
3. számú melléklet 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és 

Társadalomtudományi Kar Mentorgárdájának 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Gazdaság- 

és Társadalomtudományi Kar (a továbbiakban: Kar) Kari Hallgatói Önkormányzata (a 

továbbiakban: Önkormányzat) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Szervezeti és Működési Szabályzata, és különösen az annak mellékletét képző Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya 

(továbbiakban Alapszabály) alapján megalkotta az alábbi Szabályzatot (továbbiakban: 

Szabályzat). 

1.§  

A Mentorgárda 

(1) A Mentorgárda a Kari Hallgatói Képviselet állandó felügyelete alatt működő csoport. 

(2) A Mentorgárda tagja maximum 24 megválasztott Mentor lehet. A pontos létszámot a 

pályázati kiírás tartalmazza. A Mentorok kiválasztásának részleteit a 3.§ tartalmazza. 

(3) A Mentorgárda támaszkodik a KHK-tól elvárt és kapott információkra, tájékoztatásokra, 

adatszolgáltatásokra.  

(4) A Mentorgárda irányítását a KHK a Mentorgárda vezetőjén keresztül gyakorolja.   

2.§  

A Mentorgárda céljai és feladatai  

(1) A Mentorgárda   

a) segíti a kar újonnan beiratkozott hallgatóinak beilleszkedését az egyetemi életbe; 

b) biztosítja a KHK, a Kar és az elsős hallgatók közötti hatékony információáramlást és 

kommunikációt;   

c) rendezvényeket szervez az elsős hallgatók részére (különös tekintettel a Gólyahétre);   

d) segít a KHK-nak az elsősöknek szóló rendezvények szervezésében, lebonyolításában 

(különös tekintettel a Gólyatáborra, Gólyahétre);   

e) segíti az elsős hallgatókat tanulmányaikban, az egyetemen való eligazodásban, válaszol 

kérdéseikre, tanácsokkal látja el őket;   

f) megszerkeszti és kiadja a Gólyabrosúrát;   

g) részt vesz a KHK honlapján lévő Gólyáknak menüpont tartalmának frissítésében;   

h) megszervezi saját működését, megbeszéléseket és belső rendezvényeket, képzéseket 

tart.  



3.§  

A Mentorgárda kiválasztása  

(1) A Mentorgárda vezetőjét a KHK választja tagjai közül a KHÖK SZMSZ szerint.   

(2) A Mentorgárda tagságára a KHK minden évben március 30-ig pályázatot ír ki, ennek 

hivatalos neve: Mentorpályázat. A Mentorpályázat pályázati feltételeit a Mentorgárda 

vezetőjének javaslatára a KHK határozza meg.   

(3) A Kar minden nappali tagozatos beiratkozott hallgatója pályázhat a Mentorgárda tagságára, 

ez alól kivételt képeznek a mandátummal rendelkező hallgatói képviselők.   

(4) Egyazon hallgató a Mentorgárda és a Rendezvényszervező Csoport vagy az Instruktorgárda 

tagja egyszerre nem lehet.   

(5) A pályázatok beérkezése után a KHK kiválasztja a mentorjelölteket, akik részt vehetnek a 

mentorkiválasztó hétvégén. 

(6) A pályázat leadásának feltétele, hogy a pályázó utolsó lezárt félévében:  

a) A pályázónak, amennyiben a mintatanterve legalább 75%-át már teljesítette, az előző 

félévre vonatkozó mutatószáma legalább 2.0 legyen;  

b) Minden más esetben a pályázó utolsó lezárt félévének ösztöndíj indexe legalább 2.0 

legyen.  

A szakdolgozat és a szakmai gyakorlat nem képezik az átlagszámítás részét. 0 felvett kredit 

esetén az előző aktív félév eredménye számít.  

(7) A mentorjelölteket a KHK a tavaszi félév szorgalmi időszakának végéig választja ki.   

(8) A mentorkiválasztó hétvégén szavazás során a mentorjelöltek és a szervezőbizottság 

szavazati jogú tagjai legfeljebb 24 jelöltet támogathatnak. A Mentorgárda vezetője szavazás 

eredményének figyelembe vételével javaslatot tesz a KHK-nak.  

(9) A Mentorgárda tagjainak megbízatása a Mentorpályázat eredményének hivatalos 

kihirdetésétől a következő Mentorpályázat kiírásáig szól, kivéve a Mentor visszahívása 

esetén.  

4.§  

A mentorkiválasztó hétvége 

(1) A mentorkiválasztó hétvége helyszínét és programját, a szavazás zavartalan lebonyolítását 

a szervezőbizottság biztosítja.   

(2) A mentorkiválasztó hétvége szervezőbizottságának tagjait a KHK jelöli ki.  

(3) A mentorkiválasztó folyamata során a mentorjelöltek a KHK által előre megjelölt 

szabályzatanyagból tesztet írnak, amellyel további szavazatokat szerezhetnek az alábbiak 

szerint:  



(4) jelöltek maximum 50%-a szerezhet plusz szavazatokat  

a) szavazatszerzők legjobb egyharmada (kerekítés szabályai szerint) 3 szavazatot,  

b) a második legjobb harmada 2 szavazatot,  

c) a többiek 1 szavazatot szerezhetnek.  

d) amennyiben a mentorjelölt tesztjének eredménye nem éri el a 20%-ot, az nem vehet 

részt a további kiválasztási folyamatban, jelölt státusza megszűnik 

(5) A mentorkiválasztó hétvégén a részvétel a jelölteknek kötelező, kivéve a külföldön 

tartózkodó jelölteket. Ők szerepelnek a szavazólapon távolmaradásuk esetén is, azonban 

szavazati joggal nem rendelkeznek.  

(6) A kiválasztó hétvégét a tavaszi félév szorgalmi időszakának végéig meg kell tartani, 

időpontját a Mentorpályázat kiírásakor ki kell hirdetni.   

(7) A kiválasztó hétvégéről a szervezőbizottság köteles részletes beszámolót tartani a KHK-

nak. 

5.§  

A Mentorgárda működése  

(1) A Mentorgárda ülését egy héten belül össze kell hívni, amennyiben a Mentorgárda vezetője, 

a mentorok legalább egyharmada, vagy a KHK írásban kéri.   

(2) Az üléseket a Mentorgárda vezetője vezeti.   

(3) A Mentorgárda vezetője a megbeszélésekről írásos emlékeztetőt küld a Mentorgárda 

levelezési listájára és a KHK-nak az ülést követő egy héten belül.  

(4) A mentorok mentorpárokat alkotnak. Egy mentorpárhoz egy gólyacsapat tartozik.   

(5) A mentorpárokat a Mentorgárda ülésén a mentorok a Mentorgárda vezetővel egyetértésben 

alakítják ki.   

(6) A gólyacsapatokat a Mentorgárda vezetője a KHK-val együtt osztja be, előre lefektetett 

elvek alapján.   

(7) A mentorpár feladata a saját gólyacsapatának „vezetése”, csapattá építése, programok 

szervezése, a tagok segítése. 

6.§  

Mentor visszahívásának rendje 

(1) Mentor visszahívását a KHK, a Mentorgárda vezetője vagy a Mentorgárda legalább 

egyharmada kezdeményezheti.  

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

lehet kezdeményezni.  

(3) Amennyiben a visszahívást a KHK vagy a Mentorgárda vezető kezdeményezte, a 

Mentorgárda a visszahívást véleményezi.   



(4) A visszahívásról a Kari Hallgatói Képviselet dönt.  

(5) A visszahívott mentor helyére a KHK a mentorjelöltek közül nevez ki újabb mentort a 

kiválasztási elveknek megfelelően. 

7.§  

Záró rendelkezések  

(1) Jelen Szabályzat értelmezésével kapcsolatban a KHK jogosult állásfoglalás kibocsátására. 

(2) Jelen Szabályzat az elfogadása napján lép a hatályba. 

Budapest, 2017. március 19. 

Máthé Izabella 

elnök 

BME GTK Hallgatói Képviselet 


