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7. sz. Melléklet 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Műegyetemi Sajtóklub 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

Elfogadta a klubgyűlés 1998. október 27-én, 
módosította a klubgyűlés 2007. március 27-én 

módosította a klubgyűlés 2009. XX YY-én. 

1. § 
(1) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói 

Önkormányzatának Alapszabályában egyetemi hallgatói öntevékeny csoportok 
alapítására vonatkozó szabályozás valamint a további hatályos egyetemi 
szabályzatok alapján a Műegyetemi Sajtóklub Szervezeti és Működési 
Szabályzatát az alábbiakban állapítja meg:  

Az egyetemi hallgatói öntevékeny csoport 

2. § 
A csoport neve: Műegyetemi Sajtóklub (továbbiakban: klub) 
Rövidítése: MűSajt 
Angol neve: Budapest University of Technology and Economics’ Press Club 

Címe: 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 
Diákközpont 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. 

Webcíme http://musajt.bme.hu 

A klub logója: 

 

A klub célja 

3. § 

(1) A klub célja, hogy a műegyetemi hallgatói média között nyílt, rendszeres 
kommunikációt teremtsen. Közös rendezvények szervezésével, találkozókkal, 
klubestekkel lehetőség nyílik arra, hogy ez az egymásra talált társaság komoly 
csoportja legyen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek. A 
klub célja mindezeken túl:  
a) az egyetemi újságírás, rádiózás, televíziós adások és online 

tartalomszerkesztés hagyományainak megőrzése, segítése, tapasztalatcsere, 
valamint új hagyományok teremtése,  

b) a médiaközi együttműködés elősegítése,  
c) információs adatbázis létrehozása, működtetése, sajtóinformatikai rendszer és 

sajtóközpont kialakítása, működtetése  
d) az egyetemi újságírók és más szerkesztőségi munkatársak szakmai képzésének 

és továbbképzésének elősegítése, tanfolyamok szervezése,  
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e) kapcsolattartás és szoros együttműködés az egyetemi diákszervezetekkel, 
feladatvállalás az egyetem életében, kapcsolatfelvétel és -tartás az egyetemi 
vezetéssel,  

f) szakmai rendezvények szervezése,  
g) külső kapcsolatok kiépítése hazai és külföldi lapokkal, műsorszerkesztőségekkel, 

tartalomszolgáltatókkal, kiadókkal és más hasonló szervezetekkel,  
h) a klub és a tagok jó hírnevének védelme.  
i) a tagok gazdasági és szakmai érdekvédelme, és kifejezéseinek elősegítése, etikai 

felügyelete.  

A klub képviselete 

4. § 
(1) A klubot a klub elnöke (akadályozatása esetén az alelnök vagy a klubelnök általa 

megbízott személy) képviseli az egyetemi, kari, országos és nemzetközi 
fórumokon. A klubelnök (vagy az általa megbízott személy) köteles az Egyetemi 
Hallgatói Képviselet (továbbiakban: EHK) által meghatározott fórumokon 
megjelenni, a klubot képviselni. 

A klubgyűlés 

5. § 
(1) A klub legmagasabb döntéshozó fóruma a klubgyűlés.  
(2) A klubgyűlést tanévente legalább kétszer (egyszer az őszi félév, egyszer a tavaszi 

során) kell összehívni. Összehívásáról a körvezetőség gondoskodik. Rendkívüli 
klubgyűlést kell összehívni, ha a klubtagok 1/3-a, illetve a klubvezetőség kéri.  

(3) A klubvezetőség feladata a klubgyűlés pontos időpontja előtt legalább hét nappal 
a  klubgyűlés pontos időpontjáról, helyéről, és a napirendi pontokról értesíteni a 
klub minden tagját és a tagjelölteket  

(4) A klubgyűlés szavazati jogú klubtagokból és meghívott tanácskozási jogú 
tagokból áll. A szavazati jogú tagok egy szavazati joggal rendelkeznek, a 
szavazati jog nem átruházható.  

(5) A klubgyűlés szavazatképes, ha a klub tagjainak legalább 2/3-a jelen van. Ha a 
klubgyűlés nem határozatképes, úgy egy későbbi időpontban, de legalább egy 
hónapon belül ugyanazzal a napirenddel kell összehívni, és ez esetben a 
résztvevők létszámától függetlenül határozatképes.  

(6) A klubgyűlés határozatait egyszerű többséggel hozza a klub SZMSZ-ének 
módosítása kivételével.  

(7) A klubgyűlés:  
a) 2/3-os többséggel módosítja a klub SZMSZ-ét,  
b) beszámoltatja a klubvezetőséget a végzett munkájáról,  
c) értékeli az előző klubgyűlés óta eltelt munkát,  
d) feladata a következő klubgyűlésig tartó, és hosszú távú programok, 

munkatervek megvitatása és elfogadása,  
e) véleményezi a klub költségvetési keretének és egyéb bevételeinek 

felhasználását, elfogadja a klub éves költségvetését,  
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f) megválasztja, illetve visszahívhatja a klubvezetőség tagjait. A választásokat 
minden évben meg kell tartani.  

g) dönt a tagfelvételről, öregtagságról illetve a tagság megszüntetéséről,  
h) egyetértési joga van a klubvezetőség által az egyes tagoknak javasolt 

jutalmakat (pl. műsajtos sajtóigazolvány stb.) illetően,  
i) gyakorolja a jogszabályokban, az egyetemi szabályzatokban a részére 

biztosított jogokat,  
j) véleményt nyilváníthat az egyetemi életet érintő minden kérdésben,  
k) két klubgyűlés között a klub döntéshozó fóruma a rendszeres időközönként 

megtartott gyűlés, mely a klubgyűlés jogköreit nem érintve a klub folyamatos 
működését teszi lehetővé. A gyűlés döntéseit a résztvevők egyszerű 
többségével hozzák.  

A klubvezetőség 

6. § 
(1) A klubvezetőség (továbbiakban klubelnökség) tagjai:  

a) a klub elnöke  
b) a klub alelnöke 
c) a klub gazdaságisa 
d) egyéb tisztségviselők 

(2) A klubelnökség feladatai, jogai és kötelességei:  
a) A klubelnök:  

aa) kötelessége a klub működésével összefüggően az EHK elnökével, az 
EHK kari lapokkal foglalkozó bizottságával valamint az egyetemmel a 
megfelelő kapcsolatot tartani,  

ab) felelős a klubrendezvények előkészítéséért, illetve annak zavartalan 
lebonyolításáért,  

ac) felelős a klub által használt helyiségek és eszközök állapotáért, 
megóvásáért,  

ad) felelős a klub által felvállalt egyetemi feladatok teljesítéséért,  
ae) felelős a klub tagjait tartalmazó tagnyilvántartás vezetésért, 
af) figyelemmel kíséri a tagok munkáját, joga és kötelessége a nem 

megfelelő magatartás esetén a tagot a klubgyűlés résztvevői előtt szóban 
figyelmeztetni,  

ag) joga a klub tagjait jutalmazásra javasolni, 
ah) a klub képviselete egyetemi, országos és nemzetközi fórumokon, 
ai) kötelessége beszámolni a klubgyűlésnek a klub közösségi és gazdasági 

tevékenységéről,  
aj) kötelessége a vezetőváltás esetén a folyó ügyeket és az aktuális leltárt az 

új klubelnöknek átadni, illetve az új klubelnököt az Egyetemi Hallgatói 
Képviseletben bemutatni.  

ak) felelős jelen SZMSZ betartásáért 
b) A klub alelnöke:  
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ba) kötelessége a klubelnök távollétében annak feladatait, illetve kötelességeit 
ellátni,  

bb) köteles a klubelnök munkáját segíteni.  
c) A klub gazdaságisa:  

ca) feladata a klub gazdasági ügyeinek intézése, a klub pénzének kezelése, 
(3) A klub egyéb tisztségviselőinek feladatai:  

a) kötelesek az elnök munkáját segíteni,  
b) feladatukat a klubgyűlések közti időszakban ellátni,  
c) éves munkájukról a klubgyűlésre beszámolót készíteni.  

A klub tagjai 

7. § 
(1) A klub rendes tagja lehet minden olyan Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyemen tanuló hallgató, aki rendelkezik egy már klubtag 
ajánlásával, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a klub SZMSZ-ét, és 
a felvételét a klubgyűlés támogatja. 

(2) A klub tiszteletbeli tagja lehet hasonló feltételekkel minden nem egyetemi 
hallgató is, ha a klubgyűlés taggá választja.  

(3) A klub öregtagja lehet a klub életében korábban aktív szerepet betöltő tag, ha egy 
klubtag ajánlása nyomán öregtaggá való felvételét a klubgyűlés támogatja. Az 
öregtagság egyetemi hallgatói jogviszonytól független. 

(4) A tagsági viszony megszűnik:  
a) lemondással,  
b) ha a tag a 8. § 1. illetve 2. pontjában leírtaknak nem tesz eleget,  
c) ha arról a klubgyűlés legalább 50%+1-es szavazással úgy határoz 
d) a klubtag egyetemi hallgatói jogviszonyának megszűnésével. 

(5) Ha a tagsági viszony kizárás miatt szűnik meg, úgy a kizárandó tagot a döntést 
hozó klubgyűlésre meg kell hívni, azonban a döntéskor a jelenléte nem kötelező.  

A tagok feladatai, jogai és kötelességei 

8. § 

(1) A klubtag a klubot képviseli, kötelessége, hogy cselekedetei és viselkedése ehhez 
méltó legyen.  

(2) A klubtag  
a) köteles a klubelnök és az alelnök utasításait végrehajtani,  
b) feladata a klub közösségi életének formálása,  
c) részesülhet a klub által nyújtható kedvezményekben,  
d) egy szavazati joggal rendelkezik a klubgyűlésen és a gyűléseken.  

(3) Tiszteletbeli klubtag  
a) feladata a klub közösségi életének formálása,  
b) részesülhet a klub által nyújtható kedvezményekben,  
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(4) Öregtag 
a) feladata a klub közösségi életének formálása,  
b) részesülhet a klub által nyújtható kedvezményekben,  

A klubelnökség tagjainak választása 

9. § 
(1) A klubelnökség választása:  

a) a klub minden rendes tagja választható és választó,  
b) a választást évente a klubgyűlésen kell megtartani, 
c) klubelnököt és klubalelnököt minden évben kell választani; a klub 

gazdaságisának a személye megegyezhet az elnökével vagy az alelnökével 
d) rendkívüli választást kell tartani, ha a klubelnök tagsága megszűnik, illetve ha 

a klubgyűlés 2/3-os többséggel megvonja a klubelnöktől a bizalmat,  
e) a klubelnök-jelölteket/a klubalelnök-jelölteket/a klubgazdaságis-

jelölteket/egyéb tisztségviselő-jelölteket a klubgyűlésen kell bemutatni, a 
klubgyűlés titkos szavazással választja meg a 
klubelnököt/klubalelnököt/klubgazdaságist/egyéb tisztségviselőket,  

f) a minimum 50% + 1 szavazatot kapott jelölt lesz az új 
klubelnök/klubalelnök/klubgazdaságis/egyéb tisztségviselő, amennyiben egyik 
jelölt sem szerzi meg a minimum szavazatot, úgy a két legtöbb szavazatot 
kapott jelölt között új szavazást kell tartani.  

A klub gazdálkodása 

10. § 

(1) A klub gazdasági működését az EHK felügyeli és ellenőrzi. A klubon belül a klub 
gazdaságisa (ezen poszt hiányában az elnök) kezeli a felmerülő gazdasági 
ügyeket. Az egyéb feltételeket rögzítő dokumentum a klub SZMSZ-ének 1. sz. 
melléklete. 

Záró rendelkezések 

11. § 
(1) A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az egyetemi szabályzatok 

valamint más ide vonatkozó jogszabályok az irányadóak.  
(2) A szabályzat a klubgyűlés elfogadásával lép hatályba. Ezzel egyidőben hatályát 

veszti a szabályzatban érintett kérdésekkel foglalkozó korábbi szabályzatok. 
(3) A szabályzat létrehozásának (és a klub alapításának) a dátuma: 1998. október 27., 

módosítások dátuma: 2000. november 20., 2007. március 27. 
(4) Mellékletek: 

a) A klub működésének gazdasági feltételei 
 
Budapest, 2009. május 9. 
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Kovács Róbert 
 

Elnök 
Műegyetemi Sajtóklub 

 
 

Bohák András 
 

Elnök 
Egyetemi Hallgatói Képviselet 

 


