4. számú melléklet
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és
Társadalomtudományi Kar Rendezvényszervező Csoportjának
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Gazdaságés Társadalomtudományi Kar (a továbbiakban: Kar) Kari Hallgatói Önkormányzata (a
továbbiakban: KHÖK) a saját Szervezeti és Működési Szabályzata valamint a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata alapján
megalkotta az alábbi Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat).

1.§
A Rendezvényszervező Csoport
(1) A Rendezvényszervező Csoport (a továbbiakban: RCs) a Kari Hallgatói Képviselet (a
továbbiakban: KHK) állandó felügyelete alatt működő csoport.
(2) Az RCs tagja lehet bárki, aki tagja az KHÖK-nek. A RCs-sek kiválasztásának részleteit a
3.§ tartalmazza.
(3) Az RCs támaszkodik a KHK-tól elvárt és kapott információkra, tájékoztatásokra,
adatszolgáltatásokra, együttműködési készségre.
(4) A RCS irányítását a KHK az RCs vezetőjén keresztül gyakorolja.

2.§
A Rendezvényszervező Csoport céljai és feladatai
(1) Az RCs
a.) segít a KHK-nak a kari rendezvények szervezésében, lebonyolításában;
b.) rendezvényeket szervez a kari közösségi élet színvonalának emelése céljából;
c.) segíti a KHK és a kari hallgatók közötti hatékony információáramlást és
kommunikációt, közvetíti a kari közösségi élettel kapcsolatos hallgatói észrevételeket,
ötleteket, kritikákat;
d.) meglátásaival, tanácsaival támogatja a kari programstruktúra kialakítását;
e.) megszervezi saját működését, megbeszéléseket és belső rendezvényeket, képzéseket
tart;
f.) részt vesz a Mestertábor és a GTK Nyári Tábornának megszervezésében.

3.§
A Rendezvényszervező Csoport kiválasztása
(1) Az RCs vezetőjét a KHK választja a Kari HÖK SZMSZ szerint.
(2) Az RCs tagjainak megbízatása a pályázat eredményének hivatalos kihirdetésétől a
következő RCs megalakulásáig szól kivéve az RCs-s visszahívása esetén.
(3) Az RCs tagságára a KHK minden őszi félév végén pályázatot ír ki. A pályázat feltételeit
az RCs vezető javaslatára a KHK határozza meg.

(4) A Kar minden nappali tagozatos, aktív félévre beiratkozott hallgatója pályázhat az RCs
tagságára, ez alól kivételt képeznek a mandátummal rendelkező hallgatói képviselők.
(5) Az RCs tagja az Instruktorgárda vagy a Mentorgárda tagja nem lehet.
(6) Az RCs maximális taglétszáma 15 fő.
(7) Az RCs tagjait a KHK választja az RCs vezető javaslata alapján.

4.§
A Rendezvényszervező Csoport működése
(1) Az RCs ülését egy héten belül össze kell hívni, amennyiben az RCs vezetője, az RCs tagok
legalább egyharmada, vagy a KHK írásban kéri.
(2) Az üléseket a RCs vezetője vezeti.
(3) A RCS vezetője a megbeszélésekről írásos emlékeztetőt küld az RCs levelezési listájára és
a KHK-nak az ülést követő egy héten belül.

5.§
Rendezvényszervező Csoport visszahívásának rendje
(1) Az RCs tag visszahívását a KHK, az RCs vezetője vagy az RCs-sek egyharmada
kezdeményezheti.
(2) Az RCs tag visszahívását súlyos fegyelmi, etikai vétség illetve feladatainak elmulasztása
esetén lehet kezdeményezni.
(3) Amennyiben a visszahívást a KHK vagy az RCs vezetője kezdeményezte, az RCs a
visszahívást véleményezi.
(4) A visszahívásról a Kari Hallgatói Képviselet dönt.

6.§
Záró rendelkezések
Jelen szabályzat az elfogadása napján lép a hatályba.
Budapest, 2016. november. 7.
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