Burs Egylet tulajdonában lévő Veblenekről szóló szabályzat
A szabályzat célja
A Burs Egylet tulajdonát képező Veblenek célja az esetlegesen rászoruló diákok megsegítése,
akik nem engedhetik meg maguknak, hogy saját Egyenruhát varrassanak és nem örököltek más
Egyenruhát.
Igénylők köre
A Burs Egylet tulajdonában lévő Vebleneket csak az a természetes személy igényelheti, aki a
Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán hallgatói (aktív vagy passzív)
jogviszonnyal rendelkezik, és a Selmeci Hagyományok keretében keresztséget nyert.
Igénylés menete
Az igénylési időszak minden év szeptemberében kerül meghirdetésre. Ezen időszakot az adott
évi Egylet tagok határozzák meg, az első, év elei közgyűlésen.
Az igényt a megadott határidőn belül, kérvény formájában kell jelezni az Egylet felé, vagy
bármely Egylet tag felé, aki továbbítja a Burs Egylet felé a kérvényt. A kérvények az október
elején tartandó közgyűlésen kerülnek elbírálásra.
A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg a döntést, kivéve, ha a
közgyűlésen résztvevő tagok egyharmada titkos szavazást kér.
Az eredmény kihirdetésének időpontját szintén a közgyűlés határozza meg.
Viselési szabályzat
A Veblen tulajdonosa köteles az Egyenruhát az általános viselési szabályzatának megfelelően
viselni. A visszavonás jogát a Burs Egylet fenntartja, ami azt jelenti, hogyha a tulajdonos az
Egyenruha viselése közben a Burs Egyletnek és a Hagyományainknak nem adja meg a kijáró
tiszteletet, illetve nem viselkedik megfelelően az Egyenruhában, akkor a Burs Egylet az
Egyenruhát azonnal visszaveszi, melyről a Burs Egylet közgyűlésen, vagy rendkívüli
közgyűlésen dönt. A közgyűlésre a Veblen viselőjét is meg kell hívni, hogy lehetőséget kapjon
az őt ért vádakkal szembeni védekezésre. A nem megfelelő viselkedést minden tag köteles
jelenteni a Burs Egylet vezetősége felé, ha tudomása van róla.
A viseleti jog minden esetben a kérvények elbírálásától és az eredmény kihirdetésétől, az Egylet
által alkalmasnak ítélt személy Valétálásáig érvényes. Ez utóbbi után minden, az adott
személyre vonatkozó foltot és kitűzőt le kell venni, a bélésre folt formájában fel kell varrni az
adott évi tulajdonos nevét, alias nevét/neveit, illetve az Egyenruha hátára az adott évi tulajdonos
évfolyam címerét, majd visszaszolgáltatni a Burs Egyletnek.
Az Egyenruhán a gombcsere egyénileg megengedett, kivéve elől a legfelső nagy gomb,
valamint a már cseréből szerzett gomb újbóli cseréje. A galléron található Anjou Liliomokból
egynek kötelezően az Egyenruhán kell maradnia.
Az Egyenruhát kölcsön adni, örökíteni, illetve átszabatni nem lehet, a mindenkori tulajdonos
személyéről minden esetben a Burs Egylet dönt!
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