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A Csoport adatai: 
a.) Szervezet megnevezése: Instruktor Öntevékeny Csoport 
b.) Hivatalos rövidítése: IÖCS 
c.) Szervezet címe: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.,  

Hallgatói Centrum, 1. iroda 
d.) Szervezet elérhetőségei: Telefon/fax: 06/1 459-1500/56441 

E-mail: info@iocs.hu 
Honlap: http://iocs.hu 

e.) Alapítás ideje: a Csoport az 1970-es évek közepén már működött és a Semmelweis              
Egyetemre felvett hallgatókat segítette, megszervezte gólyatáborukat évről-évre. Szervezeti        
dokumentumai szerint már 1987-ben is működött, az 1989-es iratok szerint a jelen            
szervezethez nagyon hasonló szervezettel. Jelen szabályzat ezt a hagyományt és a Csoport            
jelenlegi szervezetét foglalja egységes keretbe. 
f.) Az Instruktor Öntevékeny Csoport a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési           
Szabályzatában nevesített szervezet, az SzMSz-ben meghatározott feladatait egyetemi        
szervezetként látja el. 
 
Az Instruktor Öntevékeny Csoport (továbbiakban: IÖCS) alapvető céljai: 
a.) A Semmelweis Egyetemre felvett hallgatók integrációja az egyetemi életbe, annak minden            
területén.  
b.) Szoros kapcsolat fenntartása az Egyetem különböző szervezeti egységeivel.         
Segítségükkel valósítja meg mind saját, mind pedig közös céljaikat, úgy mint a Semmelweis             
Egyetem jó hírének megőrzése, és az Egyetemen szervezett számos hivatalos és közösségi            
program színvonalának magasan tartása, különös tekintettel az Egyetem öt karára (Általános           
Orvostudományi Kar, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egészségtudományi Kar,       
Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar) felvett hallgatók gólyatáborának az        
Egyetem szellemiségéhez és hagyományaihoz hű, magas színvonalú megszervezésére illetve         
a tanulmányaikat megkezdő hallgatóinak az első egyetemi éveik során tanulmányi,          
életvezetési, és egyéb segítésére. 
c.) Az a.) és b.) pontokban meghatározott tevékenységeket közvetlenül megvalósító instruktori           
közösség összetartása, a feladatokra való felkészítése, számukra szakmai ismeretek         
oktatása, valamint a csoport évenkénti bővítése.  
d.) A Csoport tagjainak (továbbiakban: instruktorok) kompetenciafejlesztése kommunikáció,        
problémamegoldás, új helyzetekhez való alkalmazkodás, illetve egyéb képességek terén. 
e.) Mindezek alapján a Csoport kiemelten fontosnak tartja az általa képviselt értékek            
továbbadását és fenntartását.  
 
A Csoport éves feladatai 
 
I. Általános feladatok 
a.) Az IÖCS általános éves programja a következőképpen áll össze, negyedéves bontásban. 
b.) Az alább következő rendezvények közül azok megtartása hagyható el, amelyek nem            
szerepelnek az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában az IÖCS által          
megrendezendő vagy az IÖCS társszervezésében megrendezendő feladatként. Nem felsorolt         
rendezvény beiktatható az éves rendezvénynaptárba. 
c.) negyedéves bontás: 

 

mailto:info@iocs.hu
mailto:info@iocs.hu
http://iocs.hu/
http://iocs.hu/


i.) első negyedév 
- Gyűlés 
- téli Vizsgafelejtő a vizsgaidőszak után 
- Instruktorképzés kezdete 
- Semmelweis Tavaszi Fesztivál 
- Semmelweis Karnevál 
ii.) második negyedév 
- Instruktorképzés záróhétvége 
- Tavaszi IÖCS Klub 
- Gyűlés 
- nyári vizsgefelejtő a vizsgaidőszak után 
iii.) harmadik negyedév 
- PánInstruktor Piknik 
- Gólyatábor 
- Ökörsütés 
iv.) negyedik negyedév 
- Gyűlés 
- Őszi IÖCS Klub 
- Gólyahajó 
- Gólyabál 
- Tisztújító Gyűlés 
- Közös Karifőnök Választás 

d.) egyes rendezvények sikeres lebonyolítása, valamint az IÖCS céljainak – különös           
tekintettel az első évre felvett személyek, ill. elsőéves hallgatók segítésére, egyetemi életbe            
bekapcsolódására, részükre egyes rendezvények megszervezésére – megvalósítása       
elősegítésére az IÖCS létrehozta az Instruktor Öntevékeny Csoport Egyesületet         
(nyilvántartási száma: 01-02-0010008, eljáró bíróság: Fővárosi Törvényszék, székhelye: 1089         
Budapest, Nagyvárad tér 4.).  
Az Egyesület alapdokumentuma szerint tevékenysége és nonprofit jellegű működésének célja          
kifejezetten a Semmelweis Egyetemhez köthető. 
 
II. Gyűlés 
 
1.) Évközi Gyűlések 
a.) Gyűlést az Elnök hívja össze és vezeti le.  
b.) Kötelessége Gyűlést összehívni minden, az Instruktor Öntevékeny Csoport egészét érintő           
témával kapcsolatban, valamint ha a tagok legalább tizenöt százaléka vagy legalább 75 aktív             
vagy szenior tag azt írásban kéri.  
c.) A Csoport minden évben minimum négy Gyűlést tart. A Vezetőség és az Etikai Bizottság               
további tagjainak mandátuma lejártát megelőzően a Tisztújító Gyűlést úgy kell összehívni,           
hogy a Vezetőség és az Etikai Bizottság működése folyamatosan biztosított legyen. 
d.) Gyűlésen részt vehet minden instruktor, szavazati joggal azonban csak az aktív és szenior              
tagok rendelkeznek.  
e.) Gyűlésen felszólalhat minden tag, azonban szavazást helyben nem kezdeményezhet.  
f.) Szavazást a Gyűlésen az Elnök kezdeményezhet. Amennyiben egy aktív vagy szenior tag             
szeretne szavazást kezdeményezni, akkor 45 naptári nappal a Gyűlés időpontja előtt írásban            
kell jeleznie azt az Elnöknek, aki legkésőbb 15 naptári nappal a Gyűlés időpontja előtt              

 



értesíteni köteles erről a tagságot. 
g.) A Gyűlés abban az esetben határozatképes, ha az aktív, illetve szenior instruktorok több              
mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott Gyűlés létszámra           
való  tekintet nélkül határozatképes. 
h.) A szavazati joggal rendelkező tagság kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik: 

- szabályzat módosítása; 
- tisztújítás; 
- ezer főt meghaladó új rendezvény szervezéséről döntés;  
- etikai bizottság döntése elleni fellebbezésről döntés; 
- szenior státuszok jóváhagyása. 

 
2.) Tisztújító Gyűlés 
a.) A tagság minden év novemberében választja meg az új Vezetőséget, az Etikai Bizottság              
nem vezetőségi tagjait, valamint az Év Instruktorát. 
b.) Legkésőbb az adott év november hó harmadik csütörtökéig le kell zajlania.  
c.) A Tisztújító Gyűlés abban az esetben határozatképes, ha az aktív, illetve szenior             
instruktorok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott           
Tisztújító Gyűlés létszámra való tekintet nélkül határozatképes. 
d.) A gyűlés elején az Elnök megszavaztatja a napirendi pontokat, majd megválasztásra kerül             
a Szavazatszámláló Bizottság (SZB). 
e.) A SZB öt főből áll, közülük egy elnök. A leköszönő vezetőségi tagok nem lehetnek tagjai a                 
SZB-nek. Minden aktív és szenior tag rendelkezik aktív és passzív szavazati joggal a SZB              
megválasztásában. Amennyiben a SZB tagja jelölteti magát a Vezetőségi tisztségek egyikére,           
úgy SZB tagsága megszűnik, helyére új tagot választanak. 
f.) A szavazatszámláló bizottság elnökének feladata a szavazás szabályszerűségének         
garantálása, annak levezetése, valamint az eredmény kihirdetése.  
g.) A tisztújításon minden aktív, illetve szenior instruktor választó és választható. Jelöléseiket            
szintén ők adhatják le. 
h.) A Vezetőségi posztok megválasztása legfeljebb három fordulós. Az első fordulóban           
minden tisztségnél a szavazatok abszolút többségét megszerző jelölt a győztes. 
i.) Ha egyik jelölt sem szerzi meg a szavazatok több, mint felét, úgy második fordulót kell                
tartani. A második fordulóban az első fordulóban két legtöbb szavazatot kapott jelöltre, az első              
helyen többes szavazategyenlőség esetén az összes legtöbb szavazatot kapó jelöltre lehet           
szavazni. Ebben a körben az egyszerű többséget szerzett jelölt győz.  
j.) Szavazategyenlőség esetén harmadik fordulót kell tartani a második forduló résztvevőivel,           
azzal az eltéréssel, hogy ennek szavazategyenlősége esetén az a jelölt tekintendő           
megválasztottnak, akire kevesebb “nem” szavazat érkezik. A harmadik forduló         
eredménytelensége esetén az adott tisztségre történő választásra 8 munkanapon belül új           
Gyűlést kell összehívni, amelyen bármely aktív vagy szenior tag jelölhető. 
k.) Az Év Instruktora címre nincs nyílt jelöltállítási kör. Az aktív, illetve a szenior instruktorok               
titkos szavazás során szavazatukkal jelölik az általuk érdemesnek ítélt instruktort. A címet a             
legtöbb szavazatot kapott jelölt kapja. Az Év Instruktora cím elnyerője jogosult           
megválasztásától a következő választásig birtokolni az Év Instruktora vándorserleget.         
Következő évben köteles a Tisztújító Gyűlésen személyesen vagy megbízott útján átadni azt a             
következő évi szavazás nyertesének. 
l.) A gyűlésekről készült jegyzőkönyvet a Vezetőség köteles kiadni bármely aktív, passzív            

 



vagy szenior tagnak, amennyiben az írásban, szóban vagy elektronikus úton kéri. Ennek a             
kérést követő 30 naptári napon belül meg kell történnie. 
m.) Amennyiben évközben mandátumvesztés történik időközi Tisztújító Gyűlést kell kiírni az           
adott tisztségre 45 naptári napon belül. 
 
 
Felügyeleti szervek, állandó kapcsolatok 
 
1.) Az IÖCS felügyeletét az Egyetem Rektora látja el. 
2.) Az Elnök köteles bármely, a Csoporttal kapcsolatos - annak működését lényegesen            
befolyásoló, vagy az Egyetem működését érintő - információról 15 napon belül vagy a kijelölt              
időpontban szóban vagy írásban (postai vagy elektronikus úton) tájékoztatni az Egyetem           
Rektorát, megkeresése esetén az egyetemi szervezetek ellenőrzésére jogosult szervezet –          
Ellenőrzési Igazgatóság – vezetőjét. 
3.) A Csoport és tagjai kötelesek betartani az Egyetem szabályzatait, ennek felügyelete az             
Elnök feladata és felelőssége. 
 
Jelen Alapszabályt az Instruktor Öntevékeny Csoport tagjai akaratukkal megegyezőként         
fogadják el. 
 
Budapest, 2017. …................ 
 

 


