Dudujka-völgyi Rókák Baráti Társasága
Alapszabályzat
I. Általános rendelkezések
1.§ A társadalmi szervezet neve:
Dudujka-völgyi Rókák Baráti Társasága - DVR
2.§ A Társaság székhelye:
3515, Miskolc-Egyetemváros
3.§ A Társaság célja:
(1.) A testületi szellemi és társas, baráti viszonyok kifejtése a Selmeci örökség szellemiségében, a
diákhagyományok éltetése, továbbadása és széles körű megismertetése, valamint hagyományaink
kutatása.
(2.) Testületi fellépés a Társaság érdekeiért.
(3.) A ME diákságát érintő rendezvények, előadások szervezése.
(4.) Kapcsolattartás a Selmeci eredetű testvériskolák diákságával.
(5.) A Társaság lehetőségeinek valamint eszmei és tárgyi javainak bővítése.

II. A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése
4.§ (1.) A tagsági jogviszony létrejötte:
a) Rendes tagság: A rendes tagok felvételéről két rendes tag ajánlása és a felvételi eljáráson nyújtott
teljesítmény alapján a taggyűlés dönt. A Társaság rendes tagja lehet minden olyan magyar és külföldi
természetes személy, aki a Miskolc Egyetem bármelyik műszaki karán a Selmeci hagyományok
szerint megkeresztelkedett, és hallgatói vagy oktatói jogviszonyban áll, valamint a Selmeci
diákhagyományokat tiszteletben tartja, a társaság által meghatározott felvételi vizsgán sikeresen
megfelelt, továbbá a Társaság Alapszabályzatát elfogadja, és a tagdíjat megfizeti. A Társaság rendes
tagja csak férfi lehet.
b) Tiszteletbeli tagok: A Társaság tiszteletbeli tagja lehet az a magyar vagy külföldi a Selmeci
hagyományok szerint megkeresztelkedett magánszemély, aki a Társaságot komolyabb szinten
támogatja akár erkölcsileg, akár anyagilag és a taggyűlés tevékenysége elismerése végett tagjai közé
választ.
c) Veterán tagok: A Társaság rendes tagjai a hallgatói jogviszony megszűnése után veterán tagokká
válnak. Jogállásuk a tiszteletbeli tagokéval megegyező.
d) A Rókafikaság létrejövetele: Rókafika úgy lehet valaki, hogy az általa választott két támogatója egy
DVR rendezvényen kérvényezik a pártfogoltjuk Rókafikává válását. Csak egyhangú IGEN
(tartózkodni lehet) szavazás esetén lesz az adott személy Rókafika.
(2.) A tagsági jogviszony megszűnése:
a) A tagsági jogviszony megszűnik:
- írásbeli kilépési nyilatkozattal, melyet az vezetőség részére kell benyújtani

- amennyiben a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget
- amennyiben a rendes tag a Társaság munkájában - több, mint egy tanéven keresztül – tevékenyen
nem vesz részt
- a tag fegyelmi vétség esetén történő kizárásával. Fegyelmi vétségnek minősülnek: a Társaság
céljaival nem összeegyeztethető tevékenység folytatása és a Társaság hírnevét rontó
megnyilatkozások, valamint az egyetemtől történő elbocsátás esetén.
- a tag halálával
b) A kilépési nyilatkozat tudomásul vételéről, a tagsági viszony megszűnéséről a taggyűlés dönt.
A tagsági díj nem fizetése, a közösségi munka elhanyagolása illetve a fegyelmi vétség esetén történő
kizárás esetében a vezetőség javaslata alapján a taggyűlés dönt, ekkor a vitatott személynek nincsen
szavazati joga.
A tag halála esetén a Társaság semmilyen felmerülő tartozás kiegyenlítésére nem tart igényt.

III. A tagok jogai és kötelességei
5.§ (1.) A tagok jogai:
a) A Társaság rendes tagja jogosult:
- az Társaság céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni,
- a döntésekben szavazati joggal részt venni,
- a Társaság foltjának viselésére,
- a Társaság vezetőségének megválasztásában részt venni, mint választó és választható tag,
b) A Társaság tiszteletbeli tagja jogosult:
- a Társaság céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni,
- a taggyűléseken részt venni,
- a Társaság foltjának viselésére,
- a Társaság által szervezett rendezvényeken részt venni.
(2.) A tagok kötelességei:
a) A rendes tagság kötelességei:
- a döntésekben szavazati joggal részt venni,
- a taggyűléseken legalább 70%ban részt venni,
- a szervezeti életben aktívan részt venni,
- tisztségbe való megválasztása esetén azt a legjobb tudása szerint ellátni,
- a vállalt tagsági díjat rendszeresen megfizetni,
- a 3.§ pontjainak megvalósításán fáradozni,
- a társasági viselkedés normáit és az alapvető erkölcsöket betartani.
b) A tiszteletbeli tagság kötelességei:
- a 3.§ pontjainak megvalósításán fáradozni,
- a társasági viselkedés normáit és az alapvető erkölcsöket betartani.

IV. A Társaság szervezete és működése
6.§ (1.) A Társaság legfőbb testületei:
- a taggyűlés
- a vezetőség
(2.) A taggyűlés:
a) Kéthavonta legalább egy alkalommal ülésezik. A taggyűléseket az Elnök hívja össze, azonban
bármelyik tag kérésére is össze kell hívni.

b) A taggyűlés alapszabály-módosítási ügyekben a rendes tagság kétharmadának, egyéb kérdésekben
50 % + 1 fő megjelenése esetén már határozatképes.
- Szavazáskor a személyi- és alapszabály-módosítási kérdések esetén a minősített szavazattöbbség
dönt (legalább a jelenlévő tagok kétharmada), egyéb esetekben az egyszerű szavazattöbbség elve
érvényesül (a jelenlévő tagok 50 %-a + 1 fő), de mindig törekedni kell a megegyező vélemények
kialakítására.
- Rókafikává váláshoz azonban az aktív tagság egyhangú szavazása (illetve tartózkodás) szükséges.
- A szavazás minden kérdésben nyílt. Elutasító szavazat esetén a tag röviden indokolni köteles.
c) A taggyűlés jogai:
- megválasztani a vezetőség tagjait, lemondásukat tudomásul venni,
- a tagok felvételében dönteni, lemondásukat tudomásul venni,
- az Alapszabályzatot és a Felvételi szabályzatot módosítani,
- az éves programtervet megvitatni és megszavazni,
- a befizetendő tagdíj összegét meghatározni,
- a Társaság céljai és feladatai körébe tartozó tevékenységeket elhatározni és azt végezni,
- egyes esetekben (a konkrét kérdések megszavazására) a taggyűlés szavazati jogot szavazhat meg a
taggyűlésen részt vevő tiszteletbeli tagok számára.
7.§ (1.) A Társaság ügyintéző szerve a háromtagú vezetőség. A vezetőség szervezi, irányítja a
Társaság mindennapi tevékenységét, arról a tagságot rendszeresen tájékoztatja, és jelentősebb
kérdésekben állásfoglalását köteles kikérni.
(2.) A vezetőség tagja lehet:
a) Aki a taggyűlésen a jelenlévő rendes tagok részéről minimálisan az egyszerű szavazattöbbséget
megkapta (legalább 50 % + 1 fő).
b) Tisztségújítás esetén a vezetőség lemond, és a szavazást a legutóbbi Elnök vezényli le. Elsőként az
Elnök személyéről történik szavazás. Ezt követően történik meg a Háznagy és a Titkár megszavazása,
ahol a már megszavazott Elnöknek 2 szavazata van.
(3.) A Társaság vezetőségi tagjai:
- Elnök,
- Háznagy,
- Titkár.
a) Elnök: A Társaságot képviseli, annak ügyeit irányítja, szervezi. Joga a halasztást nem tűrő ügyekben
felelősséggel intézkedni, erről azonban a tagságot mielőbb értesíteni köteles.
Összehívja a taggyűléseket, azokat elnöki minőségben levezeti.
Szavazáskor tartózkodik, de szavazategyenlőség esetén döntő joggal bír. Mindenkor a taggyűlés
határozatait szem előtt tartva köteles cselekedni.
b) Háznagy: A Társaság gazdasági ügyeit intézi, a Társaság vagyonát kezeli, a tagdíjakat beszedi.
Kötelessége taggyűlésenként az aktuális kassza állását jelenteni illetve, hogy milyen pénzügyi
változások történtek az előző jelentés óta (kiadások, bevételek). Kizárás terhe mellett köteles mindig
felelősséget vállalni a Társasági közös vagyonról, hiány esetén a különbözetet megfizetnie. A Társaság
tárgyi javainak gyarapodásán munkálkodik, azok megóvására felügyel. A rendezvények
előkészítésében az Elnök munkáját segíti.
c) Titkár: A vezetőségi- és taggyűlésekről jegyzőkönyvet vezet, a dokumentumokat elkészíti, és
rendszerezve tárolja. Tevékenységével az Elnököt segíti. Az új tagok felvételének ügyében intézkedik.
(4.) A vezetőségi kinevezés 1 évig tart, de vezetőségi tag több évig is lehet valaki, amennyiben
újraválasztják.

V. A Társaság gazdálkodása

8.§ (1.) A Társaság vagyona a tagdíjakból, magán- vagy jogi személyek felajánlásaiból képződik. A
felajánlások elfogadásához a vezetőség határozata szükséges.
(2.) A havi tagsági díj összegét minden tanév elején a mindenkori aktív tagság határozza meg.
(3.) A Társaság tisztségviselői feladatukat díjazás nélkül látják el, indokolt készpénzkiadásaik
megtérítésére azonban igényt tarthatnak.

VI. Záró rendelkezések
9.§ (1.) Az Alapszabályzat által nem érintett kérdésekben az éppen érvényben lévő Polgári
Törvénykönyv jogszabályai érvényesek a Társaságra.

Miskolc, 2015.09.15
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Titkár

