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3. számú melléklet 

A RENDEZVÉNYSZERVEZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE 

1. § 

Általános Rendelkezések 

Az Építőmérnöki Karhoz (a továbbiakban: Kar) vagy a Vásárhelyi Pál Kollégiumhoz (a 

továbbiakban: Kollégium) kötődő összes rendezvény lebonyolítását az Építőmérnöki Kar Hallgatói 

Képviselet (a továbbiakban: ÉMK HK) Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: 

SZMSZ) alapján, az ÉMK HK Rendezvényszervező Bizottsága (a továbbiakban: RB) a gazdasági 

referens együttműködésével végzi. 

2. § 

A Rendezvényszervező Bizottság 

(1) Az RB az ÉMK HK külső bizottsága. 

(2) Az RB egy vezetőből és tagokból áll. 

(3) Az RB ülései 

a) szorgalmi időszakban legalább kétheti rendszerességgel megtartandók, 

b) zártak, de az ÉMK HK tagjai állandó meghívottak. 

(4) RB ülést összehívhatja: 

a) az RB vezetője; 

b) az RB tagjainak 1/3-a; 

c) az ÉMK HK elnöke. 

(5) Az RB üléseiről emlékeztetőt kell készíteni, melyet az ÉMK HK elnökének el kell juttatni az 

ülést követően egy héten belül. 

3. § 

A Rendezvényszervező Bizottság vezetője 

(1) Az RB vezetőjét az ÉMK HK választja olyan szavazati és tanácskozási jogú saját tagjai közül, 

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 (a továbbiakban: megbízott RB vezető). 

(2) Az RB vezető 

a) összehívja, szervezi és vezeti a RB üléseit, operatív munkáját, 

b) jelentéseket, javaslatokat, indítványokat terjeszt az ÉMK HK elé, 

c) az ÉMK HK ülésein köteles beszámolni a két ülés között eltelt időszakban végzett 

munkájáról, 

d) kapcsolatot tart az ÉMK HK elnökével, a Karhoz vagy a Kollégiumhoz kötődő hallgatói 

rendezvények szervezőivel, 

e) kizárólag az ÉMK HK elnökkel, vagy az ÉMK HK gazdasági referensével együtt járhat 

el a gazdálkodást és infrastruktúrát biztosító szervezetek által kijelölt felelősökhöz 

kapcsolódó ügyekben, 

f) elkészíti az RB tagok teljesítményértékelését és ösztöndíj javaslatát, 
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g) mandátumának lejártakor köteles gondoskodni az RB munkájának folytonosságáról, a 

folyó ügyeket, információkat, okmányokat, iratokat rendben átadni az RB új 

vezetőjének, 

h) folyamatosan követi, segíti és értékeli az RB tagjainak a munkáját. 

(3) Az RB vezető kinevezésének megszűnése: 

a) A kinevezése legfeljebb a következő ÉMK HK tisztújítást követő ÉMK HK alakuló 

ülésig tart. 

b) Munkája nem megfelelő elvégzése esetén az ÉMK HK a személyi ügyekben általános 

döntési módon visszavonhatja a kinevezését. 

c) A kinevezésről bármikor lemondhat, de a lemondás után feladatait köteles ellátni addig, 

amíg az új vezetőnek át nem adta megfelelően a folyó ügyeket. 

(4) A Rendezvényszervező Bizottság vezetője felelős az RB SZMSZ szerinti működéséért. 

4. § 

A Rendezvényszervező Bizottság tagjai 

(1) Az RB tagfelvétele tekintetében az ÉMK HK pályázatot ír ki. A pályázatot az ÉMK HK bírálja 

el és az RB tagjait az RB vezetőjének javaslatára az ÉMK HK nevezi ki. 

(2) Az RB tagja a Kar bármely hallgatója lehet, aki érvényes jelentkezési pályázatot adott le, 

jelentkezésével elfogadja a jelentkezési feltételeket, vállalja az RB célkitűzéseit és elfogadja 

a jelen mellékletben leírtakat. 

(3) Az RB tagjainak megbízatása határozott időre szól, a következő pályázat kiírásáig, 

visszahívásig, lemondásig vagy a hallgatói jogviszony megszűnéséig tart. A lemondás 

elfogadásáról és a visszahívásról az ÉMK HK dönt. 

(4) Az RB tagjai lemondásuk esetén kötelesek írásos beszámolót készíteni a tevékenységükről és 

lezárt és függőben lévő ügyeket átadni. 

(5) 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. 

(6) Amennyiben fegyelmi vagy etikai vétség gyanúja merül fel, a tagot az ÉMK HK elnöke 

azonnali hatállyal felfüggesztheti, és vizsgálatot kezdeményezhet. 

(7) Bármely RB tag a bizottságban végzett tevékenysége alapján részt vehet az ÉMK HK 

vonatkozó ösztöndíj pályázatán. A pályázati kiírás keretei között – az RB vezetőjét 

javaslattételi jog illeti meg. 

5. § 

A Rendezvényszervező Bizottság kötelezettségei és feladatai 

(1) Az RB 

a) megteremti a Karhoz vagy Kollégiumhoz kötődő hallgatói rendezvények anyagi 

hátterét, 

b) segíti a szervező csapat munkáját nem anyagi szponzorok felkeresésében, 

c) kapcsolatot tart a támogatókkal, együttműködő partnerekkel, 

d) segíti a Karhoz vagy Kollégiumhoz kötődő hallgatói rendezvények előzetes szervezését 

és helyszíni feladatait, 

e) a Kar hallgatói számára megrendezésre kerülő rendezvények megszervezéséhez 

szükséges szervezői csapatot biztosít, 

f) a rendezvények lebonyolításában tanácsot ad és ellenőriz, az állandó rendezvényeket 

felügyeli, szükség esetén azok megújítását kezdeményezi. 

(2) Az RB tagok kötelesek 

a) egy-egy rendezvény után beszámolót leadni munkájukról az ÉMK HK részére,   
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b) beszámolni az RB vezetője felé kétheti rendszerességgel,  

c) munkájukról beszámolót vezetni, 

d) az RB vezetőjének iránymutatásait betartani, 

e) aktívan részt venni az RB ülésein. 

 


