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A Magyar Kommunikációtudományi Társaság COMMUNICATIO ALUMNI Tagozata 2011.
június 8-án jött létre nyolc MKTT tag (Bajnok Andrea, Bordás Sándor, Kéri Rita, Korpics Márta,
Milován Andrea, Nahimi Péter, Pólya Tamás, Szabó Levente) kezdeményezésével.

I. Tagság
A Communicatio Alumni (CA) tagja az lehet, aki a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Kommunikáció doktori programjában, illetve a Budapesti
Corvinus Egyetem Társadalmi Kommunikáció doktori iskolájában abszolutóriumot szerez,
elfogadja a Működési Szabályzatot, belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a
CA munkájában, valamint fizeti a tagdíjat2.
A tagfelvétel írásbeli felvételi kérelem alapján történik.

II. Szervezeti felépítés
A Communicatio Alumni Vezető Testületét a titkár és a koordinátorok alkotják.
A Vezető Testület feladatköre a Működési Szabályzat elkészítése, a CA működésének irányítása,
éves beszámoló készítése és a Tagság elé terjesztése.
A titkár feladatköre a CA ügyeinek folyamatos intézése, a CA képviselete, a szavazások
előkészítése és lebonyolítása, a határozatok nyilvánossá tétele a Tagság számára, a CA
nyilvántartásának vezetése, valamint az MKTT-vel való kapcsolattartás.
A koordinátorok feladatköre a CA projektjeinek koordinálása.
1 A Működési Szabályzat kizárólag azokat a szabályokat rögzíti, melyek a Tagozat működésében az MKTT
alapszabályához képest specifikusak. Minden egyéb ügyben az MKTT alapszabályában foglaltak tekintendők
mérvadónak.
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A tagdíjat a tagok a tárgyévre vonatkozó minden év június 30-ig fizetik be. Összegét az MKTT határozza meg,
2013-ra ez 5.000,-Ft/év. A Communicatio Alumni tagjai külön MKTT tagdíjat nem fizetnek.

A Vezető Testületet a Tagság szavazás útján egy év időtartamra választja.
A Communicatio Alumni tiszteletbeli elnöke dr. Horányi Özséb egyetemi tanár, aki több
évtizedes iskolateremtő tevékenységével jelentős szerepet játszott a CA megalakulásában, és aki
személyes tekintélyével emeli a CA presztízsét.

III.Működés
A Communicatio Alumni évente egy alkalommal konferenciát szervez. Ugyanekkor a jelenlévő
tagok részvételével összejövetelt tart, mely a következő kérdéseket diszkutálja:
• a Vezető Testület éves beszámolója (a beszámoló szövegét a Vezető Testület legkésőbb
egy héttel az összejövetel időpontja előtt e-mailben köteles megismertetni a Tagsággal);
• a már folyamatban lévő és újabb projektek;
• a CA működési szabályaival kapcsolatban felmerülő kérdések;
• javaslatok a titkár és koordinátorok személyére a következő egyéves ciklusra.
Az eseményről jegyzőkönyv készül, melyet a titkár köteles egy héten belül e-mailben
megismertetni a Tagsággal. Ezt követően a Tagság Internet útján történő szavazással dönt a
Vezető Testület éves beszámolójának elfogadásáról, a Működési Szabályzat esetleges
módosításáról, a Vezető Testület személyi összetételéről3.
A Communicatio Alumni tevékenységei, programjai alulról szerveződnek. Ötletek, elképzelések,
tervek felmerülhetnek az év során bármikor, ezek kivitelezését bárki önkéntesen vállalhatja. Egyegy projekt befogadása a Vezető Testület hatásköre. A Communicatio Alumni rendezvényei
nyilvánosak.
A Communicatio Alumni http://communicatio.hu/alumni címen honlapot működtet. A Vezető
Testület köteles gondoskodni arról, hogy minden a CA működésével kapcsolatos információ a
Tagság számára a honlapon hozzáférhetővé váljon.
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A Vezető Testület megválasztásának módjáról a CA Választási Szabályzata rendelkezik.

