4. számú melléklet
A Rendezvényszervező Bizottság ügyrendje
1. §
Általános rendelkezések

(1)

(2)

Az Építőmérnöki Karhoz (továbbiakban: Kar) vagy a Vásárhelyi Pál Kollégiumhoz
(továbbiakban: Kollégium) kötődő összes rendezvény lebonyolítását az Építőmérnöki Kar
Hallgatói Képviselet (továbbiakban: ÉMK HK) Szervezeti és Működési Szabályzatának
(továbbiakban: SZMSZ) alapján, az ÉMK HK Rendezvényszervező Bizottsága
(továbbiakban: RB) a Gazdasági referens együttműködésével végzi. A működtetést az RB, a
jelenleg érvényes előírásoknak megfelelően bonyolítja le, vállalva az érvényes törvényeknek,
jogszabályoknak, egyetemi és kollégiumi rendelkezéseknek (kereskedelmi tevékenységre
vonatkozó rendelkezések, tűz-, és balesetvédelmi szabályok), a Műegyetemi Hallgatói
Szolgáltató Kft. (továbbiakban MŰHASZ) rendelkezéseinek, a Hallgatói Szolgáltatási
Igazgatóság (továbbiakban: HSZI) rendelkezéseinek, valamint az érvényes szerződéseknek a
betartását, betartatását.
a)
b)
c)
d)
e)

Az RB feladatköre:
megteremti a Karhoz vagy Kollégiumhoz kötődő hallgatói rendezvények anyagi és eszköz
hátterét, kapcsolatot tart a szponzorokkal,
segíti a Karhoz vagy Kollégiumhoz kötődő hallgatói rendezvények előzetes szervezését és
helyszíni feladatait,
segíti a szervező évfolyam munkáját nem anyagi szponzorok felkeresésében. A
rendezvény lebonyolításában tanácsot ad és ellenőriz,
ülésein állandó meghívottak az ÉMK HK tagjai,
üléseiről emlékeztetőt kell készíteni.

(3)

Az RB legalább 5 fős. Az RB tagja a KHÖK bármely, aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkező, nappali tagozatos hallgatója lehet. A Rendezvényszervező Bizottság vezetőjét az
ÉMK HK delegálja szavazati és tanácskozási jogú saját tagjai közül.

(4)

A bizottság munkájában résztvevők a jelen szabályzatban foglaltakat magukra kötelező
érvényűnek fogadják el. A szabályzat nem ismerete a felelősség alól nem mentesít.
2.§
A Rendezvényszervező Bizottság

(1) Tagság

a) Az RB működését a mindenkori ÉMK HK SZMSZ-ének vonatkozó pontja szabályozza.

Vitás kérdésekben első fokon az említett SZMSZ, másodfokon az ÉMK HK eseti döntése a
mérvadó.
(2) Tagfelvétel

a) Az RB tagságra az ÉMK HK pályázatot ír ki. A pályázók közül a megfelelőket az ÉMK HK
próbaidőre jelöli ki. Az RB tagjait az ÉMK HK nevezi ki, melynek alapfeltétele a próbaidő
megfelelő letöltése. A pályázók felvételére és kinevezésére az RB vezetője tesz javaslatot.
b) Az RB vezetője csak olyan ÉMK HK tag lehet, aki már rendelkezett RB-s megbízatással.
Amennyiben az ÉMK HK tagjai között nincs olyan, aki megfelelne ennek a feltételnek,
ügyvivő jelleggel az ÉMK HK elnöke látja el az RB vezetői posztját, ezt a feladatkört az ÉMK
HK jóváhagyásával az RB vagy az ÉMK HK egyik tagjára ruházhatja át (megbízott RB
vezető).
(3)
a)

b)
c)
d)

A tagság megszűnése
A tagság automatikusan megszűnik a következő pályázat kiírásakor, a tag visszahívásakor,
lemondásakor, vagy abban az esetben, ha az ÉMK HK-ban két főnél többen szereznek
mandátumot. Ilyen esetekben az RB szavazással dönt arról, hogy melyiküknek szűnik meg a
megbízatása.
A tagság rendkívüli okokból történő megszüntetéséről az ÉMK HK dönt. Ezt az eljárást az
RB tagjainak előzetes panasza alapján az RB vezetője, vagy az ÉMK HK bármely tagja
javasolhatja.
Amennyiben fegyelmi vétség gyanúja merül fel, a tagot az ÉMK HK elnöke azonnali hatállyal
felfüggesztheti, és vizsgálatot kezdeményezhet.
A tagság a tag kérésére is megszüntethető.

(4)

Az RB vezető feladatköre:
a) kapcsolatot tart az ÉMK HK elnökével, a Karhoz vagy a Kollégiumhoz kötődő hallgatói
rendezvények szervezőivel,
b) kizárólag az ÉMK HK elnökkel együtt járhat el a gazdálkodást és infrastruktúrát
biztosító szervezetek által kijelölt felelősökhöz kapcsolódó ügyekben,
c) összehívja, szervezi és vezeti az RB üléseit, operatív munkáját,
d) jelentéseket, javaslatokat, indítványokat terjeszt az ÉMK HK elé,
e) az ÉMK HK ülésein köteles beszámolni a két ülés között eltelt időszakban végzett
munkájáról,
f) mandátumának lejártakor köteles gondoskodni az RB munkájának folytonosságáról, a
folyó ügyeket, információkat, okmányokat, iratokat rendben átadni az RB új
vezetőjének,
g) folyamatosan követi és értékeli az RB tagjainak a munkáját.

(5)

Az RB jutalmazása:
A jutalmazásra szánt teljes összeget az ÉMK HK határozza meg havonta, melynek megfelelő
elosztását az RB vezető teljesítmény alapon, az ÉMK HK egyetértésben végzi.

3.§
Záró rendelkezések

(1) Jelen szabályzatot az ÉMK HK 2018. március 8-án tárgyalta és jóváhagyta. Jelen szabályzat kari
tanácsi jóváhagyását az ÉMK HK elnök aláírásával igazolja.
(2) Jelen szabályzat 2018. március 26-án lép életbe és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a RB korábbi
működési ügyrendje.
(3) A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az egyetemi és a kari szabályzatok, valamint más
ide vonatkozó jogszabályok az irányadók.
(4) Jelen szabályzat értelmezésére az RB vezetője jogosult.

Budapest, 2018. március 26.

