2. számú melléklet

A BALATONLELLEI BME IFJÚSÁGI TÁBOR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATI IDŐSZAKRA
VONATKOZÓ BEOSZTÁSÁNAK ÜGYRENDJE

1. §
Bevezetés, alapelvek
(1)
(2)

(3)
(4)

A HÖK az Alapszabály 2. § (8) és (9) bekezdései értelmében kiemelt fontosságúnak tartja a
hallgatói szervezetek és közösségek nyári táborait.
A Balatonlelle belterület 5265 helyrajzi számú, 8638 Balatonlelle, Köztársaság utca 65. szám
alatti Balatonlellei BME Ifjúsági Tábor (továbbiakban: Tábor) férőhelyeinek szétosztásával
kapcsolatban július 15. és augusztus vége között (továbbiakban: hallgatói önkormányzati
időszak) a Kollektív Jogok Szabályzatában foglaltak szerint az Egyetemi Hallgatói
Képviseletnek egyetértése van.
A Táborban a hallgatói önkormányzati időszakban – a férőhelyelosztáshoz kapcsolódó rendezett események előzetes időbeosztására az EHK tesz javaslatot.
A hallgatói önkormányzati időszakban kiemelt fontosságúnak számítanak az alábbi
rendezvények:
a)
gólyatáborok,
b)
kari táborok,
c)
szakmai továbbképző táborok és
d)
az egyes hallgatói szervezetek alumni táborai.
2. §
A táborok beosztásának menete

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A Tábor hallgatói önkormányzati időszak férőhelyelosztási tervét a megelőző tanév tavaszi
félévének kezdetéig el kell készíteni. A férőhelyeket a Hallgatói Önkormányzat szervezetei
között kell szétosztani.
A Tábor beosztási javaslatáért az EHK által felállított eseti előkészítő bizottság felel. A
bizottság vezetője az EHK által delegált három személy, a további tagjait, karonként egy főt a
Kari Hallgatói Képviseletek delegálják tagjaik vagy tanácskozási jogú tagjaik közül. A
bizottság karok közötti konszenzusra törekedve végzi el férőhelyek elosztását.
A bizottság vezetője a hallgatói rendezvények ütemezését megelőzően egyeztet az EHK
illetékes képviselőivel, hogy más az Alapszabály 3. § (15) bekezdése szerinti hallgatói szervezet
kíván-e a Táborban programot szervezni a hallgatói önkormányzati időszakban.
A férőhelyekben részesülő hallgatói szervezet tábori tartózkodása hallgatói rendezvénynek
minősül, vonatkoznak rá az 5/2017. (02.02.) számú Kancellári Utasítás (a hallgatói
rendezvényekről) szabályai, azzal, hogy az utasításban említett kormányrendelet szerinti –
zenés-táncos rendezvényhez kapcsolódó – engedélyt – szükség szerint - az EHK kéri meg.
A beosztási javaslat előtt a hallgatói rendezvények felelős szervezőinek meg kell határozniuk
előzetes becsléssel a vendégek és a vendégéjszakák számát. Ezen adatok hiányában a
rendezvényt az ütemezés során a bizottság nem tudja figyelembe venni. A beosztás után a
létszámadatok korlátozottan, a férőhelyek legfeljebb 10%-ban csökkenthetők, és maximum a
Tábor teljes kapacitásáig bővíthetők. Több kar egyidejű táborozása esetén a férőhelyek közös

(6)
(7)
(8)

megállapodással cserélhetők, a cseréről az érintett szervezeteket értesíteni szükséges, még a
vendégkönyvek leadása előtt.
A beosztás során a bizottságnak törekednie kell a Tábor minél magasabb feltöltöttségére.
A beosztás elvégzése után az EHK tudomása és a Kancellária engedélye mellett a rendezvények
időpontjai változtathatók, valamint az előzetesen lefoglalt férőhelyek karok között cserélhetők.
Amennyiben a beosztás elvégzése után kérnek férőhelyet, úgy kérelmet kell benyújtani az
Egyetemi Hallgatói Képviseletnek. Az EHK a soron következő ülésén javaslatot tesz a
Kancelláriának a kérelem elbírálására. A javaslatot az EHK a döntést követő egy héten belül
eljuttatja a Kancelláriának, amely tartalmazza a hallgatói önkormányzati időszak minden
napjának beosztását, különösen, hogy az adott napon melyik szervezet hány fővel veszik majd
igénybe a tábort.
3. §
Záró rendelkezések

(1)
(2)

(3)

Jelen melléklet kizárólag a hallgatói önkormányzati időszakra vonatkozik.
A fennmaradó üres helyeket és időpontokat az EHK információs csatornáin meghirdeti. A
fennmaradt helyekre és időpontokra az Egyetemi Hallgatói Képviseletnél lehet jelentkezni, a
meghirdetett módon és határidők mellett.
A melléklet az elfogadása napján lép hatályba.

