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4. számú melléklet 

A KIBŐVÍTETT KOLLÉGIUMI BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE 

1. § 

Általános rendelkezések 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Építőmérnöki Kar 

(a továbbiakban: Kar) Hallgatói Képviselete (a továbbiakban: ÉMK HK) az Egyetem Hallgatói 

Önkormányzatának (a továbbiakban: HÖK) Alapszabálya (a továbbiakban: Alapszabály) és annak 

mellékletei, valamint a KHÖK Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) alapján 

megalkotta az ÉMK HK Kibővített Kollégiumi Bizottságát és annak Ügyrendjét. 

2. § 

A Kibővített Kollégiumi Bizottság 

(1) A Kibővített Kollégiumi Bizottság (a továbbiakban: KKB) az ÉMK HK külső bizottsága. 

(2) A KKB az ÉMK HK Kollégiumi Bizottságából (a továbbiakban: KB) és a kari hallgatói 

öntevékeny csoportok (a továbbiakban: Kör) vezetőiből áll össze. 

(3) A KKB egy vezetőből és tagokból áll. 

(4) A KKB javaslattételi, és döntéselőkészítői feladatokat lát el. 

(5) A KKB ülései 

a) legalább havi rendszerességgel megtartandók, 

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

(6) KKB ülést összehívhatja: 

a) a KKB vezetője; 

b) a KKB tagjainak 1/3-a; 

c) az ÉMK HK elnöke; 

d) az ÉMK HK bármely tagja a KKB vezetőjével egyetértésben. 

(7) A KKB üléseiről emlékeztetőt kell készíteni, melyet az ÉMK HK elnökének el kell juttatni az 

ülést követően két héten belül. 

(8) A KKB üléseit a KKB vezetője, távollétében az általa felkért KB tag vezeti. 

3. § 

A Kibővített Kollégiumi Bizottság vezetője 

(1) A KKB vezetője és a KB vezetője egyazon személy. 

(2) A KKB vezetője 

a) szervezi és irányítja a KKB tevékenységét, 

b) összehívja, szervezi és vezeti a KKB üléseit, 

c) meghatározza a tagok munkarendjét és feladatait, 

d) jelentéseket, javaslatokat, indítványokat terjeszt az ÉMK HK elé. 

(3) A KKB vezetője köteles 

a) a KKB tagok munkáját segíteni, 

b) beszámolni az ÉMK HK ülésein a KKB üléseiről és tevékenységéről, 
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c) gondoskodni mandátumának lejártakor a KKB munkájának folytonosságáról, a folyó 

ügyeket, információkat rendben átadni a KKB új vezetőjének. 

(4) A KKB vezetője felelős a KKB jelen melléklet szerinti működéséért. 

4. § 

A Kibővített Kollégiumi Bizottság tagjai 

(1) A KKB tagjai: 

a) a KB tagjai; 

b) a Körök vezetői. 

(2) A KKB tagjainak listája automatikusan frissül a KB tagjainak és a Körök vezetőinek 

váltásával. 

(3) A KKB tagok feladatai: 

a) aktív részvétel a KKB ülésein; 

b) vélemény formálása az őket érintő ügyekben; 

c) a KKB által kiadott eseti feladatok maradéktalan elvégzése; 

d) az elektronikus levelezések figyelemmel követése. 

(4) A KKB tagok kötelesek 

a) betartania a KKB vezetőjének iránymutatásait, 

b) a KKB vezetője által kiadott feladatokat elvégezni, a megjelölt határidőig. 

5. § 

A Kibővített Kollégiumi Bizottság feladatai 

A KKB feladata 

a) az ÉMK HK és a Körök közötti kapcsolat megteremtése, 

b) a Körök közötti kapcsolat megteremtése, 

c) a Körök tevékenységeinek folyamatos nyomon követése, 

d) a Köröket érintő HÖK kitüntetések tárgyalása. 

 


