Hallgatói Jogorvoslati Bizottság

Hallgatói Szavazás

Szavazás érvényessége

Mandátum megszűnése

Kari Hallgatói Fórum

HK elnök helyettesítése

Eddig
A BME Hallgatók Fegyelmi,
Kártérítési
és
Jogorvoslati
Szabályzatában rögzített HJB bírálja
el a fellebbezéseket
Eddig a HK-ra vonatkozóan tették
fel a kérdés, hogy támogatja a
Szavazás, hogy a mandátumot nyert
képviselők bírálhassák el a
rendszeres szociális ösztöndíj és
alaptámogatás
ösztöndíj
pályázatokat.
A rendszeres szociális ösztöndíj és
alaptámogatás ösztöndíj pályázatok
szavazásáról
eddig
nem
rendelkezett.

Módosítás
A
BME
Tanulmányi
és
Vizsgaszabályzatában rögzített HJB
bírálja el a fellebbezéseket.
Külön szükséges megszavazni a
jelölteket, hogy rendszeres szociális
ösztöndíj és alaptámogatás ösztöndíj
pályázatokat bírálhassanak.

A rendszeres szociális ösztöndíj és
alaptámogatás ösztöndíj pályázatok
esetében a Szavazás érvényes,
amennyiben az elmúlt két félév
leadott pályázatainak legalább 25
%-ával megegyező számú hallgató
szavazott.
Az időközi Tisztújító Szavazást a Az időközi Tisztújító Szavazást a
mandátum
megszűnése
után, mandátum
megszűnése
után,
legkésőbb 2 hónapon belül ki kell legkésőbb 1 hónapon belül ki kell
hirdetni.
hirdetni..
Fórum időpontjáról a Dékánt és az Fórum időpontjáról a Dékánt és az
EHK elnökét az időpont előtt EHK elnökét az időpont előtt
legalább egy héttel értesíteni kell.
legalább két héttel értesíteni kell.
Eddig nem volt
A HK üléseit a HK elnöke,
akadályoztatása esetén a HK elnök
által írásban kijelölt HK tag, ennek
hiányában az alelnök hívja össze és
vezeti le. Több alelnök esetében az
életkorban legidősebb alelnök
jogosult az ülés összehívására és
levetésére, az ő akadályoztatása
esetén, az életkor alapján következő
alelnök

A HK elnök
megszűnése

Eddig
mandátumának Eddig nem volt

Módosítás
A
HK
elnökének
tisztsége
megszűnik a megbízatás lejártával,
visszahívással, melyet a HK
kezdeményezhet, lemondással, az
elnök halálával, illetve a KHÖK
tagsága
megszűnésével,
szüneteltetésével. Ebben az esetben
a HK köteles egy héten belül kiírni
egy pályázatot az elnöki tisztségre,
és a kiírt pályázat lezárultáig
ügyvivő jelleggel a HK korelnöke
látja el az elnöki feladatokat.

HK állandó belső bizottságainak Eddig csak a bizottság elnöke Bizottság elnöke és elnökhelyettese
vezette.
vezeti a bizottságot – amennyiben a
vezetése
HK megválasztja az elnökhelyettest.
A Pályázati, Oktatási, Szociális és
Kollégiumi Bizottság esetében van
erre lehetőség.
A bizottság elnökhelyettesének
HK
állandó
bizottság Eddig nem volt.
jogai, feladatai:
elnökhelyettesének feladatai
a) folyamatosan kapcsolatot
tart, egyeztet a bizottság
elnökével
b) a
bizottság
elnök
távollétében
vagy
akadályoztatása esetén a
bizottság elnök feladatait
látja el
Oktatási Bizottság elnökének a A VBK HÖK SZMSZ 4. számú
mellékletének
gondozása
és
feladata
felülvizsgálata nem tartozott ide.
HK állandó bizottsága, a HK tagjai
Szociális Bizottság
lehettek bizottsági tagok.

A VBK HÖK SZMSZ 4. számú
mellékletének
gondozása
és
felülvizsgálata.
A Szociális Bizottságot két
bizottság alkotja: Belső Szociális
Bizottság, valamint a Külső
Szociális Bizottság. A Külső
Szociális Bizottság tagja bárki lehet,
akit a Szavazás megválasztott a
rendszeres szociális ösztöndíjak
bírálására. A Belső Szociális
Bizottság tagjai HK tagok lehetnek,

Módosítás
akik a szociális ügyek operatív
munkájáért felelnek, de nem
feladatuk a pályázatok bírálása. A
két bizottsági tagság nem kizáró ok.
A bizottságok vezetője a HK
Szociális Bizottságának elnöke.
Utánpótlás Bizottság vezetője felelt Az Utánpótlás Bizottság vezetője az
az utánpótlás gondozásáért.
Utánpótlásfelelős, aki vezeti a
bizottságot, felelős az utánpótlásért.
A HK munkáját segítő állandó külső A HK munkáját segítő állandó külső
bizottságok:
bizottságok:
a) PR csoport
a)
PR Csoport
b) Utánpótlás Bizottság
b)
Utánpótlás Bizottság
c) Rendezvényszervezői
c)
Marketing Bizottság
Csoport
d)
Ars Presso Csoport
(rége ReCsi)
e)
Külső
Szociális
Bizottság
f)
Tanácsadói Csoport
Eddig

Utánpótlás

HK állandó külső bizottságok

Tanácskozási jogú tagok
SZMSZ Mellékletek

A HK-nak eddig legfeljebb 5
tanácskozási jogú tagja lehetett.
I. HK címe és bélyegzője
II. HK képviselők és az általuk
működtetett eseti bizottságok
III. A BME VBK HK normatíva
alapú ösztöndíj pályázataik
IV. Tanulmányi ösztöndíj osztás
elvei
V. Kémlelő
VI. A kollégiumi férőhely osztás
menete
VII. Öntevékeny körök Szervezeti
és Működési Szabályzatai
VIII. PR Csoport ügyrend
IX. Utánpótlás Bizottság ügyrend
X. VBK HK Ügyrend
XI. Etikai Kódex
XII. Ars Presso Csoport ügyrend

A HK-nak legfeljebb 8 tanácskozási
jogú tagja lehet.
I. HK címe, bélyegzője és az általa
működtetett bizottságok
II. VBK HK ügyrend
III. A kollégiumi férőhely osztás
menete
IV. Tanulmányi ösztöndíj osztás
elvei
V. PR Csoport ügyrend
VI. Kémlelő
VII. Ars Presso Csoport ügyrend
VIII. Marketing Csoport ügyrend
IX. Külső Szociális Bizottság
ügyrend
X. Utánpótlás Bizottság ügyrend
XI. Öntevékeny körök Szervezeti
és Működési Szabályzatai
XII. Etikai Kódex
XIII. Tanácsadói Csoport

