
5. számú melléklet  

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Gazdaság és Társadalomtudományi Kar 

Kari Hallgatói Önkormányzat 

Instruktorgárdájának Ügyrendje 

 

 

1. § 

Az Instruktorgárda  

 

(1) Az Instruktorgárda a GTK Hallgatói Képviselet (a továbbiakban: GTK HK) állandó felügyelete 

alatt működő csoport. 

(2) Az Instruktorgárda tagja a maximum 12 választott instruktor. Az instruktorok kiválasztásának 

részleteit a 3.§ tartalmazza.  

(3) Az Instruktorgárda támaszkodik a GTK HK-tól elvárt és kapott információkra, 

tájékoztatásokra, adatszolgáltatásokra.  

(4) Az Instruktorgárda irányítását a GTK HK az Instruktorgárda vezetőjén keresztül gyakorolja.  

 

 

2. § 

Az Instruktorgárda céljai és feladatai  

 

(1) Az Instruktorgárda  

a) segíti a kar újonnan beiratkozott mesterszakos hallgatóinak beilleszkedését az egyetemi 

életbe;  

b) biztosítja a GTK HK, a Kar és a mesterszakon elsőéves hallgatók közötti hatékony 

információáramlást és kommunikációt; 

c) rendezvényeket szervez a mesterszakon elsőéves hallgatók részére (különös tekintettel a 

regisztrációs hétre (a továbbiakban: Gólyahét));  

d) segít a GTK HKnak a  mesterszakon elsőéveseknek szóló rendezvények szervezésében, 



lebonyolításában; 

e) segíti az újonnan felvett mesterszakos hallgatókat tanulmányaikban, az egyetemen való 

eligazodásban, válaszol kérdéseikre, tanácsokkal látja el őket;  

f) részt vesz a GTK HK honlapján lévő Gólyáknak menüpont tartalmának frissítésében;  

g) megszervezi saját működését, megbeszéléseket és belső rendezvényeket, képzéseket tart.  

 

 

3. § 

Az Instruktorgárda kiválasztása  

 

(1) Az Instruktorgárda vezetőjét a GTK HK választja tagjai közül a BME GTK HÖK SZMSZ 9. § 

(2) bekezdés szerint.  

(2) Az Instruktorgárda tagságára a GTK HK minden évben a tavaszi félév 9. oktatási hetének 

végéig pályázatot ír ki, ennek hivatalos neve: Instruktorpályázat. Az Instruktorpályázat pályázati 

feltételeit az Instruktorgárda vezetőjének javaslatára a GTK HK határozza meg.  

(3) A BME GTK minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója pályázhat az 

Instruktorgárda tagságára, amennyiben a BME GTK egyik mesterszakján folytat tanulmányokat, 

vagy a BME GTK egyik alapszakján rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal és az adott év őszi 

félévében a BME GTK egyik mesterszakján folytatja tanulmányait. Ez alól kivételt képeznek a 

mandátummal vagy tanácskozási jogú tagsággal rendelkező Hallgatói Képviselők. 

(4) Amennyiben a 3. § (3) bekezdésben szereplő feltételek nem teljesülnek a kiválasztási folyamat 

lezárulta után, de az instruktor rendelkezik a GTK-n aktív hallgatói jogviszonnyal, abban az esetben 

az Instruktorgárda vezető javaslatára a GTK HK dönt az instruktor visszahívásáról.   

(5) Egyazon hallgató az Instruktorgárda, a Rendezvényszervező Csoport vagy a Mentorgárda tagja 

nem lehet.  

(6) A pályázatok beérkezése után a jelöltek részt vesznek az Instruktorgárda vezető által 

meghatározott kiválasztási folyamatban.  

(7) Az instruktorjelölteket a GTK HK a tavaszi félév szorgalmi időszakának végéig választja ki.  

(8) Az Instruktorgárda tagjainak megbízatása az Instruktorpályázat eredményének hivatalos 

kihirdetésétől a következő Instruktorpályázat kiírásáig szól, kivéve az instruktor visszahívása 

esetén.  

 

 



4. § 

Az Instruktorgárda működése  

 

(1) Az Instruktorgárda ülését egy héten belül össze kell hívni, amennyiben a GTK HK, az 

Instruktorgárda vezetője vagy az instruktorok legalább egyharmada írásban kéri.  

(2) Az üléseket az Instruktorgárda vezetője vezeti.  

(3) Az Instruktorgárda vezetője a megbeszélésekről írásos emlékeztetőt küld az Instruktorgárda 

levelezési listájára és a GTK HK-nak.  

(4) A mesteres hallgatókat az Instruktorgárda vezetője a GTK HK-val együtt osztja be csapatokba, 

előre lefektetett elvek alapján.  

(5) Az instruktorok feladata a csapatok „vezetése”, közösséggé formálása, programok szervezése, 

a tagok segítése.  

 

 

5. § 

Instruktor visszahívásának rendje  

 

(1) Instruktor visszahívását a GTK HK, az Instruktorgárda vezetője vagy az Instruktorgárda 

kezdeményezheti.  

(2) Instruktor visszahívását súlyos fegyelmi, etikai vétség illetve feladatának elmulasztása esetén 

lehet kezdeményezni.  

(3) Amennyiben a visszahívást a GTK HK vagy az Instruktorgárda vezető kezdeményezte, az 

Instruktorgárda a visszahívást véleményezi.  

(4) A visszahívásról a GTK HK dönt.  

(5) A visszahívott instruktor helyére a GTK HK új pályázatot ír ki, amelynek neve: 

Instruktorpályázat. GTK HK az instruktorjelöltek közül nevez ki újabb instruktort, a kiválasztási 

elveknek megfelelően, amennyiben a visszahívás a regisztrációs hét zárulta előtt megtörténik. A 

regisztrációs hét zárulta után nem köteles a GTK HK új instruktort kinevezni.  

 

 

  



6. § 

Záró rendelkezések  

 

(1) Jelen szabályzat az elfogadása napján lép hatályba.  
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BME GTK Hallgatói Képviselet 


