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Joghallgatók Önképző Szervezete 

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL 2020. SZEPTEMBER 16-ÁN 

ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁSOKKAL. A MÓDOSÍTÁSOKAT JELÖLTÜK. 

PREAMBULUM 

A JÖSz az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (a 

továbbiakban ELTE ÁJTK) joghallgatói által alapított önképző szervezet. 

A 2011. őszi szemeszter tapasztalatai alapján 2012 februárjában úgy döntöttünk, hogy az 

állam- és jogtudomány, a művelődés és a szeretetszolgálat iránti fogékonyságunkat az egyetemi 

oktatást kiegészítve, közösségi alapon, önképzéssel bontakoztatjuk ki. 

Valljuk, hogy a XX. század világégései, az első és második kommunista, illetve a nem- 

zetiszocialista diktatúra pusztítása után Magyarország felemelkedéséhez nélkülözhetetlenek a 

hazájukért felelősséget vállaló, magasan képzett jogászok. 

A JÖSz célja, hogy tagjai lelki, szellemi és testi értelemben egyaránt kiműveljék magukat, 

és hogy önképzésén keresztül tagjainak olyan képzettséget biztosítson, amellyel a JÖSz-ből 

kikerülő jogászok határozott választ képesek adni Magyarország és saját jövőjük kihívásaira. 

A JÖSz önképzését három alappillérre építi: állam- és jogtudomány, művelődés, 

szeretetszolgálat. 

Állam- és jogtudományi pillér: létfontosságúnak tartjuk, hogy a tömeges jogászképzés 

mellett tehetséggondozó, magasképzést nyújtó hallgatói szervezetek működjenek. A JÖSz a 

szakkollégiumi hagyományok mentén szervezi meg szakmai és tudományos önképzését, ren- 

dez előadásokat tagsága és az egyetemi hallgatóság széles körei számára. 

Művelődés: a magyar és az egyetemes kultúra megismerése, terjesztése. 

Szeretetszolgálat: mind közül a legnagyobb. Lelki gyarapodásunk zálogának tekintjük a 

rászorulók támogatását, az elesettek segítését. 

A JÖSz Egyesület. 
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I. 
AZ EGYESÜLET ADATAI 

I. 1. (1) Az Egyesület teljes neve: Joghallgatók Önképző Szervezete Egyesület 

(2) Az Egyesület rövidített neve: JÖSz 

I. 2. Az Egyesület székhelye: 1022 Budapest. Árvácska utca 6. 

I. 3. Az Egyesület jogállása: Az Egyesület önálló jogi személy. 

I. 4. Az Egyesület honlapja (közleményeinek internetes elérhetősége): josz.elte.hu 

I. 5. Az Egyesület alapító tagjainak adatait az alapszabály – elkülönítve kezelt – mellékletét 

képező tagjegyzék tartalmazza. 

I. 6. Az Egyesület Elnöke: Németh Dolóresz Szilvia (Az Egyesület első elnöke: Paseczki 

Loránd) 

I. 7. Az Egyesület Igazgatója: dr. Takács Enikő (Az Egyesület első igazgatója: dr. Sárhegyi 

István). 

II. 

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGEI 

1. Az Egyesület céljai 

II. 1. 1. Az Egyesület céljait tekintve három pillérre épül, melyek név szerint az Állam- és 

jogtudományi pillér, a Művelődési pillér és a Szeretetszolgálati pillér. 

II. 1. 2. Az Állam- és jogtudományi pillér által a JÖSz célja, hogy az eltömegesedő 

jogászképzésben az egyetemi tanulmányok és kötelezettségek eredményes teljesítésének 

segítése mellett a magasképzés jegyében tagságának biztos elméleti és gyakorlati alapokat 

nyújtson, hogy tagjai számára szakmai és tudományos előmenetelükhöz oktatóival a 

legmagasabb szintű képzést biztosítsa, valamint, hogy külkapcsolataival tagságát ösztöndíjak 

elnyerésében és a pályakezdésben segítse. 

II. 1. 3. A Művelődési pillér által a JÖSz célja a magyar és az egyetemes kultúra 

megismerése, terjesztése. 

II. 1. 4. A Szeretetszolgálati pillér által a JÖSz célja a rászorulók támogatása, az elesettek 

segítése. 

2. Az Egyesület tevékenységei 

2.1. Az egyesület céljai megvalósítására szolgáló 
alapcél szerinti tevékenységek 

II. 2. 1. 1. Az Állam- és jogtudományi pillér keretei között a JÖSz a következő feladatokat 

látja el: 
a) belsős önképzés: 
aa) kiscsoportos önképzés szervezése egy irányító tag (továbbiakban csapatkapitány) és 

oktató vezetésével (továbbiakban: saját tárgy), legalább 5, legfeljebb 12 fő részvételével; 
ab) kiscsoportos önképzés szervezése valamely tag vezetésével; 
ac) valamely tag belső előadása; 
ad) belső előadás meghívott előadóval; 
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ae) idegennyelvi készségfejlesztő kurzusok; 

b) külsős önképzés: 
ba) „Elsős Műhely” szervezése az ELTE ÁJTK és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- 

és Államtudományi Karának (továbbiakban PPKE JÁK) első- és másodéves jogász hallgatói 

számára bevezetés a jogtudományokba tárgykörben;  
bb) külsős előadás meghívott előadóval; 

bc) konferenciák szervezése; 

bd) nyári tehetséggondozó programok szervezése. 

II. 2. 1. 2. A magyar és egyetemes kultúra megismeréséhez a Művelődési pillér keretei között 

a JÖSz a következő tevékenységeket végzi: 
a) színház-, kiállítás-, koncertlátogatás szervezése; 
b) mozgóképkör szervezése; 
c) beszélgetések, találkozók megszervezése művészekkel, a kultúra képviselőivel; 
d) szabadidős és testgyakorló események szervezése. 

II. 2. 1. 3. A Szeretetszolgálati pillér keretei között a JÖSz a Preambulumban megfogalmazott 

eszmei célokat, különösen az alábbi feladatok előkészítésével, kivitelezésével és értékelésével 

valósítja meg: 
a) gyűjtésszervezés: hátrányos helyzetű közösségek részére tartós élelmiszer, ruházati cikk, 

létfenntartáshoz szükséges használati és egyéb tárgyak gyűjtése; 
b) rászorulók látogatása: beteglátogatás, árvaház látogatás, időslátogatás; 
c) környezetvédelmi tevékenység: szűkebb és tágabb környezetünk épségének megőrzése és 

az újjáépítés elősegítése. 

2.2. Gazdasági-vállalkozási tevékenység 

II. 2. 2. 1. (1) Az Egyesület céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, 

a célok megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenységet is 

folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. 
(2) Az ilyen gazdasági-vállalkozási tevékenység végzéséből származó bevétel nem haladhatja 

meg az éves összbevétel 60 %-át. 
(3) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem jelen 

alapszabályban meghatározott célra és tevékenységre fordítja. 

2.3. Politikai tevékenység 

II. 2. 3. 1. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap. 

III. 
A TAGSÁGI VISZONY 

1. Az Egyesület tagjai 

1.1. Az Egyesület rendes tagjai 

III. 1. 1. 1. (1) A JÖSz rendes tagjai az ELTE ÁJTK valamint a PPKE JÁK azon nappali 

tagozatos joghallgatói lehetnek, akik elfogadják a JÖSz Alapszabályát, akik az Egyesület 

céljaival egyetértenek, és belépési nyilatkozatban vállalják (belépési kérelem), hogy 

tevékenyen részt vesznek a JÖSz munkájában, valamint fizetik a tagdíjat. 
(2) A JÖSz tagjai számára a JÖSz Közgyűlése által elfogadott JÖSz Tanulmányi Szabályzat 
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(továbbiakban: Tanulmányi Szabályzat) további tanulmányi, szakmai és szervezeti 

követelményeket állapíthat meg. 
(3) A JÖSz-nek külföldi állampolgár is tagja lehet. 

1.2. Az Egyesület rendes tagjainak jogai és kötelezettségei 

III. 1. 2. 1. Az Egyesület azonos típusú tagjait egyenlő jogok illetik meg. Az Egyesület tagjai a 

Közgyűlésen csak személyesen vehetnek részt és gyakorolhatják tanácskozási, illetve – ha ezzel 

rendelkeznek – szavazati jogukat. 

III. 1. 2. 2. Az Egyesület rendes tagja jogosult: 
a) részt venni az Egyesület tevékenységében és rendezvényein; 
b) választhat és - az igazgatói tisztség kivételével - választható az Egyesület szerveibe; 
c) a Közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, határozati 

javaslatot tenni; 
d) a Közgyűlés napirendjének kiegészítését kérni, legkésőbb 8 nappal a Közgyűlést 

megelőzően; 
e) a JÖSz-nek a tagok részére biztosított szolgáltatásait igénybe venni; 
f) a tisztségviselőktől és az Elnökségtől tájékoztatást kérni; 
g) betekinteni a JÖSz irataiba, ha ez a személyiségi jogokat és a JÖSz gazdasági érdekeit nem 

sérti; 

h) az Elnökség napirendi pontjaira indítványt tenni és annak eredményéről tájékoztatást kapni; 
i) tagsági jogviszonyát kérelmére szüneteltetni, ha az ELTE ÁJTK-n jogász szakán vagy a 

PPKE JÁK jogász szakán - fennálló jogviszonya ellenére - az adott képzési időszakra nem 

jelentkezett be; 
j) tagsági jogviszonyát kérelmére szüneteltetni akkor is, ha az ELTE ÁJTK-n vagy jogász 

szakán vagy a PPKE JÁK jogász szakán az adott képzési időszakra bejelentkezett, de 

külföldön dolgozik, vagy külföldön tanulmányokat folytat. 

III. 1. 2. 3. Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei: 
a) az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait megtartani, az Egyesület célját és 

szellemiségét tiszteletben tartani; 
b) az Egyesület Közgyűlésének és Elnökségének határozatai és az Igazgató utasítása szerint 

eljárni; 
c) a III. 2. 1. szakaszban meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni; 
d) az Alapszabályban és az és a Tanulmányi Szabályzatban előírt tanulmányi, szakmai és 

szervezeti követelmények teljesítése. 

1.3. Az Egyesület rendkívüli jogállású tagjai 

III. 1. 3. 1. Az Egyesületnek rendkívüli jogállású tagjai nincsenek. 

1.4. Az Egyesület szervei által hozott határozat 
hatályon kívül helyezése iránti kérelem 

III. 1. 4. 1. A tag, a vezető tisztségviselő és a Felügyelő Bizottság tagja kérheti a bíróságtól az 

Egyesület szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat 

jogszabálysértő vagy az alapszabályba ütközik. 

III. 1. 4. 2. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc 

napon belül lehet keresetet indítani az Egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról 

tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától 

számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. 
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III. 1. 4. 3. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával 

hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a 

határozat mellett. 

2. A tagdíj összege és megfizetésének módja 

III. 2. 1. A tagdíj összege félévente ötezer forint. 

III. 2. 2. (1) A féléves tagdíjat legkésőbb az adott naptári félévet megelőző munkanapon kell 

az Egyesület bankszámlájára átutalni vagy befizetni.  

(2) A befizetés vagy átutalás során a közleményben fel kell tüntetni   

a) a juttatást jogcímét (tagdíj);  

b) a juttatás tárgyát képező időszakot (pl. 2017/2) és 

c) a tag nevét vagy ha a tag helyett harmadik személy teljesíti az átutalást vagy befizetést, 

annak a tagnak a nevét, aki helyett az átutalást vagy befizetést teljesítik. 

III. 2. 3. (1) A féléves tagdíjat a Pénzügyi Alelnök felé tett előzetes bejelentés alapján 

részletfizetéssel is lehet teljesíteni, azzal, hogy a részletek minden esetben el kell, hogy érjék 

az ezer forintos összeghatárt, valamint a tagdíjfizetés tárgyát képező naptári félév végéig az 

összes tagdíjrészletet teljesíteni kell.  

(2) Az (1) bekezdésben előírt bejelentést legkésőbb a féléves tagdíj esedékességét megelőző 7. 

napon meg kell tenni. 

3. A felvételi eljárás 

III. 3. 1. A felvételi eljárás kidolgozása, megszervezése és lebonyolítása a Felvételi Bizottság 

hatáskörébe tartozik. 

III. 3. 2. (1) A tagok felvétele a sikeres felvételi eljárás és belépési kérelem alapján történik. A 

felvételi eljárás menetét, követelményeit, valamint a belépési kérelem benyújtásának 

határidejét, illetve a belépési kérelem formai követelményeit (formanyomtatvány) a Felvételi 

Bizottság minden év február (tavaszi felvételi) valamint szeptember (őszi felvételi) hónapjában 

hirdeti meg az Egyesület székhelyén hirdetőtábláján, valamint az Egyesület honlapján. A 

belépési kérelmet írásban kell benyújtani az Felvételi Bizottság által meghirdetett határidőig. 

(2) A Közgyűlés határozatával dönthet arról, hogy a következő (tavaszi vagy őszi) felvételit az 

Egyesület nem hirdeti meg. 

III. 3. 3. A Felvételi Bizottság a felvételi eljárás eredményéről szóló előterjesztését és a belépési 

kérelmet az Elnökség elé terjeszti. A tag felvételéről, vagy a belépési kérelem elutasításáról az 

Elnökség dönt. A belépési kérelem esetleges elutasítása esetén a kérelmező az elutasítást 

tartalmazó határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban az Egyesület 

Közgyűléséhez fellebbezhet. A tagsági jogviszony a belépési kérelem elfogadásával keletkezik. 

III. 3. 4. Az új tagokat az elnök nyilvántartásba veszi, az egyesületi tagokról naprakész 

nyilvántartást vezet és a rendelkezésre álló adatokat a személyiségi jogokra vonatkozó, 

adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi 

4. A tagsági viszony megszűnése 

4.1. A tagsági viszony megszűnésének okai 

III. 4. 1. 1. A tagsági viszony megszűnik: 
a) a tag kizárásával; a kizárásról szóló nyilatkozat Elnökséggel való írásbeli közlése napján 
b) az ELTE ÁJTK jogász szakán az abszolutórium megszerzésével, az ennek a ténynek a 
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beállását követő napon; 
c) kilépés esetén, a kilépési nyilatkozat Elnökséggel való írásbeli közlése napján; 
d) az ELTE ÁJTK-val vagy a PPKE JÁK-kal, jogász képzésen fennálló hallgatói jogviszony 

megszűnése esetén az ennek a ténynek a beállását követő napon; 
e) az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnés napján; 
f) halál esetén az elhalálozás napján; 
g) a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondása esetén a felmondás napján; 

h) a PPKE JÁK jogász szakán az abszolutórium megszerzésével; 

az ennek a ténynek a beállását követő napon. 

III. 4. 1. 2. A Közgyűlés határozattal kizárja a JÖSz tagjai közül azt a tagot, aki a jogszabályt, 

az Egyesület Alapszabályát vagy a közgyűlési határozatot súlyosan megsérti, vagy ismételten 

sértő magatartást tanúsít, illetve, ha magatartásával sérti az Egyesület jó hírnevét. 

III. 4. 1. 3. (1) Amennyiben a tag nem felel meg az Alapszabályban vagy a Közgyűlés által 

elfogadott Tanulmányi Szabályzatban meghatározott tanulmányi, szakmai, szervezeti 

követelményeknek, az Egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban 

felmondhatja. A felmondásról az Egyesület Elnöksége dönt. A felmondás esetén a kizárásra 

vonatkozó eljárási szabályok irányadók. 
(2) A tagsági jogviszony felmondás esetében a felmondási idő leteltével szűnik meg. 
(3) Amennyiben a tag a tagdíjfizetési kötelezettségét nem teljesíti, őt az Elnökség írásban, 

igazolható módon, legalább 15 napos fizetési határidő engedésével a jogkövetkezményekre 

való figyelmeztetéssel együtt felszólítja a tagdíjhátralék megfizetésére. Amennyiben a tag a 

tagdíjhátralékot ezen fizetési felszólítás ellenére, az abban foglalt határidő alatt sem fizeti meg, 

úgy az Elnökség az érintet tag tagsági jogviszonyát felmondhatja. A felmondás esetén a 

kizárásra vonatkozó eljárási szabályok irányadók. 

4.2. A tag kizárására irányuló eljárásra vonatkozó szabályok 

III. 4. 2. 1. A kizárási eljárást legalább három tag, vagy az Elnökség egy tagja vagy az Igazgató 

kezdeményezheti az Elnökségnél írásban. A kizárást kezdeményező irat kézhezvételétől 

számított 30 napon belül elnökségi ülést kell összehívni. 

III. 4. 2. 2. Az elnökségi ülésre a kizárási indítvánnyal érintett tagot írásban meg kell hívni, 

egyben tájékoztatni kell őt a kizárási indítványban előadott körülményekről, valamint 

tájékoztatni kell arról, hogy távolmaradása az elnökségi ülés megtartásának és a 

határozathozatalnak nem akadálya. 

III. 4. 2. 3. Az Elnökség az elnökségi ülésen vizsgálja a kizárásra okot adó körülmények 

fennálltát. Ennek során a kizárási indítvánnyal érintett tagnak lehetőséget kell biztosítani arra, 

hogy álláspontját, érdemi védekezését, bizonyítékait előadja. A kizárási indítvánnyal érintett 

tag távolmaradása az ülés megtartásának, és határozat hozatalának nem akadálya. A kizárási 

indítvánnyal érintett tag védekezését, álláspontját az elnökségi ülés időpontját megelőzően 

írásban is benyújthatja, úgy, hogy az az elnökségi ülés időpontjáig az Elnökséghez 

megérkezzen. 

III. 4. 2. 4. A kizárás tárgyában az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű többséggel dönt. 

III. 4. 2. 5. Az ülésen meghozott határozat tartalmát a jelenlévő érintett taggal az Elnök szóban 

közli, az indokolt, a jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást is tartalmazó határozatot pedig a 

kizárási indítvánnyal érintett tag részére ajánlott, tértivevényes postai küldemény formájában 

meg kell küldeni. 
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III. 4. 2. 6. A kizáró határozat ellen a kizárt tag a határozat kézhezvételétől számított 15 napon 

belül az Elnökségnél írásban benyújtandó fellebbezéssel élhet. 

III. 4. 2. 7. A fellebbezés beérkezésétől számított 30 napon belüli időpontra rendkívüli 

Közgyűlést kell összehívni. Erre a Közgyűlésre a kizárt tagot meg kell hívni, azzal a 

tájékoztatással, hogy távolmaradása a fellebbezésről való döntést nem akadályozza. A kizárt 

tagnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a rendkívüli Közgyűlésen előadhassa álláspontját 

a kizárásról rendelkező határozattal kapcsolatban. 

III. 4. 2. 8. A Közgyűlés a fellebbezésről nyílt szavazással, a jelenlévő tagok kétharmadának 

szavazatával dönt, amelynek során az Elnökség kizárás tárgyában hozott határozatát hatályában 

fenntartja, vagy megsemmisíti. 

III. 4. 2. 9. A Közgyűlés határozatát a kizárással érintett tag a tudomására jutástól számított 30 

napos jogvesztő határidőn belül bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a 

határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást 

felfüggesztheti. A kizárt tag tagsági jogviszonya a kizárásról rendelkező határozat közlésének 

napján szűnik meg. 

4.3. A kilépésre vonatkozó eljárási szabályok 

III. 4. 3. 1. Kilépésnek minősül, ha tagsági viszonyának megszüntetését a tag az Elnökséggel 

írásban közli. A tag tagsági jogviszonyát az Elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal 

bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. 

III. 4. 3. 2. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos. 

III. 4. 3. 3. Az Elnökség a kilépésről szóló írásbeli bejelentés átvételét követő Közgyűlésen 

tájékoztatja a tagokat a kilépés tényéről. 

IV. 
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI 

1. Az Egyesület szervei 

IV. 1. 1. Az Egyesület testületi szervei: 
a) a Közgyűlés; 
b) az Elnökség; 
c) a Felügyelő Bizottság; 
d) Felvételi Bizottság 

2. Az Egyesület tisztségviselői 

IV. 2. 1. Az Egyesület tisztségviselői: 
a) az elnök; 
b) az elnökhelyettesek; 
c) az alelnökök; 
d) a felügyelő bizottsági tagok; 
e) felvételi bizottsági tagok; 

f) elnöki megbízottak; 

g) az igazgató 
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IV. 2. 2. Az Egyesület vezető tisztségviselőinek az Igazgató és az Elnökség tagjai minősülnek. 

IV. 2. 3. A vezető és választott tisztségviselők megbízatása megszűnik: 
a) a megbízás időtartamának lejártával; 
b) lemondással;  
c) visszahívással;  
d) kizárással; 
e) törvényben szabályozott összeférhetetlenségi, vagy kizáró ok bekövetkeztével; 
f) elhalálozással; 
g) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával. 

IV. 2.4. A IV.2.3. d) pontja az Igazgatóval szemben nem alkalmazható. 

IV. 2. 5. Lemondás esetén a lemondott tisztségviselő az új tisztségviselő megválasztásáig vagy 

az új tisztségviselő megválasztására kiírt szavazás érvénytelenségéig ügyvivőként köteles 

tisztségéből adódó feladatait ellátni. 

IV. 2. 6. A vezető és választott tisztségviselők megbízatásának megszűnése esetén az új 

tisztségviselő megválasztására a visszahívásra vonatkozó IV. 3. 6. 2. szakasz (2) bekezdése 

irányadó. 

3. A Közgyűlés 

3.1. A Közgyűlés hatásköre 

IV. 3. 1. 1. (1) A JÖSz legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amelyet a tagok összessége 

alkot. 
(2) Közgyűlés tartása nélkül nem hozható a Közgyűlés hatáskörébe tartozó határozat. 

IV. 3. 1. 2. A Közgyűlés; 
a) elfogadja és módosítja az Alapszabályt; 
b) dönt az Egyesület megszűnéséről, más Egyesülettel való egyesüléséről, illetve több 

Egyesületre való szétválásáról; 
c) dönt minden olyan ügyben, amelyet az Elnökség vagy az Igazgató a Közgyűlés elé terjeszt; 
d) megválasztja az elnököt, illetve az elnökségi tagokat, dönt a visszahívásukról és 

megállapítja a díjazásukat; 
e) munkáltatói jogokat gyakorol az elnökségi tag felett, ha az elnökségi tag az Egyesülettel 

munkaviszonyban áll; 
f) elfogadja és módosítja az éves és a féléves költségvetést; 
g) elfogadja az éves beszámolót, ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni 

helyzetéről szóló jelentését; 
h) meghatározza a tagdíj összegét és fizetésének esedékességét; 
i) elfogadja a JÖSz féléves és éves munkájára vonatkozó tisztségviselői tervezeteket; 
j) elfogadja a JÖSz munkájáról szóló féléves és éves tisztségviselői beszámolókat; 
k) meghatározza a következő időszak legfontosabb feladatait; 
l) dönt a kizárás, a felmondás és a tagfelvétel körében benyújtott fellebbezésről; 
m) megállapítja a napirendet, illetve napirendre tűzi azokat a javaslatokat, indítványokat, 

panaszokat, amelyek a Közgyűlés előtt beérkeztek az elnökhöz; 
n) megszűnése vagy más szervezettel való egyesülése esetén dönt vagyonának sorsáról o) az 

Egyesület működésére vonatkozó belső szabályzatok elfogadása; 
o) jóváhagyja az olyan szerződések megkötését, amelyet az Egyesület saját tagjával; 
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elnökségi tagjával, a felügyelőbizottság tagjával, vagy ezek hozzátartozójával köt; 
p) dönt a jelenlegi és korábbi Egyesületi tagok, az elnökségi tagok és a felügyelőbizottsági 

tagok, vagy más Egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről; 
q) megválasztja a Felvételi Bizottság és a Felügyelő Bizottság tagjait; 

r) döntés mindazon ügyekben, amelyeket az Alapszabály vagy jogszabály a legfőbb szerv 

hatáskörébe utal; 

s) dönt az igazgatói pályázatról. 

3.2. A Közgyűlés összehívása, napirendje 
és a napirend kiegészítése 

IV. 3. 2. 1. (1) A Közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi nyilvántartott tag, az Igazgató 

valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak előzetes írásbeli értesítésével. Az értesítés a 

tagnyilvántartásban szereplő tagok részére elektronikus vagy postai úton megküldött 

meghívóval történik. 
(2) A meghívót ajánlott postai küldemény, e-mail vagy fax formájában a tagoknak a tervezett 

időpontot megelőzően legalább 15 nappal kell kézbesíteni. A Közgyűlés akkor tekinthető 

szabályszerűnek, amennyiben a meghívót a tagok 15 nappal a Közgyűlés időpontját 

megelőzően kézhez kapják. 

IV. 3. 2. 2. (1) A meghívó tartalmazza az Egyesület nevét és székhelyét, az ülés idejének és 

helyszínének megjelölését, az ülés napirendjét, valamint a határozat-képtelenség esetén 

megtartandó esetleges megismételt Közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölését 

azzal, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti meghívóban 

rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. 
(2) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 

jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A meghívóhoz 

csatolni kell továbbá az írásbeli előterjesztéseket is. 

(3 A Közgyűlés megtartásától visszafele számított 8. napig a tagok, az Igazgató és az egyesület 

szervei az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával; valamint 

hiánypótlási kérelmet terjeszthetnek be.  

(4) A napirend kiegészítésének tárgyában –kivéve az igazgató által javasolt napirend-

kiegészítést- az elnök 3 napon belül dönt. Az elnök napirend kiegészítése tárgyában hozott 

döntését postai küldemény, e-mail vagy fax formájában a döntéstől számított 3 napon belül kell 

a tagok részére kézbesíteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem dönt 

vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát 

megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

(5) Az igazgató által javasolt napirend-kiegészítést az elnök változtatás nélkül terjeszti a 

Közgyűlés elé. 

IV. 3. 2. 3. Ha a Közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet 

megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul 

az ülés megtartásához. 

IV. 3. 2. 4. A Közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható 

határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő 

kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

3.3. A rendes és rendkívüli Közgyűlés 

IV. 3. 3. 1. A Közgyűlés lehet rendes és rendkívüli. 
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IV. 3. 3. 2. Rendes Közgyűlést félévente (az egyetemi szemeszterek idejéhez igazodva) kétszer 

kell összehívni, lehetőség szerint az ELTE ÁJTK őszi és tavaszi szemeszterei elején és végén. 

IV. 3. 3. 3. Rendkívüli Közgyűlés összehívására akkor kerül sor, ha: 
a) a JÖSz tagjainak legalább egynegyede a Közgyűlés okának és céljának közlésével azt az 

Elnökségnél írásban kezdeményezi, amely azt a legközelebbi elnökségi ülésen tárgyalja; 
b) az Elnökség vagy az elnök vagy az igazgató rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja 

szükségesnek; 
c) az elnök rendkívüli Közgyűlést hív össze bizalmatlansági indítvány benyújtása céljából; 
d) azt a Felügyelő Bizottság indítványozza; 
e) a JÖSz vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
f) a JÖSz előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; 
g) a JÖSz céljainak elérése veszélybe került; 
h) törvényességi felügyeletet gyakorló szerv, bíróság indítványozza. 

IV. 3. 3. 4. A IV. 3. 3. 3. szakasz e)-h) pontban foglalt esetekben az összehívott Közgyűlésen a 

tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést 

tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni. 

3.4. A Közgyűlésen résztvevő személyek 

IV. 3. 4. 1. A Közgyűlés nem nyilvános: azon a tagokon és az Elnökség tagjain kívül 

meghívottak és az Alapszabály vagy a Közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal 

rendelkező személyek vehetnek részt. 

3.5. A Közgyűlés határozathozatala 

IV. 3. 5. 1. (1) A szabályosan összehívott Közgyűlés akkor határozatképes, ha az Egyesület 

nyilvántartott tagságának több, mint fele jelen van. A határozatképességet minden 

határozathozatalnál vizsgálni kell. 
(2) Határozatképes a jelenlévők számától függetlenül az a közgyűlés is, amelyre a szabályosan 

összehívott Közgyűlés határozatképtelensége miatt, annak megismétlésére, a IV. 3. 2. 2. 

szakasz (1) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor. 

IV. 3. 5. 2. (1) A Közgyűlésen minden tagot egy szavazat illet meg. 
(2) Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 

határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 
(3) A természetes személy rendes tagok csak személyesen gyakorolhatják szavazati jogukat.  
(4) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az; 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy 

alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
(5) A közgyűlés tisztségviselői - levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő, 

szavazatszámláló – a határozatképesség megállapítása után kell megválasztania a 

közgyűlésnek egyszerű szótöbbséggel a jelenlévő tagok közül.  
(6) A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a közgyűlés helyét és idejét, a napirendi pontokat, a 
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határozatképességet, a közgyűlési tisztségviselők megválasztását és nevét, az elhangzottakat, 

a döntések tartalmát, idejét és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát.  
(7) A határozatok meghozatalát követően a levezető elnök azonnal szóban kihirdeti a 

határozatokat a közgyűlés előtt.  
(8) A közgyűlési határozatokat igazolható módon kell az érintettekkel közölni.  

IV. 3. 5. 3. (1) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati 

joggal rendelkező tagok egyszerű többségével hozza, kivéve, ha jogszabály, vagy az 

Alapszabály ennél magasabb többséget ír elő. 
(2) Az Egyesület Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes 

többséggel hozott határozata szükséges. 
(3) Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló döntéshez a 

szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes többséggel hozott határozata szükséges. 

3.6. A visszahívási eljárás 

IV. 3. 6. 1. Visszahívási eljárás során legalább tíz tag vagy az elnök, indoklással mellékelt 

visszahívási indítványt nyújt be az Elnökség egészére, vagy valamely tisztségviselőre nézve. 

IV. 3. 6. 2. (1) Visszahívás indítvány benyújtása esetén az Elnökség 30 napon belül köteles 

összehívni a Közgyűlést, amely jelenlévő szavazatra jogosult tagok szavazatának többségével, 

titkos szavazással dönt az indítványról. 
(2) Amennyiben az Elnökség, illetve valamely tisztségviselő visszahívásáról dönt a Közgyűlés, 

30 napon belül új ülést kell összehívni és új Elnökséget, illetve tisztségviselőt kell választani. 

IV. 3. 6. 3. A visszahívás indoka kizárólag alapszabály-ellenes tevékenység, illetve az lehet, 

hogy az Elnökség, vagy a tisztségviselők nem látják el a JÖSz Alapszabályából adódó 

feladataikat. 

IV. 3. 6. 4. Az igazgató visszahívására irányuló eljárásra a IV. 3. 6. 1. és IV. 3. 6. 2. szabályok 

nem alkalmazhatóak. 

4. Az Elnökség 

4.1. Az Elnökség tagjai 

IV. 4. 1. 1. Az Elnökség a JÖSz ügyvezető és képviseleti szerve. Az Elnökség tagjai az 

Egyesület vezető tisztségviselői. 

IV. 4. 1. 2. Az Elnökség tagjai 

a) az elnök (Németh Dolóresz Szilvia), 

b) a három elnökhelyettes (Szebenyei Dóra, Gál Sára Eszter és Major Fruzsina), 

c) az állam- és jogtudományi alelnök (Farkas Kinga), 

d) a művelődési alelnök (Losteiner Cecília Terézia), 

e) a szeretetszolgálati alelnök (Cseh Dorina), 

f) a pénzügyi alelnök (Csiki Gergely), 

g) a kapcsolati alelnök (Tarány Fanni Cintia), 

h) marketingtevékenységért felelős alelnök (Török Balázs). 

 

IV. 4. 1. 3. Az Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták, és a közügyek gyakorlásától nincs 

eltiltva. 
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IV. 4. 1. 4. Az Elnökségi tag ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

IV. 4. 1. 5. Nem lehet Elnökségi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. 

IV. 4. 1. 6. Nem lehet Elnökségi 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. 

IV. 4. 1. 7. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet Elnökségi tag 

az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

IV. 4. 1. 8. Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen az 

Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági 

helyzetéről beszámolni. 

IV. 4. 1. 9. Az Elnökség tagjai tisztségükkel kapcsolatos tevékenységükről szóló féléves és éves 

beszámolójuk elfogadására kötelesek beszámolójukat a Közgyűlés elé írásban is benyújtani. Az 

írásban benyújtott beszámolót a közgyűlés meghívójához csatolni kell. 

4.2. Az Elnökség tagjainak megválasztása 

IV. 4. 2. 1. A Közgyűlés az elnökségi tagokat egy évre választja úgy, hogy a visszahívás, illetve 

a lemondás esetét kivéve a tisztújítás az évzáró Közgyűlésen történjen (a továbbiakban: rendes 

tisztújítás). 

IV. 4. 2. 2. Az elnök megválasztása titkos szavazással, az összes szavazatra jogosult 

tagszavazatának többségével (a továbbiakban: abszolút többség) történik. 

IV. 4. 2. 3. Két elnökjelölt esetében, ha második alkalommal sem szerzi meg egyik jelölt sem 

az abszolút többséget, a Közgyűlés a jelenlévő szavazatra jogosult tagok szavazatának 

többségével dönt. 

IV. 4. 2. 4. Több elnökjelölt esetében, amennyiben egyik sem szerzett abszolút többséget, a 

legkevesebb szavazatot kapott elnökjelölt kiesik és új szavazás következik. Ezt addig kell 

folytatni, amíg valaki abszolút többséget nem szerez. Két elnökjelölt után a IV. 4. 2. 3. szakasz 

rendelkezései irányadóak. 

IV. 4. 2. 5. (1) Az elnökhelyetteseket a Közgyűlés az elnök javaslatára, titkos szavazással, 

jelenlévő szavazatra jogosult tagok szavazatának többségével választja meg. 

(2) Az elnökhelyettesi tisztségre javasolt személyek nevét az Elnök (vagy az adott közgyűlésen 

megválasztott, még hivatalba nem lépett Elnök) a szavazás előtt, a közgyűlésen jelenti be. A 

bejelentésben meg kell jelölni azt a feladatot, amit az elnökhelyettesek a IV. 4. 5. 2. szakasz 

szerint megválasztásuk esetén ellátnak. 

IV. 4. 2. 6. Az alelnököket a Közgyűlés titkos szavazással, jelenlévő szavazatra jogosult tagok 

szavazatának többségével választja. 

4.3. Az Elnökség munkája 

IV. 4. 3. 1. (1) A JÖSz munkájának folyamatosságáról az Elnökség gondoskodik. 
(2) Az Elnökség dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy az 

Alapszabály nem utal kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe, különösen: 
a) az éves beszámoló elkészítése és az Igazgatónak véleményezésre való megküldése, majd 

közgyűlés elé terjesztése; 
b) belső szabályzatok előkészítése; 
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c) éves szakmai és működési terv kidolgozása az Igazgatóval együttműködve és a Közgyűlés 

elé terjesztése; 
d) az éves költségvetési terv Igazgatónak véleményezésre való megküldése, majd Közgyűlés 

elé terjesztése; 
e) amit a jelen Alapszabály, a Tanulmányi Szabályzat vagy jogszabály az Elnökség 

hatáskörébe utal; 
f) a tagfelvételi, kizárási és felmondási eljárásban első fokon dönt. 

IV. 4. 3. 2. (1) Az Elnökségi ülés tagjai legalább felének jelenléte esetén határozatképes. 
(2) Az Elnökség határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség 

esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

(3) Az Igazgató az Elnökség ülésein részt vehet, azon tanácskozási és javaslattételi joggal 

rendelkezik 

IV. 4. 3. 3. (1) Eseti vagy előre nem látható feladatok elvégzésére az Elnökség létrehozhat 

bizottságokat (a továbbiakban: eseti bizottság). 
(2) Az eseti bizottságok vezetői tanácskozási és javaslattételi joggal vehetnek részt az elnökségi 

üléseken. 
(3) Az eseti bizottságok munkáját az Elnökség irányítja. 

4.4. Az elnök 

IV. 4. 4. 1. Az elnök 
a) a JÖSz törvényes képviselője, képviseleti joga önálló. 
b) vezeti az Elnökség üléseit és meghatározza az Elnökség általános tevékenységét.  
c) Az elnök felel a JÖSz törvényes és Alapszabály szerinti működéséért. 
d) Az elnök a Közgyűlésnek felelős és ellenőrzi az elnökségi tagok munkáját. 

IV. 4. 4. 2. Ha az elnök valamely elnökségi tag tevékenységében súlyos szabálytalanságot észlel 

vagy feladatai ellátásának elmulasztását tapasztalja, az elnökségi taggal szemben a IV.3.6.1. 

szakasz szerint visszahívási eljárást indít. 

IV. 4. 4. 3. Az Elnök felelős a tagnyilvántartás vezetéséért és az Egyesületi határozatok 

nyilvántartásáért. 

4.5. Az elnökhelyettesek 

IV. 4. 5. 1. Az elnökhelyettesek 
a) helyettesítik az elnököt akadályoztatása esetén, annak időtartamára; 
b) az elnök állandó feladatait előre, írásban meghatározott átruházás alapján, megosztottan 

elláthatják; 
c) tevékenységükről beszámolással tartoznak az Elnökségnek. 

4.6. Az alelnökségek 

IV. 4. 6. 1. Az alelnökség az alelnök munkaszerveként az Elnökség irányítása alatt álló különös 

hatáskörű szervezeti egység. 

IV. 4. 6. 2. A JÖSz alelnökségei: 
a) Állam- és jogtudományi Alelnökség; 
b) Művelődési Alelnökség; 
c) Szeretetszolgálati Alelnökség; 
d) Pénzügyi Alelnökség; 



14 
 

e) Kapcsolati Alelnökség; 

f) Marketingtevékenységért felelős Alelnökség. 

IV. 4. 6. 3. Az Állam- és Jogtudományi Alelnökség működését, feladatköreit a Tanulmányi 

Szabályzat állapítja meg. 

5. A Felvételi Bizottság 

IV. 5. 1. Az Felvételi Bizottság a Felvételi Bizottság elnökéből, a Közgyűlés által választott öt 

rendes tagból, az Egyesület elnökéből, az Igazgatóból és az állam- és jogtudományért felelős 

alelnökből álló kilenc tagú szerv. 

IV. 5. 2. (1)  A Felvételi Bizottság elnökét és öt rendes tagját a Közgyűlés a felvételi eljárást 

megelőző szemeszter tizedik hetéig választja meg. 
(2) A Felvételi Bizottság elnökének megválasztására a IV. 4. 2. 6. szakasz rendelkezését kell 

alkalmazni. 
(3) A Felvételi bizottság rendes tagjait a Közgyűlés tömbszavazással választja meg, mely során 

szavazati joggal rendelkező tagok három jelöltre adhatnak le szavazatot és a szavazatok 

összeszámlálása után a jelöltek közötti abszolút sorrend dönt a mandátumok megszerzéséről. 

IV. 5. 3. A Felvételi Bizottság akkor határozatképes, ha tagjaiból legalább heten jelen vannak. 

IV. 5. 4. A Felvételi Bizottság határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. 

Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

IV. 5. 5. Az Felvételi Bizottság tagjainak tisztségének megszűnésére az elnökségi tagok 

tisztségének megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

6. A Felügyelő Bizottság 

IV. 6. 1. Az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére a vezetőszervtől 

elkülönült felügyelőszervként három (3) tagú Felügyelő Bizottság működik.  

IV. 6. 2. Felügyelőbizottság ellenőrzi a JÖSz szerveit, szervezeti egységeit és választott 

tisztégviselőit a JÖSz érdekeinek megóvása céljából. 

IV. 6. 3. A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét 

a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság 

tagja, akivel szemben a választott tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki 

vagy akinek a hozzátartozója a JÖSz választott tisztségviselője. 

IV. 6. 4. A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés tömbszavazással választja meg egy éves 

határozott időtartamra. A határozott idő lejártát követően a Felügyelőbizottság tagjai 

újraválaszthatók. 

IV. 6. 5. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás 

megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag 

lemondó nyilatkozatát az Elnökséghez intézi. 

IV. 6. 6. A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek 

részt venni. A Felügyelő Bizottság tagjai az Egyesület ügyvezetésétől függetlenek, 

tevékenységük során nem utasíthatóak. 

IV. 6. 7. A Felügyelőbizottság elnökét tagjai közül szótöbbséggel választja meg. 

IV. 6. 8. A Felügyelő Bizottság elnöke jogosult: 
a) az Elnökség, az FB, a szervezeti egységek és az eseti bizottságok ülésein megjelenni, azon 

tanácskozási és javaslattételi jog nélkül megfigyelőként részt venni; 
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b) a JÖSz szervei, szervezeti egységei és az eseti bizottságok tevékenységét folyamatosan 

figyelemmel kísérni; 
c) a JÖSz irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinteni; 
d) a választott tisztségviselőktől és a tagoktól felvilágosítást kérni; 
e) a JÖSz fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit 

megvizsgálni és szakértővel megvizsgáltatni. 

IV. 6. 9. A Felügyelő Bizottságra vonatkozó egyéb szabályokat a Felügyelő Bizottság által 

elfogadott ügyrend állapítja meg. 

7. Az Elnöki Megbízott 

IV.7.1 Az Egyesület Elnöksége egy, az Elnökség hatáskörébe tartozó feladat ellátására vagy 

valamely kiemelt cél elérésének érdekében elnöki megbízottat nevezhet ki. 

IV.7.2. Az elnöki megbízott személyére az Elnök tesz javaslatot, mely javaslatról az Elnökség 

határozatával dönt. 

IV.7.3. Elnöki megbízott az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták, és közügyektől eltiltás hatálya 

alatt nem áll. 

IV.7.4. Az elnöki megbízott megbízatása megszünésére az Alapszabály vezető és választott 

tisztségviselők megbízatásának megszűnésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal az 

eltéréssel, hogy az Elnöki megbízott visszahívásáról az Elnökség határozatában dönt. 

IV.7.5. Az elnöki megbízott megbízatása az őt elnöki tisztségre javasló elnök megbízatásának 

megszűnésével megszűnik. 

8. Az Igazgató  

IV. 8. 1. Az Igazgató az Egyesület tudományos, oktatási és szakmai stratégiai vezetője. Az 

Igazgató az Egyesület törvényes képviselője. Képviseleti joga önálló.  

IV. 8.2. Az Igazgató feladata: 

a) gondoskodik a szakmai feladatok folyamatos ellátásáról; 

b) közreműködik az Egyesület gazdasági stabilitásának fenntartásában; 

c) biztosítja az Egyesület Alapszabálynak Preambulumában foglaltak betartását. 

IV. 8. 3. Az Igazgató feladatai ellátása érdekében 

a) szakmai iránymutatással felügyeli a tagozatrendszer működését; 

b) véleményezi a költségvetésről szóló közgyűlési határozatot, annak módosítását és az éves 

beszámolót. 

IV. 8. 4. Igazgatónak választható az a kiemelkedő elméleti vagy gyakorlati tudással rendelkező 

jogász, aki 

a) legalább cum laude minősítéssel jogi diplomát szerzett; 

b) JÖSz diplomával rendelkezik és tagja a JÖSz Alumninak; 

c) büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. 

IV. 8. 4. 1. Az Igazgató tisztsége pályázat útján tölthető be. A pályázatot a JÖSz Elnöke a 

hivatalban lévő Igazgató megbízatásának lejártát megelőző legkésőbb 90 nappal írja ki és teszi 

közzé a JÖSz honlapján. A pályázatot a JÖSz Elnökének kell megküldeni, aki azt változtatás 

nélkül terjeszti a következő Közgyűlés elé. 
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IV. 8. 4. 2. A pályázatról a Közgyűlés abszolút többséggel dönt. 

IV. 8. 4. 3. Az Igazgatói megbízás a pályázatban megjelöltek szerint legalább kettő, legfeljebb 

öt évre szól és pályázat útján több alkalommal megismételhető. 

IV. 8. 5. 1. Az Igazgató megbízatása megszűnik a IV.2.3. c) pont alapján, ha a Közgyűlés az 

Igazgató visszahívásáról dönt. 

IV. 8. 5. 2. Az Igazgató visszahívására irányuló eljárás során legalább a tagok egynegyede 

indokolással mellékelt visszahívási indítványt nyújt be az Elnökség részére. Visszahívás 

indítvány benyújtása esetén az Elnökség 30 napon belül köteles összehívni a Közgyűlést, amely 

az összes szavazatra jogosult tag felének szavazatával, titkos szavazással dönt az indítványról. 

IV. 8. 5. 3. Amennyiben az Igazgató visszahívásáról dönt a Közgyűlés, 100 napon belül új ülést 

kell összehívni és új Igazgatót kell választani. 

 

V. 
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

1. Az Egyesület vagyoni eszközei 

V. 1. 1. Az Egyesület bevételei: 
a) a tagdíjak; 
b) és a II. 2. 2. 1. szakaszban meghatározott bevételek. 

2. Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása 

V. 2. 1. Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít.  

V. 2. 2. (1) Az elnök és az igazgató a bankszámla felett önállóan rendelkezik.  

(2) Az Elnökség határozatában felhatalmazhatja a Pénzügyi Alelnököt a bankszámla feletti 

egyes vagy összes jogosultságok Elnökkel és/vagy az Igazgatóval együttesen vagy önállóan 

történő gyakorlására. 

V. 2. 3. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. 

VI. 
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

VI. 1. Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha: 
a) a tagok kimondják megszűnését 
b) az arra jogosult szerv megszünteti 
c) az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné 

vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 
d) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt, feltéve mindegyik 

esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás 

lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli. 

VI. 2. Az Egyesület jogutódlással szűnik meg, ha más Egyesülettel egyesül, illetve egy vagy 

több Egyesületre szétválik. 
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VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

VII. 1. Ezt az alapszabályt az Egyesület Közgyűlése 2015. december 6. napján fogadta el. 

VII. 2. A tagjegyzék jelen alapszabály – nem nyilvános, elkülönítetten kezelt – mellékletét 

képezi. 

VII. 3. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, illetve a kapcsolódó egyéb 

hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

 

Kelt: _____________________________________________________ 

 

___________________________________ 

Egyesület elnöke 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Név:________________________________ Név:________________________________ 

Cím:_______________________________ Cím:_______________________________ 

Aláírás_____________________________ Aláírás_____________________________ 

 


