Bercsényi Számítástechnikai Kör
Szervezeti és Működési Szabályzat

Elfogadta a körgyűlés 2005. szeptember 29-én.
Elfogadta a Kollégiumi Tanácsadó Testület 2005. október 4-én.

A kollégiumi öntevékeny kör
A kollégiumi öntevékeny kör neve: Bercsényi Számítástechnikai Kör (továbbiakban: Kör).
A Kör
	lehetőséget biztosít a kollégisták számára a kör munkájában való részvételre, ezáltal számítástechnikai ismereteik bővítésére;
	félévente írásos beszámolót készít tevékenységéről a Kollégiumi Tanácsadó Testület (továbbiakban: KTT) részére.


A Kör céljai
A Kör feladata elsősorban:
	a kollégiumi számítógépes hálózat üzemeltetése, karbantartása, lehetőség szerinti fejlesztése.


Emellett a Kör célja:
	a Kör tagjai számítógépes ismereteinek bővítése;

a kollégisták tájékoztatása a hálózat használatának feltételeiről, lehetőségeiről;
részvétel a számítógépes hálózat, a kollégiumi informatikai rendszer fejlesztésével kapcsolatos pályázatokon;
a hálózathasználati szabályzat aktualizálása, betartatása;
a kollégium honlapjának elkészítése és karbantartása;
a kollégiumi vezetés segítése az informatikai megoldások használatának terén.

A Kör működése, felépítése
A Kör tagsága a szorgalmi időszakban hetente gyűlést tart. A Kör döntéseit a gyűléseken a tagság hozza.
Két gyűlés között a Kör ügyeiben a körvezető dönt. A két gyűlés között hozott döntésekről a körvezető a következő gyűlésen beszámol a tagságnak. Ezeket a döntéseket a tagság visszavonhatja.
A körvezető
felelős a Kör SZMSZ szerinti működéséért;
	összehívja és levezeti a Kör gyűléseit;
	gondoskodik a gyűlések megfelelő előkészítéséről;
	az esetleges SZMSZ-módosítást, tagválasztást illetve tagság megszüntetését egy héttel a gyűlés előtt kihirdeti a tagoknak és tagjelölteknek;
	a gyűléseken beszámol a két gyűlés között történtekről;
	intézi a Kör gazdasági ügyeit, ezekről folyamatosan tájékoztatja a tagságot és félévente kimutatást készít a KTT számára;
	kijelöli a Kör egyes posztjait betöltő tagokat;
	képviseli a Kört hivatalos ügyekben.
A tagság
döntéseit a gyűléseken hozza;
a gyűlések a jelenlévők számától függetlenül érvényesek;
	2/3-os többséggel módosíthatja a Kör SZMSZ-ét, amely a KTT jóváhagyásával lép életbe;
egyéb döntéseit egyszerű többséggel hozza;
	megválasztja a körvezetőt;
	dönt az új tagokról illetve a tagság megszűnéséről;
	javaslatot tesz a kollégiumi vezetésnek a kollégium hálózattal illetve számítástechnikával kapcsolatos bevételeinek felhasználására.

A taggá válás menete:
A Körhöz csatlakozhat a Bercsényi kollégiumban lakó bármely kollégista, illetve a tagság egyetértése esetén bármely külsős BME-s hallgató. A Körhöz csatlakozó hallgató először tagjelölt lesz. A tagjelöltet minimum 2 hónapos tevékenysége alapján a tagság taggá választhatja. A taggá válás további feltétele egy felvételi teszten a megfelelő eredmény elérése.

A tagság megszűnhet lemondással illetve kizárással. Ha a tagsági viszony kizárás miatt szűnik meg, úgy a kizárandó tagot a döntést hozó gyűlésre meg kell hívni, azonban a döntéskor a jelenléte nem kötelező.

A tagok jogai:
	szavazati jog a Kör gyűlésein;
	posztjuknak megfelelő hozzáféréssel rendelkeznek a kollégiumi számítástechnikai infrastruktúrához;
	igénybe vehetik a Körhöz tartozó eszközöket.


A tagok kötelességei:
	a Kör SZMSZ-ének betartása;

a Kör döntéseinek és a körvezető utasításainak betartása;
a Kör munkájának segítése;
	a Kör gyűlésein való részvétel;
a gyűlésről való esetleges hiányzás lehetőség szerinti jelzése a körvezetőnek.



