BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR

A GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR

ALUMNI SZERVEZETÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL

Elfogadta a Gépészmérnöki Kar Kari Tanácsa 2016. október 6-ai ülésén.

Általános rendelkezések
1.§ Az Alumni szervezet
1) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gépészmérnöki
Kara (GPK), a karon végzett hallgatók, a jelenlegi és egykori dolgozók közötti
intézményesített kapcsolattartás érdekében, a BME gépészkari identitásuk
erősítésének céljából megalapítja a BME GPK Alumni Szervezetét.
2) Az Alumni Szervezet kialakításáért, működtetéséért a kari alumni felelős felel.
3) Az Alumni Szervezet önálló szervezeti egység nélküli, szervező- és kapcsolattartó
funkcióval működő csoport.
4) Az Alumni Szervezet feletti ellenőrzést a Gépészmérnöki Kar mindenkori dékánja
gyakorolja.
5) Az Alumni Szervezet képviseletére jogosult a Gépészmérnöki Kar mindenkori
dékánja (vagy annak közvetlen megbízottja), illetve a kari alumni felelős.
6) A BME GPK Alumni Szervezete a működése során szerzett személyes adatok
kapcsán adatkezelőként a hatályos jogszabályok alapján jár el.

Az Alumni szervezet célja és hatályossági köre
2.§ Az Alumni Szervezet célja
1) A BME GPK Alumni Szervezetének célja:
a) felkutatni a Gépészmérnöki Kar volt hallgatóit;
b) elősegíteni az egyetemi éveket követő kapcsolattartást;
c) erősíteni az öregdiákok és a Műegyetem közötti kötődést;
d) a BME GPK egykori hallgatói, oktatói, kutatói, dolgozói és a jelenlegi oktatók,
kutatók, dolgozók közötti kapcsolat kiépítése, erősítése;
e) kulturális-, tudományos-, egyéb programok szervezése és szolgáltatások
biztosítása;
f) adománygyűjtés a BME GPK céljai megvalósításához, kiemelten a mindenkori
hallgatók tanulmányainak támogatásához, ösztöndíj-alap létrehozásához.

3.§ Az Alumni Szervezet hatályossági köre
1) A BME GPK Alumni Szervezetének tagja lehet bármely magánszemély, aki a BME
Gépészmérnöki

Karán

egyetemi

diplomát

szerzett,

vagy

szakirányú

továbbképzésben vett részt, vagy szerzett tudományos fokozatot, vagy a Kar
egykori vagy jelenlegi közalkalmazott munkatársa.
2) Az Alumni Szervezetbe történő jelentkezés a szervezet internetes oldalán keresztül
történő regisztrációval önkéntes és térítésmentes.
3) A tag az önkéntes regisztrációjával hozzájárul adatainak a vonatkozó jogszabályok
szerint történő kezeléséhez és a BME GPK Alumni szervezet céljaira való
felhasználásához, valamint ahhoz, hogy az Alumni Szervezet az évente több
alkalommal megjelenő GPK Alumni Hírlevél című, elektronikus formában
terjesztett hírlevelében tájékoztassa.
4) A tagság a regisztrációtól a tagsági jogviszony megszűnéséig vagy visszavonásig
tart.
5) A tagsági jogviszony megszűnése történhet:
a) a tag írásbeli nyilatkozata alapján kilépéssel;
b) etikátlan viselkedés miatti kizárással1;
c) vagy a tag halálával.

Az Alumni szervezet tagjainak jogai és kötelességei
4.§ Az Alumni Szervezet tagjainak jogai
1) A BME GPK Alumni Szervezet tagjai jogosultak:
a) a kari alumni felelősön keresztül közvetlenül tájékozódni a BME GPK életéről
és tervezett programjairól;
b) az évente rendszeresen, legalább három alkalommal, elektronikus úton
megküldött GPK Alumni Hírlevélből értesülni a GPK híreiről;
c) részt venni a szervezet rendezvényein;
d) tagkártya igénylésére és használatára: a tagok névre szóló, sorszámmal és a
BME GPK logójával ellátott tagkártyát kapnak a regisztrációt követően;
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Amennyiben etikátlan viselkedés gyanúja merül fel, akkor az esetet a Dékán az alumni felelős, és
további három Alumni Szervezet tag bevonásával vizsgálja ki és hozza meg döntését.

e) tagkártyájuk felmutatásával, ellenőrzés után igénybe venni a BME GPK Alumni
kedvezmény-program keretében a szerződött partnerek kedvezményesen
biztosított szolgáltatásait.

5.§ A BME GPK Alumni kedvezmény-program
1) A BME GPK Alumni Szervezete BME GPK Alumni kedvezmény-programot hoz
létre.
2) A program célja, hogy belső- és külső szervezetek bevonásával, a tagkártya
felmutatásával és ellenőrzésével járó kedvezményeket nyújtson az Alumni
Szervezet tagjai számára.
3) A BME GPK Alumni kedvezmény-programhoz csatlakozhatnak:
a) BME szervezetek;
b) vállalatok (jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező gazdasági
társaságok);
c) civil szervezetek;
d) alapítványok;
e) egyéni vállalkozók vagy magánszemélyek.
4) A BME GPK kedvezmény-programban résztvevő szervezetek együttműködési
szándéknyilatkozat

keretében,

partnerként

csatlakoznak

a

GPK

Alumni

kedvezmény-programhoz.
5) A szerződött partnerek és az általuk nyújtott kedvezményes szolgáltatások
megtalálhatók az Alumni szervezet honlapján.
6) A szerződött partnerek által felajánlott kedvezmény mértéke a szerződő partner
egyedi és önálló döntésén alapszik.
7) A

szerződött

partnerek

az

együttműködési

megállapodásban

rögzített

kedvezményeket nyújtják az érvényes tagsági kártyával rendelkező tagok számára
szolgáltatásaik, termékeik igénybevételekor.
8) A szerződött partnerek a tagkártya érvényességét személyazonosság igazolására
alkalmas okirattal az Alumni szervezet honlapján ellenőrizhetik.

6.§ Az Alumni Szervezet tagjainak kötelességei
1) Az Alumni Szervezet tagjaitól elvárható, hogy
a) bízzanak mások becsületességében és arra való törekvésében,
b) a BME és az Alumni Szervezet etikai elvárásait megtartják,
c) szakmai munkáját jól tervezhetően végezze és
d) a rábízott szakmai, illetve közéleti feladatok elvégzéséről körültekintően
gondoskodjon.
2) Az Alumni Szervezet tagjainak kötelessége:
a) a becsületes és tisztességes szakmai tevékenység;
b) a rendszeres önképzés, továbbképzés;
c) a tagtársai iránt mutatott megbecsülés, erkölcsi példamutatás, szükség esetén
emberi segítség nyújtása;
d) a személyére vonatkozó adatszolgáltatásnál a valóságnak megfelelő adatok
közlése.

Záró- és vegyes rendelkezések
7.§ Egyéb rendelkezések
1) A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a BME más szabályzatainak
és a felsőbbrendű (törvényi) szabályozásoknak értelemszerű alkalmazásával kell
eljárni.
2) A jelen szabályzat a Kari Tanács által történő elfogadás napját követő naptári
napon lép hatályba.

Budapest, 2016. október 6.

Dr. Czigány Tibor s.k.
Dékán

