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11. számú melléklet 

  

VBK Külügyi Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

Jelen szabályzat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: BME) 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (a továbbiakban: VBK) Kari Hallgatói Önkormányzata (a 

továbbiakban KHÖK) által elfogadott VBK Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározott Kari Hallgatói Képviselet (a továbbiakban: HK) külső bizottságaként 

működő VBK Külügyi Bizottság (a továbbiakban: VKB) Szervezeti és Működési Szabályzata  

(a továbbiakban: SZMSZ). 

 

1. § 

Általános rendelkezések 

 

(1) A VKB irányítását a HK a Külügyi és Erasmus felelősén keresztül gyakorolja.  

 

2.§ 

A VBK Külügyi Bizottság 

 

(1) A szervezet neve: VBK Külügyi Bizottság (röviden: VKB) 

(2) Székhelye: 1111 Budapest, Stoczek utca 1-7. Martos Kollégium 141.  

(3) Levelezési címe: 1111 Budapest, Stoczek utca1-7. Martos Kollégium 141. 

 

3.§ 

A VBK Külügyi Bizottság célja és feladatai 

 

(1) Segít a HK-nak kapcsolatot tartani az angol nyelvű képzésben résztvevő hallgatókkal. 

(2) Törekszik a hallgatók széles körű tájékoztatására a külföldi ösztöndíjprogramokkal 

kapcsolatban. 

(3) Igyekszik a hallgatók számára színvonalas külüggyel kapcsolatos programokat szervezni, 

melyek során népszerűsíti a külföldi ösztöndíjprogramokat, illetve kultúrát. 

 

4.§ 

A VBK Külügyi Bizottság tevékenysége 

 

(1) Megtervezi és megszervezi a BME VBK külföldi ösztöndíjprogramjait vagy egyéb külföldi 

tanulási lehetőségeit népszerűsítő eseményeket.  

(2) Segíti a HK és a kari külföldi hallgatók közötti hatékony információáramlást és kommunikációt, 

közvetíti a hallgatók igényeit, problémáit, felvetéseit az angol nyelvű képzéssel kapcsolatban. 

 

5.§ 

A VBK Külügyi Bizottság tagsága 

 

(1) A VKB tagja lehet bárki, aki tagja a KHÖK-nek. 

(2) A HK évente legalább egyszer pályázatot ír ki a VKB tagság betöltésére.  

(3) Tagság megszűnése:  

a) A tagság a HK tisztújítását követő HK alakuló ülésig tart.  

b) A tagság rendkívüli okokból történő megszüntetéséről a VKB vezetője (Külügyi és 

Erasmus felelős) dönt, melyről értesíti a HK-t. Ezt a döntést a VKB tagjai indoklással 

ellátva javasolhatják a Bizottság vezetőnek.  

c) Amennyiben fegyelmi, etikai vétség gyanúja merül fel, a tagot a HK elnöke azonnali 

hatállyal felfüggesztheti, és vizsgálatot kezdeményezhet.  
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d) A HK a Bizottság vezető véleményének figyelembevételével indoklással ellátottan 

megszüntetheti a VKB tagságot.  

e) A tagság a tag kérésére bármikor megszüntethető.  

f) A KHÖK tagság megszűnésével a VKB tagság automatikusan megszűnik.  

g) A tagság megszűnése esetén a tag köteles, a tagság megszűnés után még 10 napig 

feladatait ellátni, vagy amíg folyamatban levő feladatait megfelelően nem tudja átadni.  

(4) A VKB taggyűlést a VKB vezető hívja össze.  

a) A taggyűlésről emlékeztetőt kell készíteni, melyet a VKB vezetője írj, vagy az általa 

kijelölt VKB tag és el kell küldeni a HK elnökének.  

b) A taggyűlésről a tagokat és a HK elnökét egy héttel előbb kell értesíteni.  

c) A taggyűlés zárt, de a HK tagjai részt vehetnek rajta.  

d) A taggyűlés véleményt formálhat a VKB munkájáról, szervezeti működéséről, a 

rendezvényekről, javaslatokat formál meg a rendezvények fejlesztésével kapcsolatban.   

f) A döntéseit egyszerű többséggel hozza. 

(5) Bármely tag a Külügyi Bizottságban végzett tevékenysége alapján részt vehet a vonatkozó 

közéleti ösztöndíj pályázaton.  

 

6.§ 

A VBK Külügyi Bizottság vezetője 

 

(1) A Bizottság vezetője:  

a) megszervezi a VKB saját működését, üléseket és belső csapatépítő rendezvényeket, 

képzéseket tart a tudásátadás és gördülékeny működés érdekében,  

b) az SZMSZ-t betartja és a VKB tagjaival maradéktalanul betartatja,  

c) a beérkezett tagságra vonatkozó pályázatokat véleményezi, javaslatot tesz a 

tagfelvételre a HK-nak, 

d) irányítja, ellenőrzi és értékeli a VKB tagok munkáját,  

e) javaslatot tesz a VKB működésével kapcsolatos feladatokra és irányelvekre,  

f) javaslatot tesz jelen SZMSZ módosítására a HK részére,  

g) javaslatot tesz a féléves tájékoztatók ütemtervére,  

h) döntéseit HK egyetértéssel hozza meg.  

 

 


