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EURÓPAI Soroptimist International KLUB  
Egyéni klubok alkotmánya 

Az elnökök találkozóján jóváhagyott Klubalkotmány alapján 
készült Athénban (Görögországban) 1992 júniusában,  

hatályos 1992. október 1-je óta, módosították levélben szavazással 1999 
decemberében, 2002 júliusában Vejle-ben (Dánia),  

és 2008. júliusában Warsaw-ban ( Lengyelország), 2010. júliusában Ghentben 
(Belgium), hatályos 2010. október 1-jétől. 
2014 júliusában Koppenhágában Dániában és 

hatályos 2014. október 1-jétől. 

I. cikkely 

Általános rendelkezések 

A Klub neve  
1.  

a. A Klub neve Soroptimist Club Budapest (a továbbiakban: a "Klub"). 
b. A Klub nevének utalást kell tartalmaznia a Klub földrajzi elhelyezkedésére. 
c. A névváltoztatás a Klub megerősítő kérésére a Föderáció elnökének jóváhagyásával történik. 

A Klub alapítása 
2. A Klub a Soroptimist International Európa előírásai szerint lett létrehozva, és 1991.01.19-én 

megkapta az alapító oklevelet, amely időpont egyben a Klub alapításának időpontja. 

A Klub, tagja az SIE Föderációnak  
3. A Klub tagja az Európai Soroptimist Föderációnak (a továbbiakban " Föderáció"), amely tagja a 

Nemzetközi Soroptimist Szövetségnek. A Klub státusza „Single Club”. 

Területi illetékesség 
4. A Klub jelenleg területi illetékessége: Budapest 
5. A Klubülések az elnök lakóhelyén vagy az SzMSz-ben meghatározott helyen történnek. 

A Klub, non-profit szervezet 
6. A Klubnak non-profit szervezetként kell működnie. 

Embléma  
7. A Klub elfogadja a Soroptimist International emblémáját és azonosító kártyáját.  
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A Soroptimista év 
8. A Klub Soroptimist évének forduló napja október 1. 

II. cikkely 

Szervezeti Működési Szabályzat és Helyi Szabályozás 

Alapszabályzat 
1. Eltérő rendelkezés hiányában a Klubnak saját SzMSz-t kell életbe léptetnie a jelen rendelkezések 

végrehajtására, biztosítva, hogy az SzMSz összhangban legyen a jelen alkotmánnyal, valamint a 
Föderáció és az Soroptimist International alkotmányával. 

Országos törvényi szabályozás  
2. A jelenlegi Alkotmánynak bármely rendelkezését, amely ellentétes a nemzeti szabályozással, 

egyeztetni kell a helyi viszonyoknak megfelelően. Az Alkotmány módosítását a Klub vezetősége 
kezdeményezi, a Föderáció vezetőségének jóváhagyásával, a Föderáció és a Klub Alkotmány-
SzMSz Bizottságának egyetértő véleménye alapján. 

III. cikkely 

Célkitűzések 

Soroptimist International vezető beosztású és magasan képzett nők világszervezete, mely a nők 
véleményét juttatja kifejezésre világszerte tudatosítással, támogatással, és cselekvéssel. A Klub 
célkitűzései megegyeznek a Soroptimist International céljaival, nevezetesen: 

• a nők helyzetének javítása; 
• magas etikai alapelvek betartása; 
• az emberi jogok elérhetővé tételére mindenki számára; 
• az egyenlőség, a fejlődés és a béke előmozdítása. 

A Soroptimisták cselekvésre inspirálnak, és lehetőségeket teremtenek a nők és lányok életének 
jobbítására, világméretű hálózatuk és nemzetközi kapcsolataik segítségével. 

A Klub elkötelezett arra, hogy: 

• szolgálatába álljon helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeknek; 
• aktív részese legyen a döntéshozatalnak a társadalom minden területén. 
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IV. cikkely 

Irányelvek 

Fő irányelvek  
1. Az SI irányelve, hogy olyan nemzetközi és nemzeti kérdésekkel foglalkozzék, amelyek 

megfelelnek céljának és programjának. Az SI szigorúan semleges marad országok közötti politikai 
vitában, pártpolitikai, világnézeti és vallási szekták ügyében. 

Kommunikáció nemzeti- és világszervezetekkel  
2. Egyetlen klub sem keresheti meg a soroptimisták nevében más ország kormányát, országos vagy 

nemzetközi testületét, olyan vitás kérdésben mely más országok soroptimistái számára zavaró 
vagy hátrányos lehet. 

Azok a soroptimisták, akik hangot kívánnak adni aggodalmuknak, közleményüket a Klub Elnökén 
keresztül a Föderáció Elnökéhez címezhetik, aki ezt maga továbbítja az SI Elnökének, akit az SI 
Vezetősége hatalmaz fel arra, hogy megtegye a szükséges lépéseket. 

Tagság más szervezetekben 
3. A Klub, mint szervezeti egység nem válhat tagjává más szervezeteknek, kivéve, ha az egy helyi 

női szervezet és a tagságot a Föderáció vezetősége jóváhagyta. 

Minden együttműködés vagy demonstráció a Soroptimizmus nevében kizárólag a Föderáció 
vezetőségének jóváhagyó döntésével lehetséges. 

V. cikkely 

Tagság 

A tagság feltételei 
1. Ahhoz, hogy jogosult legyen valaki a tagságra, a jelöltnek meg kell felelnie az alábbi 

követelményeknek: 
a. 21 éves életkor betöltése; 
b.  

i. aktív szakmai vagy üzleti tevékenységet folytat, vagy ahhoz hasonló státusszal vagy 
felelősséggel járó foglalkozása van, ide értendő a háziasszonyi elfoglaltság, azonban politikai 
funkció nem tölthető be. 
vagy 

ii. friss nyugdíjas, illetve átmenetileg vagy tartósan nem gyakorolja szakmai vagy üzleti 
tevékenységét. 
vagy 

iii. pályakezdő szakmai vagy üzleti tevékenységben, vagy ahhoz hasonló státusszal vagy 
felelősséggel járó foglalkozásban. 

iv. A Kluboknak biztosítaniuk kell, hogy tagjaik szakmája, üzleti tevékenysége és/vagy 
foglalkozása jellemző legyen a Klub működési területének gazdasági és társadalmi 
környezetére.  



Soroptimist Club Budapest Alkotmány 2014 
 

11 | 

 

A 1999. július 9. után alapított kluboknak a fenti ii. és iii. pontok esetében meg kell felelnie az SIE 
Alkotmány XX. cikkelyének, amely bár önmagában nem befolyásolja a jogosultságot a tagságra, de 
befolyásolhatja egy új tag felvételét egy adott Klubban, a Klub tagjainak összetételét szem előtt 
tartva. 

Ajánlás, felvételi eljárás 
2.  

a. A tagság csakis a Klub meghívásával szerezhető meg, két Soroptimist tag ajánlásával – akik közül 

legalább az egyik tagja a meghívó Klubnak – az SzMSz-ben rögzített eljárás szerint, amennyiben 

azt egyetlen Klubtag sem ellenzi.  

b. A tagság megtartható a Klubban, ha a tag lakhelye átmenetileg vagy tartósan megváltozik. A tag 
térítésmentesen átteheti tagságát az új lakhelyén területileg illetékes Klubba. 

Besorolás 
3. A Klubtagság nyitva áll minden szakma és foglalkozás képviselői számára. 

Valamennyi foglalkozást és szakmát mindig egy aktív tagnak kell képviselnie. Öt éves aktív tagság 
után fel lehet venni hasonló besorolású második tagot. Indokolt esetben klubot váltó tagok minden 
esetben felvételt nyernek. 

VI. cikkely 

A klubtagság fajtái 

Kategóriák 
1. A Klubtagságot a következő kategóriákra kell felosztani: 

a. Aktív tagság, azaz  

1) Az Alkotmány V. cikkely 1. szakaszában meghatározott követelmények szerint felvett tagok, 
beleértve más kluboktól érkezett tagokat, valamint azon tagok, akik megváltoztatták 
szakmájukat vagy foglalkozásukat, még akkor is, ha az adott besorolás már be van töltve a 
Klubban; 

2) Aktív tagok, akik elhagyták a Klub területi illetőségét, és olyan településre költöztek, ahol nincs 
Klub, amennyiben minden, rendes tagok számára előírt kötelezettségeiket teljesítik. 

b. Senior (idős) tagság, azaz 

1) aktív tagok, és akik betöltötték 75. életévüket. 

A tisztségviselés feltétele 
2.  

a. Az aktív tagok jogosultak tisztségviselésre Klubszinten és Föderációs szinten, a Föderációs SzMsz 

III. cikkely I. szakaszában leírtak alapján. A hivatali posztjuk idejének azonban le kell járnia, 

mielőtt a tisztségviselő senior tag lenne. 

b. Senior tagok jogosultak tisztségviselésre Klub szinten, kivéve az elnöki pozíciót. 

c. A klub vezetőségében a senior tagok számát a IX. cikkely szerint kettőre kell korlátozni. 
d. Az elnöki pozícióra pályázó csak a Klubban korábban tisztséget betöltő, vagy delegált tag lehet. 
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VII. cikkely 

A Klub támogatói 

Minősítés  
1. Az V. cikkely 1. szakaszában leírtakat betartva, a Klub felvehet olyan nőket, akik kiemelkedő 

személyiségek vagy ismert szereplői azon területeknek melyek lényegesek a Soroptimisták 
számára is (továbbiakban: „A Klub támogatói"). 

Számuk azonban nem haladhatja meg a Klub tagjainak tíz százalékát.  

Felvételi eljárás 
2. A Klub támogatói felvétele során az V. cikkely 2. szakaszában előírtak szerint kell eljárni. 

Tisztségviselési korlátozások 
3. A Klub támogatói szavazhatnak és jogosultak lehetnek tisztség betöltésére Klubszinten, kivéve az 

elnöki pozíciót és a küldöttséget. 

Díjak 
4. A Klub támogatói díjakat fizetnek a Klub számára a XII. cikkelyben meghatározottak szerint. 

VIII. cikkely 

A tagság megszűnése 

A megszűnés okai  
1. A tagsági viszonyt a következő esetekben kell megszüntetni: 

a. A Klub döntése esetén: 

i. ha a klubtag kevesebb, mint öt klubtalálkozón vett részt az elmúlt Soroptimist év során, és 
a Klub vezetőségtől nem kapott felmentést; 

ii. ha a klubtag elmulasztotta megfizetni a díjakat; 
iii. ha a klubtag nem tartotta be az Alkotmány és az SzMSz rendelkezéseit. 
iv. Ha a klubtag komolyan akadályozza a Klub működését, és békéjét. 

Amennyiben a klubtag sérelmesnek érzi tagságának megszűntetését, egy eseti Döntő Bizottsághoz 
fordulhat, amelyet a Klubban kell felállítani, az SzMSz-ben és az Alkotmányban leírt módon. Ha 
még mindig nem elégedett a döntéssel, a Föderációs Döntő Bizottsághoz fordulhat a határozat 
felülvizsgálatát kérve. Ez esetben a Föderációs Testület döntése a végleges.  

b. Lemondással; 

c. A Föderáció döntésével. 

Különleges esetekben, a Klub tagságának 1/3 közvetlenül a Föderációs Döntő Bizottsághoz 

fordulhat. A döntés ellen a Föderáció vezetőségénél lehet fellebbezni. A Föderáció 

vezetőségének döntése végleges. 
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Az eljárás 
2. A tagság megszűntetésének eljárását az SzMsz-ben foglaltak szerint kell lefolytatni, az Alkotmány 

X. cikkelyének 2. d) szakaszát szem előtt tartva. 

Visszafogadási eljárás  
3. Azt a személyt, akinek tagsága nem ezen cikkely a) iii vagy c) pontja alapján szűnt meg, vissza 

lehet fogadni, de csak a szokásos eljárást követően. 

IX. cikkely 

A Board 

A Board összetétele  
1.  

a. A Klub adminisztratív és végrehajtó szerve a Board, mely az elnökből, az alelnök(ök)ből, a 

titkárból és a kincstárnokból áll, valamint az SzMSz-ben meghatározott további tagokból. 

b.  A Klub jogi képviselője az elnök. Amennyiben az elnök nem tud feladatainak eleget tenni, úgy az 

1. számú alelnök, ha ő sem, akkor a 2. számú alelnök helyettesíti. 

A megbízatás időtartama  
2. Már működő Klubok 

a. A megbízatás időtartama Board tagok esetén két év, mely nem újítható meg ugyanabban a 

pozícióban, ez alól kivétel a kincstárnok, akinek megbízatása egyszer megújítható. A Board tagjait 

előző pozíciójukba csak két év elteltével lehet újraválasztani. 

A titkárt az elnök nevezi ki, melyet a közgyűléssel jóvá kell hagyatnia. 

Klubok az első évben 
b. A Soroptimista év kezdete előtt létrehozott Klub esetében a Board megbízatásának időtartama a 

Klub létrehozását követő Soproptimista év kezdetétől számított egy év. 

A Klub közgyűlésének jóváhagyásával a megbízatást meg lehet újítani további egy évre. 

A Board feladata  
3. A Board foglalkozik a Klub folyamatban levő ügyeivel, fő funkciói: 

a. előkészíti és előterjeszti az aktuális kérdéseket az általános közgyűlésekre; 

b.  minden évben megküldi a közgyűlésnek a költségvetési javaslatot és a pénzügyi jelentést, azok 

Board általi jóváhagyását követően; 

c. jóváhagyja a közgyűlés napirendjét; 

d. jóváhagyja a Klub tevékenységének általános irányelvét; 

e. végrehajtja a közgyűlésen meghozott döntéseket; 

f. éves jelentést küld a Klubról a Föderáció elnökének és a Föderáció Központjába, Genfbe (SIE HQ),  

úgy, hogy a jelentést az Vezető Tisztségviselő két hónappal a soron következő Governor meeting 

időpontja előtt kézhez kapja, hacsak a Föderáció elnöke más határidőt nem szab. 
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Ezen kötelezettség elmulasztása pénzügyi következményekkel járhat, például az alapokhoz való 
hozzáférés megtagadása. 

Találkozók  
4. A Board egy évben legalább négy alkalommal ülésezik. A XIII. cikkelyben említett Governorok 

tanácsadói minőségben részt vehetnek az üléseken.  
5. A board ülésein a megválasztott következő elnök (amennyiben hivatalba lépése előtt került 

megválasztásra), és a közvetlenül megelőző elnök részvétele az SzMSz-ben leírtak szerint 
történik. 

Eljárások  
6. A fenti tisztségek megválasztásának eljárási rendje valamint az ülések megtartása az SzMSz-ben 

előírtak szerint kell, hogy történjen. 

X. cikkely 

Klubtalálkozók 

Ülések száma  
1. A Klub egy Soroptimist évben legalább tíz ülést tart. 

Éves rendes ülések 
2.  

a. Az egyik ülés az éves közgyűlés, amelyre minden tagot meg kell hívni, és tájékoztatni az előzetes 

napirendről. Ezt az éves közgyűlést a Föderáció Kormányzótanácsának éves ülése előtt meg kell 

tartani. 

b. Az éves közgyűlésre a napirendet az elnöknek kell elkészítenie, melynek tartalmaznia kell a 

választásokat, a tisztségviselők tevékenységükről szóló jelentéseit és a Föderáció 

tevékenységével kapcsolatos fejleményeket. 

c. Ahhoz, hogy az éves közgyűlés érvényes legyen, határozatképesnek kell lennie, vagyis a Klub 

tagjainak kétharmadának jelen kell lennie. Amennyiben a közgyűlés a határozatképességet nem 

éri el, egy második közgyűlést kell összehívni, amely már függetlenül a jelenlévő tagok számától 

határozatképes. 

d. A döntésekhez a jelenlévő tagok egyszerű többsége szükséges. A tisztségek választásához titkos 

szavazást kell tartani, és az a jelenlévő tagok kétharmados szavazati többségével érvényes. Ha 

nem éri el ezt a többséget, egy második fordulóra kerül sor, és itt már az egyszerű többség is 

elegendő. Abban az esetben, ha csak egyetlen jelölt van, a megválasztásához a Küldött tanács 

jelenlévő tagjainak abszolút többsége szükséges. szák, a jelenlévő tagok abszolút szavazati 

többsége (50% +1) szükséges. 

Az Alkotmány módosításához és a Klub feloszlatásához jogszabályi többség szükséges, a Klub 

Alkotmányának XV. és XVI. cikkelyében leírtak szerint. 

e.  Rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha az elnök, a Board vagy a Klub egyharmada kifejezetten kéri 
azt. 
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Eljárás 
3. A gyűlések eljárási szabályait az SzMSz tartalmazza. 

Részvétel 
4. Minden aktív tagnak legalább öt klubtalálkozón részt kell vennie egy Soroptimist év alatt, kivéve, 

ha a vezetőségtől felmentést kap. 

XI. cikkely 

Programigazgató, Programigazgató asszisztens, és Bizottságok  

Megnevezések 
1. A Klubnak rendelkeznie kell egy programigazgatóval és egy programigazgató asszisztenssel vagy 

olyan kapcsolattartó taggal, akik felelősek a Föderációs Alkotmány XI. cikkelyében rögzített hat 
Program területért, amelyek az alábbiak: 

 Gazdasági és társadalmi fejlődés 

 Oktatás és kultúra 

 Környezet 

 Egészség 

 Emberi jogok / Nők helyzete 

 Nemzetközi jószolgálat és megértés 
A Klub létrehozhat a Föderáció Alkotmánya a XII. cikkelyében felsorolt témakörökben Szakmai 
Bizottságokat, vagy megválaszthat ezekért felelős tisztségviselőket, illetve további bizottságokat 
is létrehozhat az SzmSz-ben meghatározott témakörben. 

A megbízatás időtartama 
2. A fent említett programigazgatói, programigazgató asszisztensi és /vagy kapcsolattartói 

tisztségek, bizottságok és tisztségviselők tevékenységi körét, és megbízatásuk időtartamát az 
SzMSz-ben kell meghatározni. 

XII. cikkely 

Pénzügyek 

A Klub pénzforrásai 
1. A Klub pénzügyi bevétele az éves tagdíjakból áll, beleértve az új tagok befizetéseit is, valamint a 

felvételi díjat, amelyet az új tagok fizetnek be. A tagdíjak és a felvételi díjak pontos összegét a 
Klub éves közgyűlése határozza meg. 

Konkrét projektek 
2. A konkrét projektre összegyűjtött összegek nem képezik részét a Klub pénzforrásainak. 
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Pénzkezelés 
3. A Klub pénzügyi bevételeit az SzMSz-ben meghatározottak szerint kell kezelni és felügyelni, a 

pénzügyi helyzetről a kincstárnoknak éves beszámolót kell benyújtania a Klub éves rendes 
közgyűlésén. 

Föderációs tagdíjak 
4. A Föderációnak kifizetendő díjakat a kincstárnok utalja át minden év október 30-áig, a fizetendő 

tagdíj alapja a tagok június 30-i létszáma. 

XIII. cikkely 

Képviselet a Föderációban, Kormányzók 

Képviselők, kormányzók 
1. A Föderációs elnök meghívására, a Klub képviseltetheti magát a kormányzók találkozóján 

(Governor Meeting) egy képviselő jelölésével, akit az éves rendes közgyűlésen választanak meg. 

A Single Klubok közül Liechtenstein, Monaco és San Marino jogosult küldeni egy-egy képviselőt 
úgynevezett Kormányzót, a Kormányzók Tanácsába, akik szavazati joggal rendelkeznek. A 
kormányzókat a Klubok alkotmányának XIII. cikkelye alapján kell megválasztani. 

Azon öt Single Klub, melyek a Föderáció Szabályának VII. cikkely 6 szakasza alapján 
megválasztottak egy koordinátort, jogukban áll egy képviselőt delegálni, felszólalási joggal, amit 
minden évben más-más klub delegál, rotációs alapon. 

Újraválasztás 
2. A Klubot nem képviselheti ugyanazon tag egymást követő két évben.  

Jelentések, riportok 
3. A Klub képviselőjének vagy a választott kormányzónak a Governor Meetingről jelentést kell adnia 

a Klubnak a kormányzók találkozóját követő első klubtalálkozón. 

XIV. cikkely 

Jelöltállítás 
A Föderációs tisztségre történő jelöltállítást (vö. a Föderációs Alapszabály III. cikkely 1. a szakaszával) a 
Kluboknak a Föderáció elnökének kérésére kell elvégezni, és a Föderáció Alkotmányában lefektetett 
kvalitású jelöltet kell állítani. 

XV. cikkely 

Módosítás 
1. A Klubok Alkotmányára vonatkozó módosítási javaslatok bármikor benyújthatóak az év során, 

feltéve, hogy azok megfelelnek a lent leírt szabályoknak, és a Föderáció azt a Föderációs 
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Alkotmány XIX. és Föderációs Szabályzat XVIII. cikkelyének megfelelően jóvá hagyja, azzal a 
kikötéssel, hogy a javaslatokat elő kell terjeszteni legkésőbb a jelen Alkotmány életbe lépését 
követő négy éven belül. 
Bármely tag javasolhat módosításokat az elnöknek írásban. 

2. Az elnök kétharmados többséggel nyújthatja be a javaslatot jóváhagyásra az éves rendes 
közgyűlésre. 

3. A Klub által jóváhagyott javaslatot az Alkotmány módosítására vonatkozóan a Föderáció 
alapszabályának XVIII. cikkelyével összhangban a kormányzók tanácsához kell beterjeszteni végső 
döntésre. 

XVI. cikkely 

Feloszlatás 

Feltételek  
1. A Klub dönthet saját feloszlatásáról egy rendkívüli közgyűlés keretében, melyet a Board, vagy a 

tagok legalább egyharmados kérésére hívnak össze. A feloszlatással kapcsolatos döntés 
meghozatalára a jelenlévő tagok 5/6-os szavazati többsége szükséges. 

Feloszlatásra kötelezett klub 
2. A Klub köteles a megszűntetését elfogadni abban az esetben, ha a tagjainak száma 15 fő alá 

csökken és / vagy ha ezek a tagok egyébként nem teljesítik a Klub Alkotmányának V. cikkely 1b) i 
szakaszában foglaltakat. Ez alól kivételt képez az az eset, ha a Föderáció vezetősége 
meghosszabbítást engedélyez a Föderáció megszűntetésekkel foglalkozó bizottságával történt 
egyeztetéseket követően. 

Rendelkezések a pénzforrásokról 
3. Felszámolás esetén a charter emblémákat és azonosító kártyákat vissza kell juttatni a 

Föderációnak és a pénzeszközöket a Föderációs Board döntésének megfelelően kell kezelni. 

XVII. cikkely 

Döntőbíráskodás és békéltetés 
Minden vitás kérdést a Klubtagok között egy ideiglenesen létrehozott Döntőbizottság elé kell terjeszteni, 
amelynek összetételét az SzMSz-ben meghatározottak szerint kell biztosítani. A Döntőbizottság 
határozataival szembeni fellebbezéseket az elnök továbbíthatja a Föderációs Boardhoz két hónapon belül, 
végső döntésre. 

XVIII. cikkely 

Az angol nyelv az irányadó 
Az SIE klubok alkotmánya eredetileg angol nyelven készült, melyet lefordítottak francia nyelvre is. Bármely 
eltérés esetén az angol nyelvű változat az irányadó. 
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SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF EUROPE 
CONSTITUTION OF SINGLE CLUBS 

Based on the Constitution of Clubs 
as approved at the Governors' Meeting in Athens (Greece) 

in June 1992, in force as of 1st October 1992 
and amended in December 1999 by mail ballot, 

in July 2002 at the Governors’ Meeting in Vejle (Denmark) and 
in July 2008 at the Governors’ Meeting in Warsaw (Poland), 
in July 2010 at the Governors’ Meeting in Ghent (Belgium), 

in July 2014 at the Governor’s Meeting in Copenhagen (Denmark) and 
in force as of 1st October 2014. 

Article I 

General 

Name  
1.  

a. The name of the Club shall be Soroptimist International of Budapest Club (hereinafter referred to 
as the "Club"); 

b. The name of the Club shall include indications of where the Club is located;  
c. A change of the name shall be approved on the confirming request of the Club, by the Federation 

President.  

Formation of the Club  
2. The Club is formed in accordance with the regulations of Soroptimist International of Europe and 

was granted a charter on 19th of January 1991, which is the date of its founding.  

Club, Member of SIE Federation  
3. The Club is a member of Soroptimist International of Europe (called the "Federation"), which is a 

member of Soroptimist International. The Club has the status of a Single Club.  

Territory  
4. The territorial limits of the Club are presently those of Budapest.  
5. The seat of the Club shall be at the place of residence of its President pro tempore or at a 

permanent address as stipulated in the By-Laws.  

Club, a Non-Profit Organization  
6. The Club shall be a non – profit - making organization.  
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Emblem  
7. The Club adopts the emblem and identification card of Soroptimist International.  

Soroptimist Year  
8. The Soroptimist year of the Club shall start on October the 1st.  

Article II 

By-Laws and Laws of the Country 

By-Laws  
1. Unless otherwise stipulated, the Club shall enact its own By-Laws for the implementation of the 

provisions hereof, provided such By-Laws are not inconsistent with this Constitution, and those of 
the Club, the Federation and Soroptimist International.  

Law of the Country  
2. Any provision in the present Constitution which contravenes the peremptory provisions of the 

national legislation shall be adapted accordingly, on the request of the Board of the Club, after 
approval by the Board of the Federation, based on the conforming opinion of the Constitution and 
By-Laws Committee of the Club and of the Federation.  

Article III 

Objects 

Soroptimist International, a worldwide organisation for women in management and the professions, is a 
global voice for women through Awareness, Advocacy and Action. The Club shall strive for the objects of 
Soroptimist International, namely:  

 the advancement of the status of women;  

 high ethical standards;  

 human rights for all;  

 equality, development and peace.  

Soroptimists inspire action and create opportunities to transform the lives of women and girls through a 
global network of members and international partnerships.  

The Club is committed to:  

 service to local, national and international communities;  

 active participation in decision-making at all levels of society.  
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Article IV 

Policy 

Policy  
1. It is the policy of Soroptimist International to be concerned with international and national issues 

that relate to its objects and programmes. On matters of political controversy between nations, 
of party politics and of sectarian religion, Soroptimist International maintains a position of strict 
neutrality.  

Correspondence to National and World Bodies  
2. No Club shall address any communication in the name of Soroptimist on any controversial subject 

to government leaders of other countries or to national or world bodies which could prove 
embarrassing or detrimental to Soroptimists in other countries.  

Soroptimists wishing to voice concern should address their communications through their Club 
President to the Federation President who in turn will address herself to the SI President who is 
authorised by the SI Board to take appropriate action on the subject.  

Membership in another Organisation  
3. The Club as a unity may not become a member of another organisation unless it is the local Council 

of Women and membership was approved by the Federation Board.  

Any collaboration or demonstration in the name of Soroptimism shall require the approval of the 
Board of the Federation.  

Article V  

Membership  

Eligibility for Membership  
1. To be eligible for membership in the Club, a candidate shall comply with the following 

requirements:  
b. be at least 21 years of age;  
c.  

i. be working in a profession or business or in an occupation of comparable status or 
responsibilities to those of a person working in a profession or business or, as the case may 
be, including the occupation of a housewife and not including a political function.  
or  

ii. be recently retired from or temporarily or permanently out of work from a profession or 
profession or business.  
or  

iii. iii. be embarking on a career in a profession or business or occupation of comparable status 
or responsibilities to those of a person working in a profession or business.  
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iv. Clubs should ensure that their members are drawn from a range of professions, businesses, 
and/or occupations that are representative of the local environment in which the club 
exists.  

Where ii and iii above are concerned, clubs chartered after July 9, 1999 must comply with Article 
XX of the SIE Constitution, which does not affect the eligibility per se for membership but may 
affect the acceptance of a new member by a given Club, as regards the composition of members 
in the Club.  

Sponsorship, Procedure of Admittance  
2.  

a. Membership can be acquired by invitation of the Club only, upon sponsorship by two Soroptimists, 
one being a member of the Club concerned, in accordance with the procedure laid down in the 
By-Laws, and subject to the absence of opposition.  

b. b) Membership can be maintained, if a member changes residence temporarily or permanently. 
The member is entitled to a free transfer to a Club within the territorial limits of her new residence.  

Classification  
3. Membership in the Club is open to all professions and occupations.  

At all times, each profession or occupation shall be represented by one active member. After five 
years of active membership, a second member of the same classification may be admitted. 
Members whom change Clubs for good reasons can join the Club in any case. 

Article VI  

Categories of Membership  

Categories  
1. Membership in the Club shall be divided into the following categories:  

a. Active members, i.e.  
1) Members admitted to the Club in accordance with the requirements of Article V, Section 1, 

including active members transferred from other Clubs, and members who have changed their 
occupation or profession, even if their classification is already filled in the Club;  

2) Active members who have left the Club's territorial limits for a locality where no Club exists, as 
long as they fulfil all obligations of ordinary Club members.  

b. Senior members, i.e.  
1) active members who have reached 75 years of age.  

Eligibility for Office  
2.  

a. Active members shall be eligible for office on Club level and on Federation level as stipulated in 
Article III, Section I of the Federation By-Laws. The period of office has to be terminated before 
the officer becomes a senior member. 

b. Senior members shall be eligible for office on Club level, except the office of President.  
c. The number of senior members on the Board mentioned in Article IX shall be limited to two.  
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d. The candidate for the office of President shall have been officer of the Club or Delegate.  

Article VII  

Friends of the Club  

Qualifications  
1. Notwithstanding the provisions of Article V, Section 1, the Club may admit women who are 

outstanding personalities or prominent figures in activities pertinent to Soroptimist objects 
(hereinafter referred to as "Friends of the Club").  

Their number shall not exceed ten per cent of the Club members.  

Procedure of Admittance  
2. The procedure of admittance of Friends of the Club shall be as stipulated in Article V, Section 2.  

Restricted Eligibility for Office  
3. Friends of the Club may vote and are eligible for office at Club level, except the office of President 

and Delegate.  

Fees  
4. Friends of the Club shall pay fees as stipulated in Article XII.  

Article VIII  

Termination of Membership  

Reasons  
1. Membership in the Club shall be terminated as follows:  

a. By decision of the Club following:  
i. failure to attend at least five Club meetings per Soroptimist year unless leave of absence 

has been granted by the Club Board;  
ii. failure to pay dues and fees;  

iii. failure to fulfil other provisions of the Constitution and By-Laws.  
iv. serious disturbance of the peace and the functioning of the club.  

A member who considers herself wronged by such decision may apply to an ad hoc Arbitration 
Committee which shall be constituted within the Club in accordance with the procedure stipulated 
in the By-Laws and, if she is still not satisfied, may address herself to the Federation Arbitration 
Committee for a revision of the decision. The decision of the Federation Arbitration Committee 
shall be final.  

b. By resignation;  
c. By decision of the Federation  
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In exceptional cases, 1/3 of the members of a club may go directly to the Federation Arbitration 
Committee for a decision. This decision may be addressed to the Federation Board for a revision 
of the decision. The decision of the Federation Board shall be final.  

Procedure  
2. The procedure relating to the termination of membership shall be as stipulated in the By-Laws, in 

accordance with Article X, Sect. 2, d) of this Constitution.  

Readmission  
3. A person whose membership has been terminated, but not pursuant lit. a) iii and c), may be 

readmitted, but only after the regular procedure has been followed.  

Article IX  

The Board  

Composition  
1.  

a. The administrative and executive body of the Club shall be a Board, composed of the President, 
Vice-President(s), the Secretary, the Treasurer, as well as other members as stipulated in the By-
Laws.  

b. The President shall act as legal representative of the Club. Should the President be unable to fulfil 
her duties, the 1st Vice President or failing her, the 2nd Vice President shall replace her. 

Term of Office  
2. Existing Clubs  

a. The term of office of the Board members shall be two years not renewable at the same office, with 
the exception of the Treasurer whose term of office may be renewed once. The members of the 
Board may not be re-elected to the same office before two years have elapsed. 

The Secretary is designated by the President. This designation must be approved by the general 
assembly.  

Clubs first chartered  
b. In the case of a Club first chartered before the beginning of the Soroptimist year, the term of office 

of the Board members shall be one year from the beginning of the Soroptimist year following the 
date of the chartering of the Club.  

With the approval of the assembly of the Club, the term of office can be renewed for one year.  

Functions of the Board  
3. The Board shall deal with the current business of the Club, its main functions being:  

a. to prepare and submit current matters in hand to the general assembly of the Clubs;  
b. submit each year to the general assembly, after having approved them, the financial report and 

the budget proposal;  
c. to approve the agenda of the general assembly;  
d. to approve the general direction of the activities of the Clubs;  
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e. to carry out the decisions of the general assembly;  
f. to send a yearly report on the Single Club to the Federation President with a copy to the Federation 

Headquarters in Geneva (SIE HQ), to reach the Executive Officer no less than two months before 
the relevant Governors’ meeting, unless another time limit is set by the Federation President.  

Failure to comply with this obligation may lead to financial consequences, such as no access to 
funding.  

Meetings  
4. The Board shall hold meetings at least four times a year. The Governors mentioned in Article XIII 

shall attend the meetings, in a consultative capacity.  
5. The presence at Board meetings of the President-elect (if she has been elected prior to her taking 

office) and that of the Immediate Past President shall be in accordance with the provisions 
stipulated in the By-Laws.  

Procedure  
6. The procedure of election of the above officers as well as the procedure at the meetings shall be 

as stipulated in the By-Laws. 

Article X  

Club Meetings  

Number of Meetings  
1. The Club shall hold at least ten meetings during the Soroptimist year.  

General Meetings  
2.  

a. One of the meetings shall be an annual general assembly, for which all members shall have 
received the call and the preliminary agenda. Such assembly shall be held before the annual 
meeting of the Council of Governors of the Federation.  

b. The agenda of the annual assembly shall be prepared by the President, and shall include 
elections and reports of the officers about their activities and matters related to the 
Federation's activities.  

c. For an annual assembly to be valid the required quorum is that of two thirds of the members 
of the Club. If this quorum is not reached, a second assembly shall be called which shall be 
validly constituted irrespective of the number of members present.  

d. Decisions shall require a simple majority of the members present. Elections shall be by secret 
ballot carried out by a two- third majority of members present. If no such majority is reached 
a second ballot shall take place and a simple majority shall suffice. Whenever a single 
candidate is running to be elected, an absolute majority of the members present of the 
Council of Delegates (50%+1) is required. 
Amendments of the Constitution and the Dissolution of the Club require a statuary majority, 
as stipulated in Article XV and XVI of the Club Constitution.  

e. Extraordinary general assemblies shall be held if the President, the Board or one third of the 
Club members ask for it.  
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Procedure  
3. The procedure at the meetings shall be as stipulated in the By-Laws.  

Attendance  
4. The attendance of at least five Club meetings per Soroptimist year by each active member is 

required unless leave of absence is granted by the Club Board.  

Article XI  

Programme Director, Assistant Programme Director and Committees  

Names  
1. The Club shall have a Programme Director and an Assistant Programme Director or contact 

members having corresponding objects to those of the six Programme areas mentioned in Article 
XI of the Constitution of the Federation, in the following areas:  

 Economic and Social Development  

 Education and Culture  

 Environment  

 Health  

 Human Rights/Status of Women  

 International Goodwill and Understanding 
The Club may create Technical Committees or elect officers having similar objects to those of the 
committees mentioned in Article XII of the Constitution of the Federation, as well as additional 
Committees having other objects as stipulated in the By-Laws.  

Term of Office  
2. The term of office of the above Programme Director, Assistant Programme Director, contact 

members, Committees and Officers and their scope of activities shall be as stipulated in the By-
Laws.  

Article XII  

Finances  

Funds  
1. The funds of the Club shall consist of the annual dues payable by the members, including the new 

members, as well as of the admittance fee that the new members must also remit.  
The dues and admittance fees shall be fixed at the annual assembly of the Club.  

Specific Projects  
2. Any sum collected by the Club for a specific project shall not form part of the funds of the Club.  
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Where Kept  
3. The funds of the Club shall be kept and dealt with as provided for in the By-Laws and the Treasurer 

shall render a yearly report to the Club at its annual general assembly.  

Transfer of Fees  
4. The Treasurer shall transfer the fees payable to the Federation not later than the 30th of October 

of each year, based on the number of members on the 30th of June.  

Article XIII  

Representation at the Federation, Governors  

Representatives, Governors  
1. At the invitation of the Federation President, the Club may be represented at the Governors' 

Meeting by one member to be designated at the time of the annual general meeting of the Club.  

The Single Clubs of Liechtenstein, Monaco and San Marino shall be entitled to send one 
representative each with the right to vote, called Governor, to the Council of Governors. The 
Governor shall be elected as stipulated in Article XIII of the Constitution of Clubs.  

Five Single Clubs, who have elected a coordinator as per Article VII Section 6 of the Federation By-
Laws, shall be entitled to send one representative with the right to speak on a rotation basis.  

Re-election  
2. The Club cannot be represented by the same member for two consecutive years.  

Report  
3. The representative or Governor shall render a report to the Club at the first Club meeting after the 

Governors' Meeting.  

Article XIV  

Nomination of Candidates  

The nomination of candidates for office at Federation level (cf. Article III Section 1 a) of the Federation By-
Laws) shall be made by the Club at the request of the Federation President, and is subject to the provisions 
of the Constitutions of the Federation concerning the qualification of the candidates.  

Article XV  

Amendments  
1. Proposals for amendments of the Constitution of the Clubs may be submitted at any time during 

the year, it being specified that such proposals, after having been approved in conformity with the 
procedure stipulated hereunder, shall be presented to the Federation in accordance with Article 
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XIX of the Constitution of the Federation and Article XVIII of Fed By Laws, not later than the end 
of the fourth year following the coming into force of the present Constitution.  
Any member may propose amendments by addressing her proposal in writing to the President.  

2. The President shall submit the proposal to the annual meeting for approval by a two-thirds 
majority.  

3. An approved proposal for an amendment of the Constitution shall be subject to final decision by 
the Council of Governors, in accordance with the procedure set out in Article XVIII of the 
Federation's By-Laws.  

Article XVI  

Dissolution  

Conditions  
1. The Club may decide on its own dissolution at an extraordinary general meeting called at the 

request of the Board or at least one third of the members of the Club. The decision of dissolution 
shall require a 5/6 majority of the votes of the members present.  

Club Bound to Dissolve  
2. The Club shall be bound to dissolve if the number of its members falls below 15 and/or if these 

members do not otherwise fulfil the conditions in Article V Section 1b) i of the Club Constitution, 
unless it has been granted an extension by the Federation Board, after consultation with the 
Federation's Extension Committee.  

Funds - Disposition  
3. Upon dissolution, the charter emblems and identification cards shall be returned to the Federation 

and the funds dealt with in accordance with the decision of the Federation Board.  

Article XVII  

Arbitration and Conciliation  

Any dispute between members of the Club shall be submitted to an ad hoc Arbitration Committee, the 
composition of which shall be stipulated in the By-Laws. An appeal from the decision of the above 
Arbitration Committee may be lodged through the President within two months of such decision with the 
Federation Board for a final decision.  

Article XVIII  

English Prevails  

The SIE Constitution of Clubs was drafted in English and translated into French. In case of discrepancy the 
English shall prevail.
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Soroptimist Club Budapest 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

I. cikkely 

Általános Rendelkezések 

A Klub neve Soroptimist Club Budapest. 
A Klub alapításának időpontja: 1991. 01.19. 
A Klub státusza Single Club az Európai Föderáció tagja. 
A Klub területi illetékessége: Budapest 
Ülések 
 A klubülések helyszíne:1036 Budapest, Kiskorona u. 7. 
 Minden hónap második szerdája 18 órakor 
E-mail címe: sorop.budapest@gmail.com                       
Honlapja: http://www.soroptimist.hu/, http://soroptimistbudapest.eu/ 
A Klub egyesületként működik.  
Bírósági bejegyzésének dátuma: 1998.10.29 
Bírósági bejegyzésének száma: 14PKG4419  
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Fővárosi Bíróság 
Adószáma: 1 8 0 9 6 6 9 3 - 1 - 4 1 
Bankszámla-vezető pénzintézet: OTP 
Bankszámla száma: 11705008-20413930-00000000          

II. cikkely 

Alapszabály és helyi szabályozás 
 

Megegyezik az alkotmány ezen cikkelyének rendelkezéseivel. 

III. cikkely 

Célkitűzések 

Megegyezik az alkotmány ezen cikkelyének rendelkezéseivel. 

  

http://www.soroptimist.hu/
http://soroptimistbudapest.eu/


Soroptimist Club Budapest SzMSz 2014 
 

29 | 

 

IV. cikkely 

Irányelvek 

Megegyezik az alkotmány ezen cikkelyének rendelkezéseivel. 

 

V. cikkely 

Tagság 
Ki lehet jogosult tagságra (kivonat az Alkotmányból) 
1.  Ahhoz, hogy jogosult legyen valaki a tagságra, a jelöltnek meg kell felelnie az alábbi 

követelményeknek: 
 a)   21 éves életkor betöltése; 

b)  i.  közéletben döntéshozói pozíció betöltése, üzleti-, szakmai tevékenység folytatása, 
esetleg egy hasonló felelős munkakör betöltése, vagy akár hivatalos háziasszony, de 
semmiképpen sem lehet politikai közszereplő, 

  vagy 
  ii . lehet friss nyugdíjas , illetve átmenetileg vagy tartósan munkanélküli, 
 vagy 
 iii. éppen a karrierépítés elején álló személy. 

 iv.  A Kluboknak maguknak kell gondoskodniuk arról, hogy tagjaik egyaránt képviseljenek 
egy-egy szakmát, vállalkozást és / vagy foglalkozást, hogy megfelelően képviseljék 
magukat a helyi környezetben, amelyben a Klub maga is működik. 

Ahol a fent említett ii. és iii. pontok kerülnek megfontolásra, a Klubok alkotmányának 1999. 
július 9.-e utáni keltezésűnek kell lennie, és meg kell felelnie az SI Alkotmány IV. cikkelyének, 
2. szakaszának iii. paragrafusának, amely bár önmagában nem befolyásolja a jogosultságot 
a tagságra, de befolyásolhatja egy új tag felvételét egy adott Klubban, tiszteletben tartva a 
Klub összetételét. 
 

Ajánlás, belépési eljárás rendje 
2.  A tagság csakis meghívással szerezhető meg két Soroptimist tag szponzorálásával, úgy, hogy 

legalább az egyik ajánló tagja az adott Klubnak. Az eljárást az Alkotmány és az SZMSZ 
szerint kell lebonyolítani, és a tagság létrehozatala ellenszavazat esetén nem érvényes.  

 A Kluboknak meg kell felelniük az SI alkotmány IV-es cikkely, 2. szakaszának iii. pontjában 
említetteknek, és a fent említett 1. b) ii és iii paragrafusainak, 

 vagy 
a tagság úgy is megszerezhető egy Klubban, hogy az érvényes soroptimist tagsággal 
rendelkező tag elköltözik, ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyet változtat, ahol jogosult 
lehet új lakóhelye szerinti, a területileg hatályos Klubba belépni. 

 
Besorolás 
3.  A klubtagság nyitva áll mindenki számára. A Kluboknak olyan tagságot kell kialakítaniuk, 

amelyben minden egyes üzleti vagy szakmai tevékenység képviselve van egy aktív taggal. Az 
azonos szakmával rendelkező második tag öt évnyi aktív tagság után sorolható be a szakma 
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képviselőjének a klubon belül. Azon tagok, akik klubot váltottak valami okból kifolyólag, 
minden esetben ismét csatlakozhatnak a Klubhoz. 

 

Tagjelöltként egy budapesti klubtag ajánlásával lehet a klub üléseinek látogatását megkezdeni. 

Ajánlás, belépési eljárás rendje: a tagjelöltnek 8 ülésen kell részt vennie, amelyet a jelenléti íven regisztrálni 
kell. 

A felvételi ülés előtt két hónappal két soroptimista – amelyből az egyik ajánlónak az adott klub tagjának 
kell lennie - írásbeli ajánlását valamennyi taggal ismertetni kell, a felvételhez egyhangú döntés szükséges. 
A tagfelvétel titkos szavazással a tagjelölt részvétele nélkül történik, az ünnepélyes felavatás pedig a 
felvételt követő ülésen. 

Az ünnepélyes tagfelvétel bármely rendes havi ülésen megtörténhet a fentiek betartása után. A felvételi 
ceremónia keretében a fogadalmi szöveget hangosan elmondja az új tag. A felvétel alkalmával az elnök 
átadja a jelvényt, Alkotmányt, Szmsz-t. 

Más klubból átkerült tagok befogadása: folyamatos tagság esetén azonnali tagságot jelent. Amennyiben a 
másik soroptimista klubnál megszűnt a tagsága, abban az esetben az új tagfelvételi eljárást kell alkalmazni. 

Az ünnepélyes tagfelvétel alkalmával 4 gyertyát kell meggyújtani, amely az alábbiakat jelképezi: 

1. Az első a soroptimista nemzetközi világszervezetet.  
2. A második az Európai Föderációt. 
3. A harmadik Magyarország valamennyi soroptimistáját. 
4. A negyedik a klubot. 

 
A fogadalom szövege:  
Fogadom, hogy hű leszek a Soroptimizmushoz és annak főbb eszméihez, mint:  

- Az őszinte barátság, 
- A készséges feladatvállalás, 
- A szolgálat méltósága, 
- A hivatás becsülete, 
- A haza szeretete. 

Minden erőmmel védem, erősítem és terjesztem ezeket az eszméket a család, a munkahely és a 
társadalom javára, a hazáért, Istenért! 

VI. cikkely 

A klubtagság fajtái 

Megegyezik az alkotmány ezen cikkelyének rendelkezéseivel. 

  



Soroptimist Club Budapest SzMSz 2014 
 

31 | 

 

VII. cikkely 

A Klub támogatói 

Megegyezik az alkotmány ezen cikkelyének rendelkezéseivel. 

VIII. cikkely 

Tagság megszűnése 

Megegyezik az alkotmány ezen cikkelyének rendelkezéseivel 

IX. cikkely 

A Board 

A Board összetétele:  a hivatalban lévő elnök 

két alelnök:  1. következő elnök 
2. volt elnök 

   titkár 
   kincstárnok 
 
A Board üléseket szükség szerint, de legalább évi 4 alkalommal kell tartani. 
A Board ülésekről írásbeli jegyzőkönyvet kell készíteni. 
A Board foglalkozik a Klub folyamatban levő ügyeivel,  

a)  összefogja, előkészíti és előterjeszti az aktuális kérdéseket az éves közgyűlésekre; 
b)  minden évben megküldi a közgyűlésnek a költségvetési javaslatot és a pénzügyi 

jelentést, azok jóváhagyását követően; 
c)  jóváhagyja a közgyűlés napirendjét; 
d)  végrehajtja a közgyűlésen meghozott döntéseket. 

Elnök 

Amikor egy tag elfogadja, hogy a klub elnöke lesz, elkötelezi magát, hogy minden elnöki kötelezettségét 

teljesíti, és mindenek felett támogatja a soroptimizmus szellemét. 

Az elnök feladatai: 

 Képviseli a klubot mind belföldön, mind külföldön.  

 Elnököl a klub és a Board ülésein. 

 Irányítja a gyűléseket, és koordinálja a klub tevékenységét. 

 Biztosítja az Alkotmány betartását, a klub határozatainak végrehajtását, különösen 
azokat, melyek a Föderáció és az SI Elnöksége által elfogadottakkal kapcsolatosak. 

 Biztosítja, hogy a tagok a lehető leggyorsabban és legpontosabban értesüljenek az SI/E 
által közölt hírekről. 

 Naprakészen kezeli a klub iratanyagát és átadja utódjának. Az átadás a klubtagok 
jelenlétében történik, az elnöki ciklus záró ülésén szeptemberben.  
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 Az éves közgyűlés előtt 10 nappal minden tagnak körlevelet küld, mely tartalmazza a 
napirendet. 

 

Az éves beszámoló tartalmazza:  

 a klubtagok számát a közgyűlés időpontjában,  

 a lemondott és az új tagok számát, 

 a klub tevékenységét. 

 a mérleget (egyszerűsített mérleget), 

 az eredménykimutatást (eredménylevezetést), 

 kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet, 

 közhasznúsági mellékletet. 
Alelnökök 

Helyettesítik az elnököt távolléte esetén.  

Segítenek az elnöknek a feladatok végrehajtásában. 

 

Titkár  

A titkár feladatai: 

- Vezeti a jegyzőkönyvet a Board üléseken, és a következő klubülésen benyújtja a 
tagságnak jóváhagyásra. 

- Vezeti a jegyzőkönyvet valamint a jelenléti ívet a klubüléseken.  
- Előkészíti a klubülést, beleértve a helyszínt, tagok értesítését, együttműködve az 

elnökkel.  
- A klubülés előtt a tagoknak és tagjelölteknek körlevelet küld, mely tartalmazza a 

napirendi pontokat. 
- Támogatja a programkoordinátorok munkáját. 
- Az aktuális névsorban átvezeti a megfelelő módosításokat. 
- Irattározza a klub levelezését. 

 
Kincstárnok  

A kincstárnok feladatai: 

– Összegyűjti a tagdíjakat, és nyilvántartást vezet a befizetett tagdíjakról. 
– A költségek kifizetésekor a kifizetésről szóló bizonylaton szerepelteti a saját kincstárnoki 

és az elnök aláírását. 
– A Föderáció kincstárnoka által meghatározott időpontig átutalja a következő pénzügyi 

évre esedékes tagdíj összegét. 
– Elektronikus úton kezeli a bankszámlákat együttesen egy másik aláíróval. 
– Kapcsolatot tart a könyvelővel és rendszeresen összegyűjti a számlákat és továbbítja 

neki, gondoskodik a könyvelőn keresztül a könyvelés naprakészségéről. 
– Pénzügyi beszámolót készít a klub éves közgyűlésére. 
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X. cikkely 

Klubtalálkozók 
A Klub egy soroptimist évben legalább tíz ülést tart.  
Az egyik ülés ezek közül az éves közgyűlés, amelyet május hónapban tartunk. 
A közgyűlésen csak azok a tagok szavazhatnak, akik befizették a tárgyévi tagdíjukat. 
Az éves közgyűlésen a tagjelöltek részt vehetnek, de nem szavazhatnak. 

XI. cikkely 

Programigazgató, Programigazgató asszisztens, és Bizottságok 
A programigazgató és asszisztense felelős az Alkotmány ezen cikkelyében rögzített feladatokért. 
A programigazgató feladata 

- Levelezést folytat a partneri és testvéri klubokkal, figyelembe véve azok évfordulóit és egyéb 
eseményeit stb. 

- Irányítja a Klub honlapjának karbantartását, kiadványainak megjelentetését. 
- A Klub projektjeit koordinálja. 
- Egy-egy projektről, adománygyűjtő eseményről év közben írásos, fotóval illusztrált beszámolót 

küld a Föderáció felé. 
- Éves munkájáról összefoglaló jelentést készít, ismerteti a tagokkal és a Föderációnak elküldi. 
- Ellenőrzi, hogy a link kapcsolatok bejelentése megtörténjen a Föderáció felé, gondoskodik azok 

folyamatos karbantartásáról. 
A programigazgató asszisztensének feladata 

- Segíti a programdirektor munkáját, együttműködik vele. 
- Távollétében helyettesíti. 

XII. cikkely 

Pénzügyek 
A tagdíjak összegét megváltoztatni a Klub éves közgyűlésén lehet. 
A tagdíjat minden tagnak kötelessége a tárgyév április 30-áig befizetni.  

Új belépő tagok tagdíja: június 30-ig történő belépés esetén teljes év, június 30-a utáni belépés esetén 

féléves díj.  

A klub pénzét pénzintézetnél nyitott számlán kell elhelyezni. 

A klub hazai és nemzetközi kapcsolataira, az azokkal kapcsolatos kiküldetésekre az aktuális 

költségvetésben előirányzott összeg fordítható. Attól eltérni indokolt esetben, a klub tagságának előzetes 

jóváhagyásával lehet. 

A klub elnöke azonnali döntést igénylő, indokolt esetekben jogosult saját hatáskörében maximum 

100.000 Ft kiadásáról önállóan dönteni. Döntését köteles legkésőbb a következő klubülésen ismertetni a 

tagokkal és megindokolni azt. 

Nemzetközi soroptimista pályázatok, ösztöndíjak, nemzetközi soroptimista alapok igénybevétele. 
A föderációs alapok szabályozásai szigorúan kikötik, hogy abban az esetben, ha az alapok felhasználásáról 
a jelölt/igénybevevő közbenső és végső elszámolást nem ad, magát a klubot zárják ki két évre az újbóli 
igénybevételtől. 
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Emiatt a jelölt nem adhatja be a pályázatot, míg a mindenkori elnök és a kincstárnok nem igazolta 
aláírásával papíralapon a jelentkezést, függetlenül attól, hogy e-mailen, interneten keresztül küldhető a 
jelentkezés/pályázat. 

XIII. cikkely 

Képviselet a Föderációban, Kormányzók 

Megegyezik az alkotmány ezen cikkelyének rendelkezéseivel. 

XIV. cikkely 

Jelöltállítás a Föderáció felé 

Megegyezik az alkotmány ezen cikkelyének rendelkezéseivel. 

XV. cikkely 

Módosítás 

Megegyezik az alkotmány ezen cikkelyének rendelkezéseivel. 

XVI. cikkely 

Feloszlatás 

Megegyezik az alkotmány ezen cikkelyének rendelkezéseivel. 

XVII. cikkely 

Döntőbíráskodás és békéltetés 

Megegyezik az alkotmány ezen cikkelyének rendelkezéseivel. 

XVIII. cikkely 

Angol nyelv az irányadó 

Megegyezik az alkotmány ezen cikkelyének rendelkezéseivel. 
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Dokumentált testvérklubok listája 

1. Twente  Netherlands 1992. 

2. Reading England 2006. 

3. Hof Germany  2014. 

4. Wien Vivata  2012. 

5. Wien Belvedere 

6. Brescia Italy  1991. 

7. Tonsberg Norway 1992. 

8. Bath England  1991. 

9. Fond du Lac USA 1991. 

10. Lenzburg Suisse 1991. 

11. Rodez France  1992. 

12. Ballarat Australia 1992. 

13. Athens Greece  1995. 

14. Hagen Germany 1996. 

15. Oroville USA  1996. 

16. Hyvinka Finland 1996. 
 


