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3. számú melléklet 

A hallgatói öntevékeny csoportok és szakkollégiumok 

nyilvántartásba vételének ügyrendje 

A Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya (továbbiakban: Alapszabály) szerint a hallgatói 

öntevékeny csoportok és szakkollégiumok nyilvántartásba vételének ügyrendjéről az 

Alapszabály 3. számú melléklete rendelkezik. Az Egyetemi Hallgatói Képviselet 

(továbbiakban: EHK) ennek alapján a következő szabályzatot alkotja: 

1.§  
A nyilvántartásba vétel 

(1) Hallgatói öntevékeny csoport vagy szakkollégium (a továbbiakban együtt: csoport) az 

alakuló ülésén elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: 

SZMSZ) és a csoport megválasztott vezetője nevének leadásával kérheti nyilvántartásba 

vételét az EHK irodájában vagy kari csoport esetén a befogadó kar Kari Hallgatói 

Képviseletének (továbbiakban: KHK) irodájában. 

(2) Az EHK illetve a KHK-ák a kérelem kézhezvételétől számított második ülésükig, de 

legkésőbb 3 héten belül kötelesek döntést hozni a csoport nyilvántartásba vételéről, és 

értesíteni a csoport vezetőjét a döntést követő két héten belül. A határidőkbe július és 

augusztus hónap napjai nem számítanak bele.  

(3) A kérést elutasítani kizárólag akkor lehet, ha a leadott kérelem hiányos, ha a 

nyilvántartásba vételt kérő öntevékeny csoport az Alapszabály 1. számú mellékletében, 

szakkollégium az Alapszabály 2. számú mellékletében írott feltételeknek nem felel 

meg, vagy ha a csoport rendes tagjai közül az Egyetem hallgatóinak aránya kevesebb 

mint 80%.  

(4) A nyilvántartásba vétel ügyében hozott döntést indokolni kell, és írásba kell foglalni.  

(5) Az Alapszabály 3.§ (14) pontja értelmében a Hallgatói Önkormányzattól támogatásban 

kizárólag nyilvántartásba vett csoport részesülhet. 

2.§ A nyilvántartás menete 

(1) Az EHK illetve a KHK-ák nyilvántartást vezetnek az elfogadott SZMSZ-el rendelkező 

hallgatói öntevékeny csoportokról és szakkollégiumokról. 

(2) A nyilvántartás a tagok névsorával együtt nyilvános, megtalálható az EHK illetve a 

KHK-ák honlapjain. 

(3) Az EHK és a KHK-k tagjaik közül a nyilvántartásért felelős személyt választanak. 

(4) A csoport SZMSZ-ében vagy a vezető személyében beállt változásokat a 

nyilvántartásért felelős személynek kell bejelenteni, a változástól számított 2 héten 

belül. A bejelentésért a csoport vezetője felelős. A bejelentés elmulasztása esetén az 

EHK illetve a KHK-k dönthetnek a csoport nyilvántartásból való törléséről. 
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(5) A csoport vezetője köteles félévente (márciusban és októberben) az EHK-nak illetve a 

KHK-nak hivatalos levélben és elektronikusan is megküldeni a csoport tagjainak 

névsorát. A BME hallgatóit név, a neptun kód valamint a Kar megadásával kell 

felsorolni. 

3.§ Törlés a nyilvántartásról 

(1) Az EHK illetve a KHK-ák a csoportot törlik a nyilvántartásból, amennyiben 

a.) a csoport saját feloszlása mellett dönt, és a törlést a csoport vezetője ez alapján kéri; 

b.) a csoport vezetője nem teljesíti a 2.§ (4) szerinti bejelentési kötelezettségét és az 

EHK / KHK a csoport törlése mellett dönt; 

c.) az EHK / KHK megállapítja, hogy a csoport működése sérti az Alapszabály 1. 

illetve 2. számú mellékletben írtakat, és a csoport törlése mellett dönt; 

d.) az EHK / KHK megállapítja, hogy a csoport rendes tagjai között az Egyetem 

hallgatóinak aránya 80% alá esett, és a csoport törlése mellett dönt.  

(2) Az (1) c.) szerinti döntést indokolni kell, és írásban kell foglalni.  

4.§ Jogorvoslat lehetősége 

(1) Az EHK illetve a KHK a nyilvántartásba vételt elutasító vagy az onnan való törlésről 

szóló döntése ellen a csoport vezetője, mint hallgató a BME Hallgatók Fegyelmi, 

kártérítési, jogorvoslati szabályzata szerint élhet fellebbezéssel. 

5.§ Hatályba lépés 

(1) Jelen melléklet az elfogadása napján 2011. április 28-án lép hatályba. 

6.§ Egyéb rendelkezések 

(1) A BME-n működő művészeti öntevékeny csoportok:  

 a Műegyetemi Kórus, 

 a Műegyetemi Szimfonikus Zenekar, 

 a Műegyetemi Néptáncegyüttes. 

Művészeti öntevékeny csoportok esetében, az EHK külön engedélye alapján, a BME-

HÖK tagok aránya kevesebb lehet, mint 80%. 

 


