A Dudujka-völgyi Rókák Baráti Társasága
Felvételi eljárásának szabályzata
I. A DVR rendes tagságába történő felvétel
I./1. A felvételi eljárás két lépcsőből áll:
- Rókafika tagság elnyerése
Célja, hogy a jelentkező megismerkedjen a DVR szervezetével, tevékenységével és a
tagokkal.
- Rendes Róka tagság elnyerése
A felvett tagokra az Alapszabály rendelkezései vonatkoznak.
I./2. A Rókafika tagság elnyerésének rendszere:
- Rókafika-jelölt lehet bármely olyan műszaki szakos a Selmeci hagyományok szerint
megkeresztelkedett férfi hallgató, aki a Miskolci Egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll.
- A Rókafika-jelölt és bármilyen megkeresztelkedett személy az első DVR rendezvényen
bármely tag meghívása alapján vehet részt.
- Ezen a taggyűlésen a meghívó tag a tagság figyelmébe ajánlja a Rókafika-jelöltet.
- Ha a Rókafika-jelölt szeretne Rókafikává válni 2 ajánlót kell találnia, akik ha úgy gondolják,
hogy megfelelően megismerkedett a Társaság tagjaival és hasznos tagja lehet a Társaságnak,
akkor a két ajánló kérvényezi, hogy a jelölt Rókafika lehessen.
- Ezt követően az aktív tagság szavaz a Rókafika-jelölt elfogadásáról. Csak egyhangú IGEN
(tartózkodni lehet) szavazás esetén válik az adott személy Rókafikává.
- Amennyiben valaki Rókafikává válik, akkor megkapja egyben a Nagy Róka feladatát is,
amelynek teljesítésére fél éve van. Indokolt esetben azonban kérhet halasztást, amit az aktív
tagság szavazással dönt el.
I./3 A Rókafika jogai és kötelességei:
- Jogosult a Róka-rendezvényeken részt venni,
- Köteles a reá bízott kisebb feladatokat elvégezni, a Rókák rendezvényein segédkezni,
- Köteles az Alapszabály 3.§-ában foglalt célkitűzések elérése érdekében tevékenykedni.
I./4. A rendes Rókatagság elnyerésének rendszere:
- A DVR rendes tagja lehet az, aki:
- Legalább két szemesztert eltöltött a Miskolci Egyetemen hallgatói jogviszonyban,

- Legalább fél éve Rókafika,
- A Rókafika tagság ideje alatt a Róka-rendezvények legalább 70%-án részt vett, és a számára
kiadott feladatokat kielégítően elvégezte.
- A felvételi eljárásban megfelelt.
I./5. A felvételi eljárás menete:
- A rendes Róka tagok értékelik a Rókafika által bemutatott Nagy Róka Feladatot,
amennyiben elfogadásra kerül, akkor a Rókafika kérvényezheti a felvételijét, hogy aktív tag
lehessen, amelyre a vezetőség egy taggyűlést jelöl ki.
- A felvételi eljárás keretében végrehajtandó feladatok:
- Róka-nóta: a taggyűlés Cantus Praesese felméri a Rókafika zenei (Bursch-nóta) ismereteit.
Ezt a Cantus Praeses mindig a Cantusok Köre által kiadott daloskönyv felcsapásával teszi
meg. A felvételiző Rókafika a daloskönyvbe belenézhet, ha esetleg elakadna a szöveggel
kapcsolatban, de az elkezdéséhez semmiféle segítséget nem kaphat.
- Róka-historica: a jelöltnek néhány kérdésre kell válaszolnia hagyományainkból.
- Róka-mióta: a DVR szervezetéről, kialakulásáról, rendezvényeiről kell beszámolnia a
Rókafikának.
- Róka-itóka: egy korsó (1/2 liter) sör leekselése.
- A felvételi menete nem megszakítható de a sorrend változtatható.
- A feladatok végrehajtása után az Elnök értékeli a jelölt teljesítményét, és javaslatot tesz a
Rókafika rendes taggá történő felvételére (illetve fel nem vételére).
- Akinek a rendes tagok közül az Elnök javaslatával ellentétes véleménye van, az előadja.
- A tagság felállással szavaz a felvételről.
- Ha valamelyik feladat az előbbi négy közül nem kerül elfogadásra, akkor a Rókafika a
következő taggyűlésen újra próbálkozhat, de mind a négy feladatot újra végre kell hajtania.
- Ha a felvételi sikeres lett, akkor az ifjú Rókatag elmondja fogadalmi szövegét és aláírja a
Rókafogadalmat:
„Én X. Y. alias Z. a Selmeci örökség szellemiségében fogadom, hogy a DVR
Társaságának hasznos tagja leszek, az Alapszabály rendelkezéseit elfogadom és betartom!”
- Sikeres felvétel esetén a tagság ekset iszik az új tag egészségére.
- A Háznagy ünnepélyesen átad egy Rókafoltot, illetve egy korsószalagot az ifjú Rókának.
Ezután a Háznagy odaadja a társasági Rókát a frissen felvett tagnak, akinek ezt a fejére kell
helyeznie és a szakestély végéig viselnie köteles.

II. Tiszteletbeli tag felvétele
- Tiszteletbeli tag 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.
- A Tiszteletbeli tag cím odaítélésére a vezetőség tesz javaslatot, indoklással.
- A Taggyűlés szavaz.
- A felvett Tiszteletbeli tag kap egy Rókafoltot, egy korsószalagot és egy tiszteletbeli tagságot
igazoló okiratot, valamint a Tiszteletbeli tag is elmondja az esküt, valamint aláírja a
Rókafogadalmat.

III. Egyéb általános tudnivalók
- A DVR Társaságába felvett rendes és tiszteletbeli tagok számára az Alapszabály
rendelkezései az irányadóak.
- Minden felvett tag neve bejegyzésre kerül a DVR nagykönyvébe.
- A Felvételi szabályzat és az Alapszabályzat betartását a felvett tagok a Rókafogadalom
aláírásával veszik tudomásul.
Miskolc, 2015.09.15
Fonó Ádám a. Mindenhez is
Elnök

Tanács Bence a. Hahota
Háznagy

Szoldán András a. Ánizs
Titkár

