KÖZGAZDÁSZ HALLGATÓI BURS EGYLET

ALAPSZABÁLYZAT

ALAPSZABÁLYZAT
I.
Általános rendelkezések
Az Egyesület neve: Közgazdász Hallgatói Burs Egylet
Az Egyesület székhelye: Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar; 9400
Sopron, Erzsébet utca 9.
Az Egyesület működési területe: országos
Az Egyesület címere és jelvénye: szürke-fehér színezetű Anjou liliom. A liliom bal felső szárának felső része szürke, míg az alsó fehér. A középső száron a bal oldali része szürke és a
jobb fehér. A jobb oldali száron felül fehér és az alsó szürke. Az alsó rész bal oldala fehér,
míg a jobb szürke. A bal felső szárban egy piros B, a jobb oldaliban pedig egy piros E betű található. Az alsó szár közepében pirossal a 2009-es évszám helyezkedik el.

Az Egyesület pecsétje: kerektalpú pajzson egy Anjou liliom található, melynek bal szárában
egy B betű, a jobb szárában egy E betű helyezkedik el. Az alsó szár közepén a 2009-es évszám szerepel.
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II.
Az Egyesület célja és feladatai
1. Az Egyesület legfő bb célja a Selmeci diák hagyományok szellemiségének jegyében, a
közgazdász hallgatók összefogása és segítése, a diákéletet színesít rendezvények szervezése, illetve ezen diákhagyományok méltó ápolása és megőrzése.
2. Megemlékezések szervezése és lebonyolítása Nemzeti Ünnepeink alkalmával.
3. Kapcsolattartás a Selmeci Akadémia utódintézményeivel és azok szervezeteivel.
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III.
Az Egyesület tagjai
1. Az Egyesület tagja, csak természetes személy lehet, aki 18 éven felüli magyar vagy
külföldi állampolgár; tanulói (aktív vagy passzív) jogviszonnyal rendelkezik a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán (továbbiakban: KTK); valamint a Selmeci Hagyományok keretében keresztséget nyert.
2. Az Egyesület tagja lehet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályzatát, a tagsággal járó
kötelezettségeket, és tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában.
3. Az Egyesületnek háromféle tagja lehet: alapító, rendes (továbbiakban: tag(ok)) és tiszteletbeli.
a. A tagok kétféle státuszban szerepelhetnek: aktív illetve passzív.
b. Az Egyesület munkáját az aktív tagok végzik.
c. Aki egyszer visszavonult, azaz passzív státuszú lett, az nem lehet többé aktív
tag.
d. A májussal elvalétált, illetve a veterán tagoknak kötelességük a Tisztújító
Közgyűlésen nyilatkozni a soron következő tanévben lévő státuszukról. (Az
Egyesületnek ügyelnie kell a IV./4. pontban lévő szervezeti felépítés meglétére).
I.
Ha az elvalétált tag a tanév első (szeptemberi) közgyűlésén sem
nyilatkozik a státuszáról, akkor automatikusan passzív státuszú
lesz.
e. Minden tag passzív státuszú lesz a III./1. pontban lévő jogviszony elvesztése
után.
4. Az Egyesület minden év májusában tagfelvételt hirdet a megüresedett helyekre (a
selmeci hierarchiában lévő előrelépés miatt). Minden esetben sor kerül: négy fő, a
III./1. pontnak megfelelő első évfolyamos diák felvételére; ezen felül a IV./1. pontban meghatározott létszám eléréséhez szükséges tagok felvételére is.
a. A tagfelvétel kihirdetését a Burs Egylet Elnöke, Titkára és a Valeteelnök tartja
meg a Kohlenbrenner évfolyam évfolyamgyűlésén; egy az Egyletről szóló ismertetővel egy- bekötve.
5. Rendkívüli tagfelvételre indokolt esetben (pl.: tagság megszűnése (III./7.)) esetén figyelni kell a IV./4.-ban lévő struktúra meglétére; tiszteletbeli tag felvételére sor kerülhet
a. Tiszteletbeli tagság azon Selmeci hagyományokban keresztséget nyert személynek adható, aki idejét nem nézve tevékenyen segíti az Egyesületi munkát.
I.
Tiszteletbeli tagságra való jelöléssel az Egyesület bármelyik tagja
élhet.
II.
Tiszteletbeli tagság annak adható, aki nem tagja az Egyesületnek.
III.
A tiszteletbeli tagjelöltnek nem kell megfelelnie a III./1. pontnak.
6. A III./1. pontban meghatározottaknak megfelelő jelöltek kérvény formájában jelentkezhetnek az Egyesület tagjai közé. A kérvényeket a KTK Dékáni Hivatal vezetőjének
kell leadni.
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a. A kérvénnyel élő hallgatókat meghívja az Egyesület Titkára a legközelebbi
közgyűlésére. A közgyűlésen az Egyesület megvizsgálja a kérvényeket, majd
mindegyik jelentkezővel külön-külön személyes elbeszélgetést tart. Az összes
jelentkező meghallgatása után az Egyesület Elnöke szavazást rendel el a felvételt illetően. A felvett tagok listáját, a Titkárnak a rákövetkező napon kell kifüggesztenie az Egyesület faliújságára.
b. Az új tagok felvételét illetően a tagoknak kötelező titoktartási kötelezettséget
vállalniuk a közgyűlésen lévő szavazás és a nyilvános kihirdetés között.
7. A tagság megszűnik:
a. Kilépés esetén. Bármely tagnak joga van az Egyesületből írásbeli bejelentéssel
kilépni.
b. Kizárás útján. Kizárható az Egyesületi tag az Alapszabály megszegése, Egyesületi taghoz nem méltó magatartás vagy tevékenység, vagy súlyos bűncselekmény esetén. A kizárás ügyében a közgyűlés dönt.
c. c. Halál esetén.
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IV.
Szervezeti felépítés
1.
2.
3.
4.

Az Egyesület működőképességének feltétele 11 aktív tag megléte.
A Közgyűlést az aktív tagok alkotják.
Az Egyesület tagja bALEK nem lehet.
Az Egyesület szervezeti felépítése a selmeci hierarchia szerint, a minimum létszámhoz:
‒ 4 fő kohlenbrenner,
‒ 4 fő az adott év bALEK-okításáért felelős FIRMA évfolyamból,
‒ 2 fő Veterán,
‒ A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának mindenkori
Valeteelnöke.
5. Az Egyesület három kiemelt tisztséget adományoz: Elnök, Titkár és Kincstárnok. Az
Egyesület Elnöke az aktív tagok legrátermettebbje lehet, míg a Titkár és Kincstárnok
bármely aktív tag közül választható. A Valeteelnök egyik tisztséget sem töltheti be.

V.
Az Egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei
1. A tagok jogai:
– Az Egyesület aktív tagjai egyenlő jogokkal rendelkeznek.
– A közgyűlésen és egyéb tanácskozáson résztvevő tagok közül csak az aktív tagok
rendelkeznek szavazati joggal.
– Az Egyesületben tisztségviselőként megválasztható a IV./5. pont alapján.
– Javaslatokat és indítványokat tehet, panasszal fordulhat az Egyesülethez.
– Minden tag képviselheti az Egyesületet.
2. Tiszteletbeli tagok jogai:
– Nem tölthet be tisztséget az Egyesületen belül.
– Nem rendelkezik szavazati joggal, passzív tag.
– Javaslatokat és indítványokat tehet, panasszal fordulhat az Egyesülethez.
3. A tagok kötelességei:
– Az Egyesület alapszabályában foglaltak betartása.
– Az Egyesület célkitűzéseit elősegítő programokban, rendezvényeken való tevékeny részvétel.
– A közgyűlés határozatai betartani és végrehajtani.
– Az Egyesület becsületét megvédeni és szellemiségéhez méltó módon viselkedni.
– Az Egyesület rendezvényein való részvétele kötelező , kivéve, ha az Elnök a
tag távolmaradását engedélyezi.
– Az Egyesület közgyűlésein részt venni, kivéve, ha az Elnök a tag távolmaradását
engedélyezi.
– A tag elveszti aktív tagságát, ha a közgyűlések legalább 70%-n nem vesz részt.
– Három Elnöki megrovás után a megrótt tag köteles az Egyesületből való kizárását
kérelmezni.

VI.
Az Egyesület vezető szerve, hatásköre
1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely valamennyi az - Egyesületet érintő kérdésben dönt.
2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a. Az Egyesület alapszabályának módosítása, illetve jóváhagyása.
b. Megvitatja a Titkár beszámolója alapján az Egyesület legutóbbi közgyűlése óta
végzett munkáját és meghatározza a következő időszak legfontosabb feladatait.
c. Az Egyesület költségvetésének, illetve a beszámolójának a megvitatása és az elfogadása.
I.
A költségvetés elfogadásának határideje őszi szemeszterben október
31, a tavaszi szemeszterben március 31. (A Titkárnak ügyelnie kell
az említett hónapokban arra, hogy a közgyű lés a KTK Juttatási és
Térítési Bizottság ülése után legyen összehívva).
II.
A beszámoló elfogadásának határideje őszi szemeszterben február
28, a tavaszi szemeszterben szeptember 30. (A tavaszi szemeszter
beszámolóját az előző tanév Titkára készíti el, és terjeszti elő)
d. A májusi Tisztújító Közgyűlésen felmenti az addigi tisztségviselőket és újakat
szavaz meg.
e. Az egyes tagok közgyűlés elé terjesztett indítványainak megvitatása
3. A közgyűlés lehet rendes vagy rendkívüli. Rendes Közgyűlést havonta kell összehívni.
1. Az Egyesület indokolt esetben Rendkívüli Közgyűlést hívhat össze.
4. Az Egyesület közgyűlései alapvetően zártak, de Egyesületi tag engedélyével bárki (aki a
Selmeci Hagyományok keretében keresztséget nyert) részt vehet rajta. Az Egyesület
évente kari gyűlést hív össze.
5. A közgyűlést az Egyesület elnöke (akadályoztatás esetén, az általa kijelölt Egyesületi
tag) vezeti. A közgyűlésen résztvevő valamennyi aktív tagot egy szavazati jog illet meg.
Nem illeti szavazati jog a passzív, illetve tiszteletbeli tagokat, valamint a közgyűlésre
meghívott vendégeket.
6. A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve, ha a közgyűlésen résztvevő tagok egyharmada titkos szavazást kér.
7. Az Elnök személye felelősségre vonható a közgyűlés által.
8. A közgyűlés akkor határozatképes, ha az aktív tagok legalább 50 %-a +1 fő jelen van.
9. Szavazat egyezés esetén az Elnök szava dönt.
10. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, melyet a Titkár vezet.

VII.
Tisztségviselők
1. A tisztségviselőket a közgyűlés nyílt szavazással, 1 éves időtartamra választja meg.
Elnök
2. Az Elnök feladatai:
‒ Irányítja az Egyesületi munkát.
‒ Képviseli az Egyesületet állami, társadalmi szervek, személyek előtt.
‒ Vezeti a közgyűlést.
‒ Ellenőrzi az Alapszabály előírásainak betartását, valamint a közgyűlés határozatainak végrehajtását.
‒ Tagok tevékenységeinek ellenőrzése.
‒ Megrovással élhet a tagok irányába, ha úgy érzi valaki nem tartotta be az
III./6./b., illetve a V./3. pontban foglaltakat.
Titkár
3. A Titkár feladatai:
‒ Szervezi és összefogja az Egyesületi munkát.
‒ Intézi az Egyesület levelezését.
‒ Vezeti a közgyűlés jegyzőkönyvét.
‒ Figyeli, hogy a tagok eleget tesznek-e a kötelességeiknek az III./6./b., illetve a
V./3. pontnak megfelelően. Amennyiben kötelességmulasztást vesz észre, jelzi
az Elnöknek.
Kincstárnok
4. A Kincstárnok feladatai:
‒ Intézi az Egyesület pénzügyeit, valamint kezeli az Egyesület házipénztárát.
‒ Minden félév elején költségvetést, valamint minden félév végén beszámolót készít.
‒ Kezeli az Egyesülettel kapcsolatban felmerült számlákat.
‒ A támogató szervezetekkel köteles fenntartani a kapcsolatot.

VIII.
Vegyes és záró rendelkezések
1. Az Egyesület megszűnik, ha:
a. Feloszlását a közgyűlés egyhangú többséggel kimondja.
Sopron, 2009. február 11.
Módosítva: A Közgazdász Hallgatói Burs Egylet közgyűlései által.
Sopron, 2010. március 22.
Sopron, 2010. május 10.
Sopron, 2011. május 25.
Sopron, 2011.október
Sopron, 2015. május 27.

