni minden 

pályázási időszak előtt a bizottság által meghatározott módon. Csak azon a 3.§ szerint 

megválasztott hallgatók köthetnek szerződést a Kancelláriával, és végezhetik a 

pályázatok bírálását, azaz minősülnek bírálónak, akik a Szociális Bizottság által 

támasztott követelményeknek eleget tesznek. 

2.§ 

A Szociális Bizottság működése 

(1) A Szociális Bizottság elnöke az Egyetemi Hallgatói Képviselet mindenkori szociális 

referense. 

(2) A Szociális Bizottság ülései zártak, azokon a tagokon kívül csak a Bizottság vezetője 

által adott napirendi ponthoz meghívott személy vehet részt, szavazati jog nélkül. 

(3) A Szociális Bizottság üléseit össze kell hívni 



 

a)  a szorgalmi és a vizsgaidőszakban havonta, 

b) ha a Bizottság elnöke szükségesnek tartja, 

c) a Bizottság két tagjának kérésére. 

(4) A Szociális Bizottság döntési jogkörét határozati úton gyakorolja, a határozatokról és az 

ülésekről emlékeztetőt készít. A Bizottság határozatképes, amennyiben a Bizottság 

tagjai közül 5 fő jelen van. A Bizottság döntéseit egyszerű többséggel hozza, személyi 

kérdésekben titkosan, egyéb esetekben nyíltan. 

(5) A Szociális Bizottság tagjai akadályoztatásuk esetén helyettesíthetőek. A helyettesítést 

kérő tag a helyettesítés tényéről legkésőbb 24 órával az ülés kezdete előtt tájékoztatja a 

Bizottság elnökét. 

(6) A Szociális Bizottság ülésére csak olyan tag küldhető helyettesítésként, aki a 1.§ (7) 

bekezdés szerinti kari bíráló és az adott KHK tagja. 

(7) Amennyiben a Szociális Bizottság valamely tagja Rendkívüli szociális ösztöndíj 

pályázatot nyújt be, úgy ő, az adott napirendi pont tárgyalásában, valamint a döntésben 

nem vehet részt. 

(8) Amennyiben a Szociális Bizottság valamely tagja Rendszeres szociális ösztöndíj, vagy 

Alaptámogatás pályázatot nyújt be, úgy az ő szociális helyzetét két nem érintett kari 

Szociális Bizottsági tag ítéli meg, aláírásukkal hitelesítik a megítélt pontszámát. 

 

3.§ 

A szociális alapú ösztöndíjak bírálásában résztvevő hallgatók 

megválasztása 

(1) A bírálók megválasztása érdekében legalább évente Szavazást kell tartani. Amennyiben 

szükséges, úgy a Tisztújító Szavazástól eltérő időpontban további Szavazást lehet 

tartani a bírálók megválasztása érdekében. 

(2) Bármely, az adott karon aktív nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató 

választó és választható. 

(3) A Szavazáson megválasztott hallgató megbízatása az eredmény nyilvánosságra 

hozatalától számított egy évig tart. A megbízatás teljesülésének feltétele a HÖK tagság, 

amellyel kapcsolatban az Alapszabály 1.§ (3) és (4) bekezdései az irányadóak. 

(4) A Szavazás összehívásáról az adott Kari Hallgatói Képviselet gondoskodik. A Szavazás 

összehívásával egy időpontban az adott KHK meghatározza, hogy hány hallgató 

szerezhet megbízatást.  

(5) Amennyiben a Szavazás csak a szociális alapú ösztöndíjak bírálásában résztvevő 

hallgatók megválasztásával kapcsolatos, úgy a Szavazás érvényes, ha azon a Kar teljes 

idejű nappali képzésű rendszeres szociális ösztöndíjra pályázó hallgatói létszám elmúlt 

két féléves átlagának legalább 25 %-a igazoltan részt vett. 

(6) A Szavazás lebonyolításának további részleteiről és szabályairól az Alapszabály 8. 

számú melléklete rendelkezik. 

 



 

4.§ 

A szociális alapú ösztöndíjak bírálóinak jutalmazása 

(1) A szociális alapú ösztöndíjakat bírálók jutalmazását (kivéve a Bizottság tagjai esetén) az 

EHK végzi a Szociális Bizottság javaslatára. A jutalmazás hallgatói normatíva terhére 

az EHK által kiírt pályázat útján nyerhető el. 

(2) A jutalmazás a jelen szabályzatban rögzített alapelvek szerint történik. 

(3) A jutalmazásra szánt összeget minden félév elején az EHK határozza meg. A 

jutalmazásra szánt kari keretösszegekre a Szociális Bizottság elnöke tesz javaslatot jelen 

szabályzat szerint, amiről az EHK dönt. 

(4) A bírálók pontozását a kari keretösszegek figyelembevételével az adott kari szociális 

referens végzi.  

(5) A kari szociális referensek pontozását a Szociális Bizottság elnöke végzi a kari keret 

terhére. A Szociális Bizottság elnökének jutalmazását az EHK határozza meg külön 

ösztöndíjpályázat keretein belül. 

(6) A kari keretösszegek azon hallgatók arányában kerülnek meghatározásra, akik szociális 

helyzetét az adott kar bírálói megítélték a TJSZ 13.§ szerint.  

(7) A kari szociális referensnek a pontozás során figyelembe kell vennie a bíráló által a 

bírálással töltött időt, az előbírált, és az elbírált pályázatok számát.  

(8) A Szociális Bizottság elnökének, illetve a kari szociális referensnek ügyelnie kell arra, 

hogy a pontozás során az összesen meghatározott pontok összege nem haladhatja meg a 

kari keretösszegnek megfelelő pontszámot. 

5.§ 

A Szociális Bizottság bélyegzője 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

Szociális Bizottság 

 

6.§ 

Hatályba lépés 

(1) Az Ügyrend az elfogadása napján lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2016. július 11. 


