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1§ A Klub neve, székhelye, jelképe, képviselői 

Név: Kaán Károly Ökoklub (továbbiakban: Klub) 

Székhely: Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. 

Jelkép: tölgylevél, nagy K betűvel 

Képviselők: A Klub vezetősége, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban 

meghatározott tisztségeket betöltő tagok. 

 

2§ A Klub célja és tevékenysége 

1. A Klub célja 

Célja az egyetemi hallgatók bevonása a szakmai életbe, mind gyakorlati, mind tudományos 

területen, valamint a hallgatók társadalmi felelősségvállalásának növelése a környezetvédelem 

és a természetvédelem terén. 

2. A Klub tevékenysége: 

- Szakmai előadások, rendezvények szervezése, lebonyolítása, ezzel a hallgatók ismereteinek 

további bővítése; 

- Terepi gyakorlatok, önkéntes munkák szervezése, ezekben történő aktív részvétel; 

- Kapcsolattartás és együttműködés más diák- és természetvédelmi irányultságú szervezetekkel; 

- Természetbarát és környezettudatos szemlélet elősegítése az egyetemi hallgatók körében. 

 

3§ A Klub szervei és tisztségviselői 

1. A Klub szervei 

a) a Taggyűlés,  

b) az Elnökség, 

a) Taggyűlés 

A taggyűlés a Klub legfelsőbb szerve, amely a tagok összességéből áll. 

Az Elnök köteles legalább félévente a taggyűlést összehívni. 

Az Elnök rendkívüli taggyűlést köteles összehívni, ha azt a tagok legalább egyharmada 

kezdeményezi. 

A taggyűlés jogosult a Klub működését érintő minden kérdésben határozatot hozni.  

A taggyűlés határozatképes, ha tagjainak több mint 2/3-a jelen van. 
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A taggyűlés kizárólagos hatásköréhez tartozik: 

 a) A SZMSZ elfogadása és módosítása; 

 b) az Elnök, az Elnökség, illetve a bizottságok vezetőinek és tagjainak megválasztása; 

 c) az Elnökség döntéseivel szemben a SZMSZ alapján benyújtott fellebbezések elbírálása; 

 d) a Klub más társadalmi szervezettel való egyesülésének, illetve feloszlatásának 

kimondása. 

A taggyűlés határozata 

A taggyűlés határozatait a jelenlevők szavazatainak többségével hozza, kivéve az ebben a 

szabályzatban más módon meghatározott eseteket. 

A jelenlevők 4/5-ös szavazata szükséges:  

 a) a SZMSZ elfogadásához és módosításához; 

 b) a Klub megszűnésének, illetve más szervezettel történő egyesülésének kimondásához; 

 c) az Elnök és az Elnökség visszahívásához. 

A taggyűlésről a jogszabályi előírásoknak megfelelő formában és tartalommal jegyzőkönyvet 

kell készíteni.  

 

b) Elnökség 

A Klub Elnöksége legkevesebb öt, legfeljebb kilenc tagú lehet.  

A Klub tisztségeire csak természetes személy jelölhető, választható. 

Az Elnökség a Klub ügyintéző szerve, melynek tisztséget betöltő tagjai: 

 Elnök 

 Titkár 

 Szóvivő 

 Gyakorlati koordinátor 

 Média koordinátor 

Az Elnökség tagjait a taggyűlés választja. Az Elnökség megbízatása fél évre szól. 

Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. 

Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök 

szavazata dönt.  

Az Elnökség félévente beszámol tevékenységéről a taggyűlésnek. 

Az Elnökség feladata: 

a) képviseli a Klubot; 

b) irányítja két taggyűlés között a Klub tevékenységét; 
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c) állást foglal a felvételre jelentkező tag ajánlásáról, dönt a tagok kizárásáról; 

h) állásfoglalást adhat ki a Klub céljait, feladatait és működését érintő ügyekben. 

 

4§ Az Elnökség tagjainak és a Klub bizottságainak feladatköre 

1. Az Elnök 

Képviseli a Klubot és az Elnökséget.  

Előkészíti és bármikor, saját hatáskörében összehívja a taggyűlést, az Elnökség ülését.  

Gondoskodik az Elnökség döntéseinek végrehajtásáról.  

Hatáskörét szükség esetén az Elnökség tagjaira átruházhatja.  

Akadályoztatása esetén a titkár helyettesíti. 

2. A Titkár 

A Titkár támogatja az Elnök munkáját és eljár az Elnök által rábízott ügyekben. 

Az Elnök akadályoztatása esetén helyettesíti azt.  

Feladata továbbá a Klub ügyvitelének vezetése, levelezés és adatszolgáltatás, a taggyűlések 

és az Elnökségi ülések írásos anyagainak előkészítése, a tagfelvételi kérelmek az Elnökség, 

a taggyűlés elé terjesztése, valamint a Klub megállapodásainak nyilvántartása. 

3. A Szóvivő 

Feladata a hivatalos események, valamint a programok során kommunikáció és hírközlés a 

közönség felé.  

Hivatalos megkeresések esetén a Klub képviselete. 

4. A Gyakorlati koordinátor 

Feladata a terepi programok szervezése, koordinálása, levezetése, továbbá kapcsolattartás a 

közreműködő szervezetekkel.  

5. A Média koordinátor 

Feladata a médiaszereplések kezelése, a közösségi médiában való megjelenés kezelése, az 

információk folyamatos frissítése. 

6. Gazdasági Bizottság 

A Klub gazdasági ügyeiért felelős bizottság.  

Az Elnökség taggyűlési beszámolójának gazdálkodási fejezetéért felelős, továbbá ellátja az 

Elnökség által a hatáskörébe utalt feladatokat. 

7. Ellenőrző Bizottság 

A Klub jog- és alapszabályszerű működésének fenntartásáért, valamint a tagok 

jogviszonyának keletkeztetéséért és megszüntetéséért felelős bizottság. 
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5§ A Klub tagsága 

1. A tagsági jogviszony 

a) A Klub tagja lehet minden, a Klub céljait elfogadó természetes személy, amennyiben a 

tagfelvételi eljárás feltételeinek megfelel.  

b) A tagsági viszony a jelentkező írásbeli kérelmére, a Klub Elnökségének támogató 

ajánlásával és jóváhagyó döntésével jön létre. 

c) A felvételi kérelem kapcsán az Elnökség vizsgálja, hogy a jelentkező méltó-e a 

felvételre. Felvétel ügyében az Elnökség 4/5 többségű szavazata dönt. 

2. A tagsági viszony megszűnése 

a) kilépéssel, a tagságról való lemondással 

b) a tag kizárásával 

c) halálával 

3. A tag kizárása 

A Klub Elnöksége - tagjai 4/5-ös szavazati többségével - kizárhatja a tagot a Klub soraiból, ha:  

a.) a tag tevékenysége a Klub SZMSZ szabályaiba ütközik,  

b.) a tag tevékenysége ellentétes a Klub céljaival, vagy egyébként veszélyezteti a Klub 

céljainak megvalósulását, illetve sérti a jó hírét, 

A Klub Elnöksége a kizárásról hivatalból, vagy bármely tag, írásban benyújtott, indoklással 

ellátott indítványára határoz.  

A Klub Elnöksége haladéktalanul értesíti a tagot az eljárás megindításáról. Az eljárás során 

biztosítani kell a tag számára, hogy a terhére rótt kizárási okokat (adatokat) megismerhesse, 

továbbá, hogy védekezését a döntést megelőzően előterjeszthesse. Az Elnökség a kizárásról 

szóló döntéséről a tagot haladéktalanul értesíti. 

Az Elnökség kizárást kimondó határozatával szemben a tag a taggyűléshez fordulhat 

fellebbezéssel. A fellebbezés elbírálásáig a tag tagsági jogait nem gyakorolhatja. 

4. A tag jogai:  

a) részt venni a Klub tevékenységében; 

b) a Klubon belül – a vonatkozó jogszabályokban, illetve a SZMSZ-ben foglalt 

megszorításokkal – bármely tisztségre jelöljék, jelölje magát, illetve megválasszák; 

c) javaslatot tegyen a Klub tevékenységére vonatkozóan, illetve véleményét a Klub tagjai 

körében szóban és írásban közzé tegye; 

d) tájékoztatást kapjon az Elnökségtől a Klub tevékenységével kapcsolatban. 

5. A tag kötelességei: 

a) a Klub rendezvényeinek legalább felén – akadályoztatás esetét kivéve – rendszeresen 

részt venni; 

b) a közös munkákban, rendezvényeken segíteni a Klub Elnökségét, 

c) a Klub rendezvényein fegyelmezetten, kulturáltan viselkedni. 
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6§ A Klub megszűnése 

1. A Klub megszűnik:  

a) ha a nyilvántartott tagok a taggyűlésen 4/5-ös többséggel a Klub megszűnését 

kimondják; 

b) ha a Klub másik szövetséggel egyesül; 

c) ha a Klub kettéválik.  

 

7§ Záradék 

1. A Klub jogában áll jelen szervezeti és működési szabályzat módosítása. Semmis a Klub 

szervezeti és működési szabályzatában meghatározott céljának módosítása, kivéve, ha 

a Klub a célját teljesítette, vagy a cél elérése lehetetlenné vált. 

2. Jelen szervezeti és működési szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az 

Ectv. valamint a civil szervezetek működésére vonatkozó hatályos jogszabályok 

irányadóak. 

 

 

 

Sopron, 2018.03.08. 

 

 

  ...............................................................  

 Elnök 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Név: 

Cím: 

 

Név: 

Cím: 

 


