A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Szervezeti és Működési Szabályzata
Jelen szabályzat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME)
Egyetemi Hallgatói Képviselete (továbbiakban: EHK) által elfogadott BME Hallgatói
Önkormányzatának Alapszabályában (továbbiakban HÖK Asz) meghatározott egyetemi hallgatói
öntevékeny csoportként működő Egyetemi Kozmosz Kör (továbbiakban: EKK) Szervezeti és
Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ).

Preambulum
Az Egyetemi Kozmosz Kört az Űrgeneráció képviselői alapították a Műegyetemen. Hisszük, hogy
az emberiség és Földünk jövője az űrkutatásban rejlik, célunk, hogy a hasonlóképp gondolkodó
egyetemi polgárokat összefogjuk. Ezért elsősorban egy olyan szervezetet kívánunk létrehozni, mely
nem csupán az egyetem nyolc karának, hanem sok más ország egyetemeinek hallgatóit is összeköti.
Az EKK azért küzd, hogy az emberiség számára elérhetővé váljék a Kozmosz, melyhez a
tudományos haladás mellett elengedhetetlennek tartjuk a nemzetek közötti béke, valamint a
gazdaságok fenntartható fejlődésének megteremtését, így a kör tagjai nem csak a technológiai
fejlődés, hanem ezen egyéb érdekek eléréséért is küzdenek.

1. §
Általános rendelkezések
1) Az EKK működését a mindenkori BME HÖK Asz vonatkozó pontjai szabályozzák.
2) Vitás kérdésekben első fokon az említett alapszabály, másodfokon az EHK eseti döntése a
mérvadó.
3) Az EKK munkájában résztvevők a jelen szabályzatban foglaltakat magukra kötelező
érvényűnek fogadják el. A szabályzat nem ismerete a felelősség alól nem mentesít.

2.§
Az Egyetemi Kozmosz Kör
1) A szervezet neve: Egyetemi Kozmosz Kör (röviden: EKK)
2) Székhelye: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. ép. I.61.
3) Levelezési címe: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. ép. I.61.

3. §
Az Egyetemi Kozmosz Kör célja
1) Az űrkutatás iránt érdeklődő egyetemi polgárok összefogása.
2) A magyarországi űripar és az egyetemi hallgatók közötti kapcsolatok kiépítésének
megkezdése és fenntartása.
3) A „Students for Exploration and Development of Space” (továbbiakban: SEDS) diákszervezet
magyar/közép-európai (SEDS-CE) alszerveztének megalapozása.
4) A számos nagy egyetemen létező "aerospace engineering", illetve hasonló képzés, illetve
kurzusok meghonosításának elősegítése a BME-n.
5) A köz- és felsőoktatásban tanulók számára az űripari, illetve kozmológiai ismeretek
terjesztése.

4.§
A kör tevékenysége
1) Tudományos, és ismeretterjesztő előadások szervezése az űrkutatás és űrtechnológia aktuális
kérdéseivel kapcsolatban.
2) Közösségépítő események, vitaestek szervezése az űrkutatáshoz szorosan vagy lazán
kapcsolódó témákban.
3) Más magyarországi, illetve közép- és kelet-európai egyetemek hasonló érdeklődésű diákjaival
kapcsolatfelvétel a SEDS-CE kapcsán.
4) Közös film- illetve stream-nézés a tudomány és az ipar legnagyobb eseményeiről.
5) Modellrakéta- és egyéb háziversenyek szervezése.
6) Részvétel tudományos kutatási projektekben.
7) Az űrkutatáshoz szorosan kapcsolódó környezetvédelmi törekvések támogatása.

5. §
Az öntevékeny kör szervezeti rendje
1) A kör szervezeti szintjei:
a) Aktív tagok
i. Vezetőség
(1) Elnök
(2) Tudományos alelnök
(3) Szervezeti alelnök

(4) Kommunikációs alelnök
ii. Teljes jogú tagok
iii. Tiszteletbeli tagok
b) Passzív tagok

6.§
A kör tagsága
1) A kör megkülönböztet aktív és passzív tagokat.
2) Aktív tagok a Vezetőség tagjai, a teljes jogú tagok, valamint a tiszteletbeli tagok.
3) Aktív tag lehet, aki:
a) Az egyetemen aktív vagy passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
b) Korábban egyetemi hallgató volt,
c) Az egyetem oktatója (a BME HÖK alapszabályban rögzített max 20%-ig)
d) Az egyetemtől független olyan személy, aki kiemelkedően sokat tett a hazai, vagy
egyetemi űrkutatás fellendítéséért.
4) Teljes jogú tag, aki:
a) A szemeszter eleji Taggyűlésen részt vesz, valamint
b) az öntevékeny kör által szervezett események 40%-án vagy legalább három
eseményen (amelyik kevesebb) részt vesz a megelőző szemeszterben, továbbá
c) az öntevékeny kör által szervezett versenyek valamelyikén részt vesz a megelőző
szemeszterben vagy
d) az öntevékeny kör által kiírt ismeretterjesztő pályázatok valamelyikén részt vesz a
megelőző szemeszterben vagy
e) az öntevékeny kör számára a megelőző szemeszterben közösségépítő vagy
tudományos ismeretterjesztő rendezvényt szervez.
5) Tiszteletbeli tagság: tiszteletbeli tag lehet:
a. Az a tag, aki korábban aktívan részt vett az EKK építésében, de hallgatói
jogviszonya (pl. diplomaszerzés miatt) megszűnt, azonban a kapcsolatot a
szervezettel továbbra is fent szeretné tartani.
b. Az, aki szakmai ill. tudományos tevékenysége révén értékes hozzájárulást tesz a
magyar- vagy a műegyetemi űrkutatás előmozdításáért.
c. A tiszteletbeli tagok avatásáról minden esetben a Vezetőség határoz.
6) A kör passzív tagja:
a) Aki kéri passzív taggá válását, vagy,
b) aki jelentkezési szándékát jelezte, de még nem felelt meg az aktív tagság feltételeinek,
vagy,
c) aki korábban aktív tagja volt a szervezetnek, de inaktivitása miatt nem teljesítette az
aktív tagság feltételeit.
7) A passzív státusz időtartalma kötetlen, így kizárást nem von maga után.

7.§
A Vezetőség
1) Vezetőség:
a) meghatározza a kör működésével kapcsolatos feladatokat és irányelveket,
b) irányítja és ellenőrzi a kör munkáját,

az SZMSZ-t betartja és az öntevékeny kör tagjaival maradéktalanul betartatja,
folyamatosan felülbírálja a kör teljes jogú taggá nyilvánítás folyamatát,
dönt a tagsági státuszról az SZMSZ szerint,
pályázatokat ír ki és elbírálja azokat,
havonta legalább egyszer ülésezik, melyről az ülés előtt legalább 3 nappal tájékoztatja a
tagokat,
h) döntéseit egyszerű többséggel hozza,
i) dönt a tiszteletbeli tagsági kérelmek elfogadásáról.

c)
d)
e)
f)
g)

2) A Vezetőség tagjai:
a) Az elnök:
i. Feladata a kör közösségi életének (körnapok, előadások, túrák) szervezése,
ii. a Taggyűlések összehívása és levezetése,
iii. felel a kör tagnyilvántartásáért és költségvetéséért,
iv. képviseli az EKK-t az Egyetem és a Kar különböző fórumain,
v. kapcsolatot tart a Dékáni Hivatallal és a Hallgatói Képviselettel,
vi. csak a teljes jogú tagok közül választható,
vii. az egyetemen aktív vagy passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.
b) Tudományos alelnök:
i. Feladata a kör előadásainak szakmai ellenőrzése,
ii. a kutatási projektek irányítása,
iii. felügyeli a kör publikációs és ismeretterjesztő tevékenységét,
iv. a szükséges szakmai tapasztalat miatt tiszteletbeli tag is választható.
c) Szervezeti alelnök:
i. Feladata a kör közösségépítő eseményeinek szervezése,
ii. a mindenkori Elnök munkájának segítése a 7.§ 2) a) bekezdésének i., iii
pontjában foglalt feladatkörökben, illetve az elnök által szükségesnek tartott,
ésszerűen megvalósítható feladatokban,
iii. csak a teljes jogú tagok közül választható,
iv. az egyetemen aktív vagy passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.
d) Kommunikációs alelnök:
i. Feladata az EKK képviselete az egyetemen kívüli felek felé,
ii. kapcsolattartás az iparban jelenlévő vállalatokkal,
iii. a tagság vagy a kör számára potenciálisan elérhető pályázatok keresése és
továbbítása,
iv. további egyetemekkel, és a SEDS-USA-val való kapcsolattartás a SEDS-CE
kapcsán.
v. Az űrkutatáshoz kapcsolódó hírek, információk gyűjtése, majd ezek
továbbítása a tagok felé.
vi. A munkakör sokrétűsége okán akár két ember is választható erre a pozícióba,
amennyiben közösen indulnak, vagy elfogadják egymást társ-alelnökként.
3) A kör vezetőségének tagjait a Taggyűlés választja fél évre. Ez alól kivételt képez az elnöki
poszt, amely egy évre szól.
4) Két választás között a vezetőség további három, illetve négy tagjának egyetértése, vagy a
Taggyűlés 2/3-ának támogatása esetén a Vezetőség bármely tagja leváltható, amennyiben
sikerül a helyére új tagot választani a Taggyűlésen.

8.§
A Taggyűlés
5) Az Egyetemi Kozmosz Kör legfőbb döntéshozó szerve a Taggyűlés, mely:
a) megválasztja a kör Vezetőségét, illetve le is mondathatja annak tagjait,
b) módosítja és elfogadja az SZMSZ-t,
c) beszámoltatja a Vezetőséget az előző éves tevékenységéről és az éves
költségvetésről,
d) kizárhatja a kör tagjait a 9.§ 1) bekezdés alapján.
6) A Taggyűlést össze kell hívni:
a) évente legalább kétszer, a tavaszi és őszi félév szorgalmi időszakának 1. és 4. hete
közötti időszakában, tisztújítás céljából.
b) a kör elnökének, Vezetőségének vagy a tagok legalább 50%-ának indítványozására.
7) A Taggyűlésen az aktív tagoknak kötelező a részvétel. Amennyiben valaki nem tud
megjelenni, kimentését a Taggyűlést megelőző nap éjfélig a Vezetőség felé írásban kell
tudomásul adnia.
8) A Taggyűlést a kör elnöke vezeti le.
9) Költségvetési, SZMSZ és személyi ügyekben legalább a tagság kétharmadának egyetértése
szükséges, a program és projektjavaslatok ügyében egyszerű többség dönt.
10) A kör Elnöke gondoskodik a Taggyűlés összehívásáról és meghatározza időpontját, melyet a
Taggyűlés napirendi pontjaival együtt a Taggyűlés időpontja előtt 1 héttel kihirdet.
11) A Taggyűlésen a kör minden jelenlévő aktív tagja egy szavazattal vehet részt. Személyi
kérdésekben vagy a tagok kérésére a szavazás titkosan történik.
12) A szavazáshoz személyi azonosításra alkalmas arcképes igazolvány szükséges.
13) A Taggyűlés érvényes, ha azon a kör aktív tagjainak legalább 50%-a részt vesz.
14) Amennyiben a Taggyűlés nem érvényes, egy héten belül ismételt Taggyűlést kell összehívni,
mely a résztvevő aktív tagok számától függetlenül határozatképes.
15) A kör Vezetőségi tagjainak (egész Vezetőség vagy egy személy) lemondatására benyújtható
bizalmatlansági indítvány (lásd 7.§ 4. bekezdés).
16) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának rendje a következő:
a) Módosítási javaslatot nyújthat be a Taggyűlés elé:
i. a kör bármely tagja, amennyiben az összes tag legalább 50 %-ának, vagy az
aktív tagok legalább 30%-ának támogatását élvezi,
ii. a Vezetőség,
iii. az elnök, amennyiben a kör SZMSZ-e további, felsőbb szabályzatokkal
ellentétes.
b) A végleges javaslatról a Taggyűlés szavaz. A végleges javaslat módosításának
benyújtására lehetőség nincs, kizárólag annak elfogadásáról, ill. elutasításáról lehet
szavazni.

9. §
Tagság megszűnése
1) A tagság megszűnik, ha
a) a tag megszüntetési szándékát a vezetőség felé jelzi.

b) a tag a kör jó hírével össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, és a Taggyűlés a
tagság megszüntetése mellett dönt. A döntést követően fellebbezésre 5 munkanap áll
rendelkezésre.

10. §
Gazdálkodás
1. Az Egyetemi Kozmosz Kör az EHK által kiírt működési keretre pályázhat.
2. Kifizetés kezdeményezésére az EHK öntevékenyköri felelősének van joga, felé az elnöknek
van joga kezdeményezést benyújtani, melyért aláírásával vállal felelősséget.

11. §
Záró rendelkezések
1. Jelen szabályzatot az EHK 2017. április 20.-án tárgyalta és jóváhagyta.
2. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az egyetemi, valamint más ide vonatkozó
jogszabályok az irányadók.
3. Jelen szabályzat értelmezésére az Egyetemi Kozmosz Kör elnöke jogosult.

Budapest, 2017. május 03.
………………………..
Gyenge Ákos

………………………..
Krisztián Dávid
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