
Instruktor Öntevékeny Csoport Egyesület - Alapszabály 
 
 
Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a Instruktor            
Öntevékeny Csoport EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet tárgyában, és egyező         
akaratnyilatkozattal elfogadták az egyesület alapszabályát. 

 
A szervezet tagjai által elfogadott alapszabály a következő. 

 
1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme 

 
(1) Az Egyesület neve: Instruktor Öntevékeny Csoport Egyesület 
(2) Az Egyesület hivatalos rövidítése: IÖCS Egyesület 
(3) Az Egyesület székhelye: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4., Hallgatói Centrum, 1. iroda 
(4) Az Egyesület működési területe: Magyarország 
(5) Az Egyesület elektronikus levélcíme: info@iocs.hu 

 
2. Az Egyesület célja 

 
(1) Az Egyesület célja: 
 
a.) A Semmelweis Egyetemre felvételt nyert hallgatók bevezetése az egyetemi életbe,           
segítése a kezdeti tájékozódásban, informálása az egyetemen nyújtott sport-, kulturális-,          
ösztöndíj-, kollégiumi és egyéb lehetőségekről, a tankörökön belül és azok közötti           
közösségek megteremtése, illetve összetartása. 
 
b.) A Semmelweis Egyetem egykori és jelenlegi hallgatói körében fejlett közösségi élet            
kereteinek megteremtése és fenntartása, meglévő hallgatói hagyományok ápolása illetve         
újak teremtése, ezáltal a hallgatói élet színesebbé tétele. 
 
c.) Az a.) és b.) pontokban meghatározott tevékenységet közvetlenül megvalósító instruktori           
közösség összetartása, a feladatokra való felkészítése, számukra szakmai ismeretek         
oktatása, valamint a csoport évenkénti bővítése, amellyel elősegíti egy művelt,          
szervezésben, közösségi munkában, ifjúságnevelésben járatos, új értelmiségi generáció        
létrejöttét. 
 
(2) Az Egyesület tevékenysége: 
 
a.) A Semmelweis Egyetem gólyatáborának és gólyabáljának anyagi, technikai feltételeinek          
biztosítása, támogatása, a rendezvények megszervezése, tartása és lebonyolítása, 
b.) Az elsőéves hallgatók tájékoztatása az egyetemi élettel kapcsolatos legfontosabb          
kérdésekben (tanulmányi információk, kollégiumok, hallgatói szervezetek, stb.), 
c.) Az a) pontban meghatározott céloknak megfelelő kiadványok, szakanyagok,         
szakkönyvek, hang- és videóanyagok szerkesztése, összeállítása, internetes adatbázis,        
honlap, e-mail címtár létrehozása, fenntartása, fejlesztése, 



d.) Az Egyetem valamennyi karának jelenlegi és egykori hallgatói számára kulturális és            
szabadidős rendezvények (Semmelweis Karnevál, Semmelweis Tavaszi Fesztivál,       
Ökörsütés, Gólyahajó, hallgatói nap, klubdélután, találkozók, egyebek) szervezése, tartása,         
lebonyolítása, 
e.) Az a) pontban meghatározott célok közvetlen megvalósításában részt vállalni kívánó           
érdeklődők részére a tevékenységhez szükséges szervezési, pszichológiai, technikai        
ismeretek, készségek, elsajátítására, valamint a tapasztalatok átadására szolgáló képzés,         
oktatás, szervezése, tartása, lebonyolítása, a célok megvalósításában tevékenykedő        
hallgatók csoportjának közös kulturális, szabadidős és sportprogramok, kirándulások,        
összejövetelek szervezése, tartása, lebonyolítása, 
f.) Hagyományápolás. Az Egyetem kulturális örökségének, hagyományainak ápolása,        
megőrzése, fejlesztése. A rendelkezésre álló anyagok összegyűjtése, rendszerezése, 
g.) Más, hasonló célú szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, e szervezetek támogatása          
tapasztalatok átadásával. 
 
(3) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében,         
azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt            
a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja. 
 
(4) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól          
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 
3. Az Egyesület tagjai 
 
(1) Az Egyesület tagja bármely természetes személy lehet, aki részt vett az Egyesületi élet              
céljait, kötelezettségeit bemutató Egyesületi képzésen, az Egyesület Alapszabályát,        
szabályzatait, céljait elfogadja és kész tevőlegesen közreműködni az Egyesületi célok          
megvalósulása érdekében. 
 
(2) A tagság az Egyesület Vezetőségéhez intézett belépési kérelem alapján, az (1)            
bekezdésben foglaltak teljesülése esetén a Vezetőség elfogadó döntésével keletkezik. A          
Vezetőség elutasító döntése ellen a tagfelvételi kérelmet benyújtó az Egyesület          
közgyűléséhez fordulhat. Ebben az esetben a soron következő közgyűlés dönt a tag            
felvételéről. A közgyűlés döntése ellen további fellebbezésnek nincs helye. A közgyűlési           
döntéssel keletkezett tagság a közgyűlés napjával jön létre. 
 
(3) Teljes jogú tag az a személy lehet, aki az Egyesület tagja, és két Tisztújító közgyűlés                
között eltelt egy évben az Egyesület két rendezvényén e szabályzatban meghatározott           
Egyesületi feladatot végzett a Vezetőség jóváhagyásával. A teljes jogú tagság az Egyesületi            
képzés elvégzésével automatikusan létrejön, majd az egyesületi képzés elvégzésével         
azonos évben még egy egyesületi feladat elvégzésével, illetve azt követően évi két            
Egyesületi feladat elvégzésével fenntartható, illetve megújítható. 
 
(4) A teljes jogú tag az Egyesület Vezetőségébe, a Felügyelőbizottságba és a            
Szavazatszámláló Bizottságba választható, illetve ezek megválasztásakor szavazati joggal        



bír, továbbá az Egyesületi képzésben mint képző részt vehet, főnöki feladatot (betű-, gebin-             
és rendezvényfőnökséget) láthat el. 
 
(5) A teljes jogú tagság megszűnik: 
a.) a természetes személy tag halálával 
b.) a kilépés írásbeli bejelentésével, 
c.) kizárással, 
d.) ha az Egyesület megszűnik, 
e.) abban az esetben, ha a teljes jogú tag 12 hónapon át nem végez legalább kettő                
Egyesületi feladatot. 
 
(6) Pártoló tag az a személy, aki az Egyesület teljes jogú tagjaként az elmúlt két Tisztújító                
Közgyűlés közötti 12 hónapban csak egy egyesületi munkát végzett. Tagsága teljes jogú            
tagsággá akkor alakul vissza, ha pártoló tagként legalább három egyesületi munkát végez a             
két Tisztújító Közgyűlés közötti 12 hónap alatt. 
 
(7) A pártoló tag az Egyesület Vezetőségébe, a Felügyelőbizottságba és a           
Szavazatszámláló Bizottságba nem választható, illetve ezek megválasztásakor szavazati        
joggal nem bír, továbbá az Egyesületi képzésben mint képző részt nem vehet, főnöki             
feladatot (betű-, gebin- és rendezvényfőnökséget) nem láthat el. 
 
(8) A pártoló tagság megszűnik: 
a.) a természetes személy tag halálával 
b.) a kilépés írásbeli bejelentésével, 
c.) kizárással, 
d.) ha az Egyesület megszűnik, 
e.) abban az esetben, ha a pártoló tag 12 hónapon át nem végez legalább kettő Egyesületi                
feladatot.  
 
(9) Tiszteletbeli tag az a személy lehet, aki korábban legalább három éven át az Egyesület               
teljes jogú tagja volt, továbbá valamely felsőoktatási intézményben szerzett főiskolai vagy           
egyetemi oklevéllel rendelkezik, vagy öt éven át volt teljes jogú tag, de oklevelet ez idő alatt                
nem szerzett. A tiszteletbeli tagságot a tag kérvényezheti, mely kérvényt a Tisztújító            
közgyűlésen a Vezetőség terjeszt elő és a közgyűlés fogadhat el. 
 
(10) A tiszteletbeli tag az Egyesület Vezetőségébe, a Felügyelőbizottságba és a           
Szavazatszámláló Bizottságba választható, illetve ezek megválasztásakor szavazati joggal        
bír, továbbá az Egyesületi képzésben mint kiképző részt vehet, főnöki feladatot (betű-,            
gebin- és rendezvényfőnökséget) láthat el. 
 
(11) A tiszteletbeli tagság megszűnik: 
a.) a tag halálával 
b.) a kilépés írásbeli bejelentésével, 
c.) kizárással, 
d.) ha az Egyesület megszűnik. 
 



(12) A tagság alapját képező Egyesületi feladatok és feladat-elvégzések nyilvántartása a           
Vezetőség feladata. 
 
(13) Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni a Vezetőségnek. A kilépés a Vezetőségnek             
tett bejelentés időpontjában válik hatályossá. 
 
(14) A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező           
tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot,          
aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan          
megszegi, így különösen ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal           
össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. 
 
(15) Tagkizárásra vonatkozó döntést a Közgyűlés előterjesztés alapján, vagy az Etikai           
Bizottság döntése elleni fellebezés esetén hozhat. 
 
4. Tagsági jogok és kötelezettségek 

 
(1) Az Egyesület tagja jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni. A közgyűlés            
határozatainak meghozatalában szavazati joggal a teljes jogú tag és a tiszteletbeli tag            
rendelkezik. Az Egyesület tevékenységével illetve működésével kapcsolatban       
észrevételeket, javaslatokat tehet. A Vezetőségtől felvilágosítást kérhet az Egyesület         
tevékenységéről. Betekinthet az Egyesület nyilvántartásaiba, jogosult igénybe venni az         
Egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait. 

 
(2) Az Egyesület tagja részt vehet az Egyesület rendezvényein, összeférhetetlenségi és           
elfogadó nyilatkozata alapján az Egyesület bármely vezető tisztségére teljes jogú tag és            
tiszteletbeli tag megválasztható és újraválasztható. 

 
(3) A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. 

 
(4) Az Egyesület tagjának kötelezettségei 

 
a.) Az Egyesület tagja köteles aktívan részt venni az Egyesület céljainak megvalósításában.

 
b.) Az Egyesület tagja köteles megtartani illetve teljesíteni közgyűlés határozataiban          
foglaltakat.  
c.) Az Egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek          
teljesítésére.  
d.) Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását, és az            
Egyesület tevékenységét. 
 
5. Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok 
 
(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a teljes jogú és tiszteletbeli tagok              
összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli           
feladatokat az Egyesület ügyintéző szerve a Vezetőség irányítja és látja el. Az Egyesület             



vezető tisztségviselői: a Vezetőségi tagok és az Elnök, valamint a Felügyelő Bizottság            
elnöke és tagjai. 
(2) Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar            
állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel       
rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás            
hatálya alatt. 
(3) Az Egyesület vezető szervének határozat hozatalában nem vehet részt az a személy,             
aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a           
határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más módon           
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül          
előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe             
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony            
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
 
6. A Közgyűlés 
 
(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal            
össze kell hívni. Az Elnök a Vezetőség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a             
Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a            
tagok legalább 15%-a vagy 75 fő azt írásban kéri. 
 
(2) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a.) az Alapszabály megállapítása, módosítása 
b.) az éves költségvetés jóváhagyássa 
c.) a vezetőség éves beszámolójának elfogadása 
d.) az Egyesület más társadalmi szervezettel történő egyesülésének, feloszlásának         
kimondása 
e.) az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím            
visszavonása előterjesztés vagy az Etikai Bizottság döntése ellen benyújtott fellebezés          
esetén döntéshozatal 
f.) a Vezetőség tagjai és az Elnök megválasztása 
g.) a Vezetőség tagjai és az Elnök visszahívása 
h.) a Felügyelő Bizottság megválasztása és visszahívása 
i.) a tagdíj mértékének meghatározása 
j.) az Egyesület kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság alapítása és          
megszüntetése 
k.) az Egyesület kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság vezetőinek         
megválasztása, visszahívása és beszámoltatása 
 
(3) A Közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes értesítésével. A             
meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 30 naptári nappal meg kell             
küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozat-képtelenség esetén megtartandó esetleges          
megismételt Közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A meghívó akár          
postai úton, akár elektronikus levél formájában (mindkét esetben a tag által az egyesületnek             
megadott postai, illetve elektronikus címekre) megküldhető a tagoknak. 
 



(4) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 százaléka, plusz             
egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti           
meghívóban meghirdetett napirendi pontok tekintetében a jelenlévő tagok számától         
függetlenül határozatképes, ha erről a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatták. 
 
(5) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal           
rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az e) és g) pontot, ahol a             
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább        
három-negyedének) igenlő szavazata szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés       
meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja. 
 
(6) A Közgyűlés az éves beszámoló elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok            
szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza. 
 
(7) A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor           
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz. 
 
(8) A Közgyűlés a személyi döntések (e.), f.) és g.) pontok) kivételével határozatait nyílt              
szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza. 
 
(9) Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető elnökének         
szavazata dönt, titkos szavazás esetén addig kell ismételni a szavazást, ameddig a kellő             
támogató többség ki nem alakul. 
 
(10) A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az Elnök            
köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A           
Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés           
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők           
számaránya megállapítható. 

 
7. A Vezetőség 
 
(1) Az Egyesület vezető szerve az öt tagú Vezetőség, amelynek tagjait, a négy Vezetőségi              
tagot és az elnököt, a Közgyűlés egyszerű többséggel, titkos szavazással választja, egy            
évre, a Tisztújító Közgyűlés alkalmával. A tisztviselők újraválaszthatóak. Vezetőségi taggá          
választható bármely teljes jogú vagy tiszteletbeli tag. 
(2) A Vezetőség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. 
(3) A Vezetőségi ülés ügyrendjét az Elnök állapítja meg, az ülést ő hívja össze valamennyi               
Vezetőségi tag előzetes értesítésével. 
(4) A Vezetőség hatáskörébe tartozik: 
a.) rendezvények szervezése 
b.) rendezvények feladatainak meghatározása, felelősök kiválasztása 
c.)a feladatvégzések koordinálása, nyilvántartása, 
d.) a feladatok elvégzésének ellenőrzése, 
e.) az Egyesület költségvetésének elkészítése, 
f.) az Egyesület beszámolási kötelezettségeinek teljesítése, 



g.) az Egyesület Alapszabálynak és jogszabályoknak megfelelő működtetése, 
h.) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
i.) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése 
j.) az Egyesület egyes iratainak minősített irattá nyilvánítása 
k.) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala 
l.) az ügyrend elfogadása 
m.) az etikai szabályok elfogadása 
n.) tagfelvétel jóváhagyása 
o.) döntés minden olyan kérdésben, mely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 
p.) Egyesület kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság ügyvezetőinek        
beszámoltatása 
q.) Egyesület kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság közgyűlésén a tulajdonosi          
képviselet gyakorlása 
r.) Egyesület kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság alapszabályának elfogadása         
és módosítása (ide nem értve a gazdasági társaság alapítását és megszüntetését) 
s.) az Egyesület napi ügyeinek vitele 
t.) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a            
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása 
u.) a közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése 
v.) a tagság nyilvántartása 
w.) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak           
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele 

 
(5) Megszűnik a Vezetőségi megbízatás 
a.) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
b.) visszahívással; 
c.) lemondással; 
d.) a Vezetőségi tag halálával; 
e.) a Vezetőségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben          
történő korlátozásával; 
f.) a Vezetőségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
 
(6) A (5) pontban felsoroltak valamelyike okán a Vezetőségi tagság megszűnik, a Közgyűlés             
új Vezetőségi tagot választ. Az időközben választott új Vezetőségi tag megbízása a már             
hivatalban lévő Vezetőségi tagok mandátumával egyező időpontig szól. 
 
(7) A Vezetőség tagja nem lehet az Egyesület kizárólagos tulajdonában álló gazdasági            
társaság vezető tisztviselője. 

 
(8) A Vezetőség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, az Egyesülettel kapcsolatos            
kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. 

 
(9) Az ügyvezetés ellátása  
a.) Az Egyesület irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem          
tartoznak a közgyűlés hatáskörébe, a Vezetőségi tagokból álló Vezetőség jogosult.

 



b.). A Vezetőségi tag ügyvezetési tevékenységét a jogi személy érdekének megfelelően           
köteles ellátni. 

 
(10) A Vezetőségi taggal szembeni követelmények és kizáró okok  
a.) 1. A Vezetőségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a             
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
b.) 2. A Vezetőségi tag ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
c.) 3. Nem lehet Vezetőségi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen            
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos         
következmények alól nem mentesült.  
d.) 4. Nem lehet Vezetőségi tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely              
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt            
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

 
e.) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet Vezetőségi tag az,            
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 
(11) Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség  
a.) A Vezetőségi tag a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy                
alapítói részére köteles a jogi személyre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a            
jogi személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A         
felvilágosítást és az iratbetekintést a Vezetőségi tag a jogosult által tett írásbeli titoktartási             
nyilatkozat tételéhez kötheti.  
b.) A Vezetőségi tag megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a               
jogi személy üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen            
gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő            
a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi           
személy kötelezését a felvilágosítás megadására. 

 
(12) A Vezetőségi tag felelőssége 

 
(13) A Vezetőségi tag az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott            
károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi            
személlyel szemben. 

 
8. Az Egyesület képviselete és jegyzése 

 
(1) Az Egyesület törvényes képviseletét az Elnök látják el.  
(2) Az Elnök képviseleti jogát önállóan gyakorolja.  
(3) Az Egyesület jegyzése úgy történik, hogy az Egyesület nevéhez az Elnök önállóan             
csatolja a névaláírását a hitelesített aláírási címpéldány (névaláírási nyilatkozat) szerint.

 
 

9. A felügyelőbizottsági tagság működése 
 



(1) A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület Alapszabályban rögzített tevékenységének,          
gazdálkodásának, valamint a jogszabályok, az Alapszabály és az egyesületi határozatok          
végrehajtásának, betartásának folymatos ellenőrzése és felügyelete. Működéséért a        
közgyűlésnek felel. 
(2) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt          
venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük          
során nem utasíthatóak. 
(3) A Felügyelő Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig           
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a szervezet irataiba betekinthet, azokat          
megvizsgálhatja. 
(4) A Felügyelő Bizottság 3 tagját a Közgyűlés választja meg a Tisztújító Közgyűlés             
alkalmával, tisztségük 1 évre szól, melynek letelte után újraválaszthatók. 
(5) A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, mely ülést a              
Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt 8 nappal írásban hív össze a napirend              
egyidejű írásbeli közlésével.  
(6) A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez az Egyesület vagy mások jogát, jogos             
érdekét nem veszélyezteti.  
(7)Zárt ülés elrendeléséről az előző bekezdésben foglalt indokok alapján a Felügyelő           
Bizottság elnöke jogosult dönteni, egyebekben működésére a vezetőség működési         
szabályait kell értelemszerűen alkalmazni. 
(8) A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség         
esetén a bizottság elnökének szavazata dönt. Munkarendjét maga határozza meg. A           
határozatokat az érintettekkel a Felügyelő Bizottság elnöke közli írásban. 
(9) A Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tájékoztatja a Közgyűlést. 
(10) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésére jogosult vezető szervet tájékoztatni, és            
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
a.) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit           
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy         
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv         
döntését teszi  szükségessé. 
b.) A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
(11) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak            
megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen            
eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság a jogosult. 
(12) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges            
intézkedéseket nem teszi meg a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a           
törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 
(13) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a            
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a         
felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll           
fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. 
(14) A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás         
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag          
lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.  
 
10. Az Etikai Bizottság 



 
(1) Az Etikai Bizottság működésének célja az Egyesület jó hírének védelme, erősítése. 
 
(2) Az Etikai Bizottság az Egyesület Vezetőségének és Felügyelő Bizottságának tagjaiból áll.            
A Bizottsági tagság Vezetőségi taggá, ill. Felügyelő bizottsági tagjává válással jön létre. Az             
Etikai bizottsági tagság Vezetőségi, ill. Felügyelő Bizottsági tagság megszűnésével együtt          
szűnik meg. 
 
(3) Az Etikai Bizottság elnöke a tagok által szótöbbséggel megválasztott személy. 
 
(4) Az Etikai Bizottság elnökének megbízatása megszűnik: 
a.) bizottsági tagságának bármely okból történő megszűntekor 
b.) lemondásával 
c.) amennyiben Vezetőségi tag, úgy a következő Vezetőség választásának napján 
d.) amennyiben Felügyelő Bizottsági tag, úgy a következő Felügyelő Bizottság          
választásának napján 
 
(5) Az Etikai Bizottság feladatai: 
a.) az Egyesület etikai- és erkölcsi normáknak megfelelő működésének bizosítása 
b.) a 4. bekezdésben megfogalmazott tagsági kötelezettségek teljesítésének előmozdítása         
érdekében eljárni 
c.) a 4. bekezdésben megfogalmazott tagsági kötelezettségek súlyos és jelentős          
megszegése esetén, különös tekintettel az Egyesület jó hírnevének megőrzésére,         
szellemiségének, értékrendjének tiszteletben tartására, a súlyos kötelezettségszegést       
elkövető tag kizárásáról dönteni 
 
(6) Az (4) bekezdésben megfogalmazott, tagsági kötelezettségek súlyos megszegésével         
kapcsolatos cselekmények esetén a Bizottság feladata a tényállás megállapítása, az érintett           
tag(ok) meghallgatása, majd ezt követően döntés meghozatala a tag esetleges kizárásával           
összefüggésben. 
 
(7) A Bizottság a (6) bekezdésben foglalt feladata során köteles a bizottsági meghallgatásról             
a tagot legalább 8 nappal korábban értesíteni postai úton, vagy elektronikus levél            
formájában. A tényállás tisztázását követően a Bizottság a tag kizárásával kapcsolatos           
döntését szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén úgy kell tekinteni, mintha a           
bizottság úgy döntött volna, hogy a tagot nem zárja ki az Egyesület tagjainak sorából. 
 
(8) Ha a tagkizárásra vonatkozó döntés az Etikai Bizottság tagját érintené, akkor az ügyben              
az érintett tag nem szavazhat. 
 
(9) A tag kizárására vonatkozó döntés ellen a kizárt tag - távollétében hozott döntés esetén               
annak kézhezvételétől számított - 15 napon belül fellebbezést nyújthat be a Közgyűléshez. A             
fellebbezés benyújtása a döntésre vonatkozóan halasztó hatályú. Fellebbezés esetén a tag           
kizárásról a Közgyűlés dönt, minősített szótöbbséggel. 
 



(10) Tagkizárásra vonatkozó döntést megelőzően, ill. az érintett tag meghallgatásakor a           
Bizottság az érintett tag kérésére zárt ülést tart. 
 
(11) A Bizottság határozatképes, ha a vezetőségi tagok 50%-a, valamint a nem vezetőségi             
tagok mindegyike jelen van. A döntéseket abszolút többséggel fogadják el, azaz a döntés             
akkor elfogadott, ha a Bizottság legalább 6 tagja támogatja. A döntésekről a Bizottság             
Elnöke köteles tájékoztatni az érintett tago(ka)t írásban (nyomtatott vagy elektronikus          
formában) a döntést követő 8 munkanapon belül. 
 
(12) Jelen rendelkezések nem érintik a Közgyűlés (3. (16)) bekezdésében érintett           
jogosítványait. 
 
 
11. Az Egyesület működése és gazdálkodása 
(1) Az Egyesület a bíróság általi jogerős nyilvántartásba vétellel jön létre és a jogerős              
végzéssel történt bírósági vétellel kezdheti el működését. 
(2) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb           
jövedelmekből gazdálkodik. 
(3) A tagdíj összegét, befizetésének módját a Közgyűlés határozza meg. A tagok            
tagdíjbefizetéseiről a Vezetőség tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A        
tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
(4) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. 
(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az            
Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. 
(6) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzatkészítési          
kötelezettsége nincs. 
(7) Az Egyesület az államháztartás alrendeszereitől - a normatív támogatás kivételével -            
csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell          
határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető           
támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell           
hozni. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 
(8) Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a              
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által            
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások          
kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
(9) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 
(10) Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez tevékenységét veszélyeztető mértékű        
hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül,           
illetve hitel törlesztésre nem használhatja fel. 
(11) Az Egyesület a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és            
az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a         
céljainak elérését elősegítendő folytathat. 
(12) Az Egyesület működése felett a Fővárosi Főügyészség gyakorol törvényességi          
felügyeletet. 
 
12. Az Egyesület tulajdonában álló gazdasági társaság működése 



(1) Az Egyesület Közgyűlése kizárólagos hatáskörében gazdasági társaságot alapíthat. 
(2) Csak olyan gazdasági társaság alapítható, amelynek az Egyesület kizárólagos          
tulajdonosa. Az Egyesület olyan gazdasági társaságban, melynek nem kizárólagos         
tulajdonosa, tulajdont nem szerezhet. 
(3) A gazdasági társaság eredményéből osztalékként kifizetett összeg, valamint a társaság           
megszűnése esetén megmaradó vagyon kizárólagosan az Egyesületet illeti. 
(4) A (3) bekezdés szerinti összeg kizárólagosan az Egyesület céljaira fordítható. 
(5) A gazdasági társaság vezető tisztségviselői tevékenységüket mindennemű díjazás nélkül          
végzik. 
(6) Az Egyesület közgyűlése és vezető szervei bármikor jogosultak a gazdasági vezető            
tisztségviselőitől a gazdasági társaság működésével kapcsolatosan felvilágosítást kérni. 
 
13. Az Egyesületi adatkezelés 
 
(1) Az Egyesület tevékenysége során tagságára, az adott évben az Egyesületi képzésre            
jelentkezett személyekre, valamint rendezvényeire vonatkozó adatokat kezel, ideértve a         
zártkörű rendezvényein résztvevők nevét, és az azonosításukhoz szükséges egyéb adatokat          
(pl. fényképes igazolványszám rendezvényre belépéshez). Adatkezelés tárgyát kizárólag        
olyan adatok képezik, amelyek az Egyesület tevékenységéhez szükségesek, céljainak         
eléréséhez alkalmasak. 
 
(2) Az Egyesület részére személyes adatot szolgáltathat 
a.) az Egyesületi képzésére jelentkező személy a képzés megkezdése előtt; 
b.) az Egyesület tagja az éves adatfrissítés során; 
c.) az Egyesület tagja a Vezetőség, illetve a Felügyelőbizottság tagjainak kérésére; 
d.) adatváltozás bejelentése, adatkiegészítés céljából az Egyesület tagja. 
e.) azonosítása és a rendezvényen résztvevők körének megállapítása érdekében az          
Egyesület zártkörű rendezvényén résztvevő bármely személy. 
 
(3) Az Egyesületi képzését megkezdő személyek képzésük megkezdése előtt, valamint az           
Egyesület tagjai az évközi adatfrissítések során írásban hozzájárulnak, hogy az általuk az            
Egyesület számára szolgáltatott adatokat az Egyesület Vezetősége teljeskörűen kezelje, az          
Egyesület működéséhez szükséges tevékenységekkel összefüggésben felhasználja, a       
működés során szervező, vezető pozíciót betöltő személyeknek továbbadja. A képzésben          
résztvevő személyek képzésük megkezdése előtt hozzájárulnak, hogy az általuk megadott          
adatokat taggá válásuk után az Egyesület a következő adatfrissítésig teljes körűen kezelje. 
 
(4) Az Egyesület különleges adatokat nem gyűjt, nem tárol és nem kezel. 
 
(5) Az Egyesület a tag kifejezett, egyértelmű hozzájárulását követően birtokába jutott           
adatokat az érintett személy tagsági viszonyának megszűnéséig jogosult kezelni. 
 
(6) Egyesületi képzésben résztvevő személyek esetében, amennyiben az érintett sikeresen          
teljesítette a képzést, a tagsági viszony létesülése után adataik kezelésére jelen           
Alapszabálynak az Egyesületi tagok adatainak kezeléséről szóló rendelkezései érvényesek.         
Amennyiben a képzésben résztvevő személy a képzését megszakítja, abban az esetben az            



Egyesület köteles az érintett személy adatait a képzés megszakítását követő 8 munkanapon            
belül saját adatbázisából eltávolítani. 
 
(7) Az (1) bekezdésben említett adatok tárolása az alábbiak szerint történik. 
 
a.) Az Egyesület a tagoktól, a képzést elkezdett személyektől és a rendezvényein            
résztvevőktől gyűjtött adatokat papír alapon elzárva, illetve elektronikus, megosztott         
formában (“felhőben”), jelszóval védve tárolja. Az adatok megtekintésére, kezelésére,         
tárolására a Vezetőség és a Felügyelőbizottság jogosultak. Az adatok szűkebb körének           
kezelésére – csak a tevékenysége ellátása érdekében, az ahhoz szükséges körben és            
időben – az Elnök felhatalmazása alapján más tag is jogosult. Az adatkezelők személyéről             
és az általuk kezelt adatok köréről az Egyesület folyamatos nyilvántartást vezet. Az adatok             
az adatkezelőkön kívül harmadik személyek számára nem hozzáférhetőek, ide nem értve a            
törvényben meghatározott eseteket (pl. bírósági megkeresés). 
 
b.) Az adatok elektronikus kezelése erre szolgáló egy darab táblázatban történik. A táblázat             
az adatokat módosítatlan formában, megjegyzések vagy következtetések hozzáadása nélkül         
tartalmazza. A kezelt adatokon túlmenően bármilyen más adat, megjegyzés nem kezelhető           
és tárolható. 
 
c.) A Vezetőség az Egyesület belső működéséhez feltétlenül szükséges esetben a egyes            
adatokat az arra kijelölt, szintén Egyesületi tag harmadik személynek meghatározott időre           
továbbadhatja. A harmadik személy a kapott adatokat nem változtathatja meg, tovább nem            
adhatja, a Vezetőség által meghatározott idő leteltével azok kezelését a Vezetőségnek           
átadja, illetve a birtokában lévő adatokat megsemmisíti. A harmadik személy által           
továbbadott, illetve módosított, nyilvánosságra hozott adatokért az Egyesület felelősséget         
nem vállal. 
 
(8) Egyesületi tag, a képzésben résztvevő személy illetve a rendezvényeken résztvevő           
személy a személyes adatai kezeléséről a Vezetőségtől tájékoztatást kérhet, személyes          
adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását kérelmezheti. A Vezetőség köteles a          
kérelemre írásban 15 munkanapon belül válaszolni, törlés kérése esetén azt törölni. 
 

 
14. A működési szabályzat 

 
(1) Az Egyesület működésének részletes szabályait az Egyesület Közgyűlése normatív          
határozattal szabályozza. 

 
(2) A felügyelőbizottság működésének részletes szabályait a felügyelőbizottság határozza         
meg. A felügyelőbizottság működési szabályzatát jóváhagyás végett bemutatja a         
Közgyűlésnek. 

 
15. Az Egyesület tagjainak jegyzéke 

 



(1) Az Egyesület elnöksége illetve ügyvezetése az Egyesület tagjainak nevét, telefonszámát,           
e-mailcímét, lakóhelyét, születési helyét és idejét, anyja nevét, személyi igazolványának és           
diákigazolványának számát, felsőoktatási intézményét (ahol hallgatói státusza van) és         
annak karát, illetve, amennyiben van, akkor szakát, instruktorrá képződésének évét,          
képzéscsoportja vezetőjének nevét, egyetem kezdésének évét tagjegyzékben tartja nyilván. 
(2) Az Egyesület tagjegyzékéből haladéktalanul törölni kell annak a személynek a nevét és             
lakóhelyét, akinek a tagsági jogviszonya megszűnt. 

 
(3) Az Egyesület tagjegyzékébe haladéktalanul be kell jegyezni annak a személynek a nevét             
és lakóhelyét, akit az elnökség az egyesületbe tagnak felvett. 

 
(4) A hatályos tagjegyzéket a hatályos alapszabály mellékleteként kell csatolni. 

 
(5) A tagjegyzék nem nyilvános; az elnökség gondoskodik a tagjegyzékbe foglalt személyes            
adatok megfelelő megóvásáról. 

 
16. Záró rendelkezés 

 
(1) Ezt az alapszabályt az alulírott tagok elolvasták, és mint az akaratukkal mindenben             
megegyező alapítói nyilatkozatukat az alulírott helyen és napon aláírták. 

 
Kelt: .......................................... 

 
.......................................... 
jegyzőkönyvvezető és tag 


