
IKON  
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

 

KIEGÉSZÍTÉS A NEMZETI FÓRUM EGYESÜLET  
ALAPSZABÁLYÁHOZ 

 

Az Ifjú Konzervatívok a Nemzetért önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet, a 

Nemzeti Fórum Egyesület Ifjúsági Tagozata, amelyet alapító tagjai hoztak létre, nyilvántartott 

tagsággal rendelkezik és ezen működési szabályában meghatározott célra és tevékenységek 

végzésére alakult. A szervezet bíróságon nem bejegyzett, a Nemzeti Fórum Egyesület 

keretein belül, de önálló szervezeti egységként működik. Tagsága és működése felet önállóan 

rendelkezik. 
 

 

I. Alapvető rendelkezések 

 

1. Az Ifjúsági Tagozat neve: Ifjú Konzervatívok a Nemzetért (továbbiakban: IKON)  
Az IKON 2014. szeptember 6. napján alakult Dabason. Ezen a napon a Működési 

Szabályzatot az IKON alapító tagjai – egyben első Elnöksége – aláírásukkal 

hitelesítették.  
2. Az Ifjúsági Tagozat jelképe: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Az Ifjúsági Tagozat célja: Megegyezik a Nemzeti Fórum alapszabályában lefektetett 

célokkal, kiegészítve azokat az ifjúság megszólításával és köreikben a konzervativizmus 

eszmerendszerének terjesztésével, ápolásával. 

 
4. Az Ifjúsági Tagozat tevékenysége: Az Ifjúsági Tagozat célját a központi szerve és a 

Nemzeti Fórum Egyesület országos és helyi szervei működése által, valamint tagjai 

tevékenysége útján valósítja meg. Az Ifjúsági Tagozat e céljainak megvalósulása 

érdekében: 
 

- konferenciákat, fórumokat, rendezvényeket szervez,  
- folyamatos eszmetörténeti és aktuálpolitikai publikációt folytat a világhálón,  
- együttműködik hasonló célkitűzésekkel rendelkező hazai és nemzetközi szervezetekkel,  
- kapcsolatot ápol a határon túli magyarsággal, intézményeivel,  
- közéleti tevékenységet folytat. 

 

5. Az Ifjúsági Tagozat szervezeti egysége: Bíróságon nem bejegyzett, a Nemzeti 

Fórum Egyesület Ifjúsági Tagozata. 



 

II. Tagsági viszony, a tagok jogai és kötelezettségei 

 

1. Az Ifjúsági Tagozat tagja lehet minden 16 és 33 év közötti természetes személy, 

állampolgárságra való tekintet nélkül, aki a Nemzeti Fórum Egyesület Alapszabályát és 

az IKON működési szabályát elfogadja, azt magára nézve kötelezőnek tartja és az IKON, 

valamint a Nemzeti Fórum Egyesület tevékenységében részt vesz. 

 

2. Az Ifjúsági Tagozatba való belépéshez egy tag írásos ajánlása szükséges. Az ajánló tag 

felelősséggel tartozik a leendő tag tevékenységéért, ezért esetlegesen szankciókkal 

sújtható. A tag felvételéről az Elnökség határoz. Amennyiben a leendő tagnak fennáll 

tagsági viszonya más politikai, illetve politikai jellegű szervezettel (kivétel a Nemzeti 

Fórum Egyesület), nem léphet be az Ifjúsági Tagozatba. Amennyiben a leendő tag a 

Nemzeti Fórum Egyesület tagja és igazolni tudja, hogy az egyesületi tagsága megelőzte 

más politikai, vagy politikai jellegű szervezethez való csatlakozását, úgy az ’Elsődleges 

tagságról szóló nyilatkozat’ belépési nyilatkozathoz való csatolásával beadhatja 

jelentkezését az Ifjúsági Tagozatba. 

 

3. Az Ifjúsági Tagozat tagja részt vehet az Ifjúsági Tagozat tevékenységében és 

választójoggal rendelkezik. A tag választható:  
- amennyiben legalább három éve tagja az Ifjúsági Tagozatnak,  
- nem folyik ellene büntetőeljárás (írásbeli nyilatkozat szükséges),  
- büntetlen előéletű (írásbeli nyilatkozat szükséges),  
- nem áll fenn tagsági viszonya politikai, illetve politikai jellegű szervezettel (kivétel a 

Nemzeti Fórum Egyesület),  
- tevékenységével kiemelten hozzájárul az IKON céljainak eléréséhez,  
- megkapja a tagság egyharmadának ajánlását (egy tag több személyt is ajánlhat). 

 

4. A tag minden, az Ifjúsági Tagozatot érintő kérdésben javaslatot tehet. 

 

5. Bármely tag jogosult az Elnökség részére az Ifjúsági Tagozatra vonatkozó kérdést 

intézni. A megkérdezett legkésőbb 15 munkanapon belül köteles válaszolni. A tag 

minden, az Ifjúsági Tagozat tevékenységét érintő kérdésben és szervezési ügyben köteles 

előzetesen egyeztetni és azt jóváhagyatni a térségében kijelölt Elnökségi taggal. Ennek 

elmulasztása azonnali kizárást von maga után. 

 
6. A tagok jogosultak az Elnök, vagy az Elnökség egy, vagy több tagjával szemben 

bizalmatlansági indítvány benyújtására. Ehhez a mindenkori tagság kétharmadának 

indoklással ellátott ajánlása szükséges. Az indítvány benyújtásához a Közgyűlés 

kétharmados szavazatára van szükség. 

 

7. Megszűnik a tagsági viszony:  
- kilépéssel,  
- kizárással, 



- a 34. életév betöltésével,  
- a tag halálával. 

 

8. A kilépési nyilatkozatot a tag az Elnökségnek írásban nyújtja be, amelyre az Elnökség 15 

munkanapon belül köteles reagálni. 

 

9. Az Ifjúsági Tagozat a tagot etikai vétség miatt szankcióval sújthatja, illetve kizárhatja a 

Nemzeti Fórum Egyesület Alapszabályával és az IKON Működési Szabályzatával 

ellentétes magatartásáért, továbbá ha magatartása az Ifjúsági Tagozat célkitűzéseivel 

ellentétes, vagy azok megvalósítását egyéb módon akadályozza. 

 

III. Az Ifjúsági Tagozat szervezete és tisztségviselői 

 

1. A Közgyűlés  
2. Az Elnök  
3. Az Elnökség 

 

IV. Az Ifjúsági Tagozat szerveinek működési rendje 

 

1. Az Ifjúsági Tagozat testületi szervei határozatképesek, ha tagjaik 50%-a plusz egy fő 

jelen van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A testületi szervek 

határozataikat – eltérő rendelkezés hiányában - egyszerű szótöbbséggel hozzák. Az 

Ifjúsági Tagozat tisztségviselői újraválaszthatók. 

 

2. A Közgyűlés 

 

2.1. A Közgyűlés az Ifjúsági Tagozat legfőbb döntéshozó testületi szerve, a tagok 

összességének képviselete.  
2.2. Az Ifjúsági Tagozat Közgyűlése a mindenkori tagságból áll.  
2.3. A Közgyűlés határozatképes, amennyiben a mindenkori tagság kétharmada jelen van.  
2.4. Az Ifjúsági Tagozat Közgyűlését az Elnök hívja össze írásban a hely, az időpont és a 

napirendi pontok megjelölésével, a kitűzött időpont előtt legalább 15 munkanappal. Az 

országos Elnök az Elnökség indítványára is köteles összehívni a Közgyűlést. A 

Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha a tagság egyharmada – az ok és cél 

megjelölésével – kívánja. A Közgyűlést az Ifjúsági Tagozat Elnöke vezeti, de az Elnök 

javasolhat levezető Elnököt, akit a Közgyűlés nyílt szavazással választ meg. Évente 

legalább egy Közgyűlést kell tartani.  
2.5. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörei (az alábbi döntésekhez kétharmados 

szavazattöbbségre van szükség):  
- az Alapszabály megállapítása és módosítása,  
- az Elnök és az Elnökség tagjainak megválasztása,  
- döntés az Ifjúsági Tagozat más társadalmi szervezettel való egyesülése, a szétválás, a 

feloszlás, és más szervezeti formába való átalakulás kimondása tekintetében,  
2.6. A Közgyűlés a döntés jogát minden kérdésben magához vonhatja. 



2.7. A Közgyűlés egyéb, kiemelt feladata a következő Közgyűlésig tervezett munkaterv 

meghatározása.  
2.8. A Közgyűlés döntéseit határozatokba foglalja, amelyeket az Elnökség rendelkezésére 

bocsájt. 

 

 

3.  Az Elnökség 
 
3.1. Az Elnökség az Ifjúsági Tagozat operatív irányító szerve.  
3.2. Az Elnökség az Elnökből és a tagokból általa kijelölt személyekből áll. Az Elnökség 

maximális létszáma 5 fő.   
3.3. Az Országos Elnökség feladatai:  

- irányítja az Ifjúsági Tagozat operatív munkáját a közgyűlések között és biztosítja 

folyamatos működését, munkájáról a Közgyűlésnek beszámolni tartozik,  
- gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról,  
- előkészíti a Közgyűlés munkáját, javaslatot tesz a napirendre,  

3.4. Az Elnökséget az Elnök hívja össze.  
3.5. Az Elnökség dönthet minden olyan, az Ifjúsági Tagozatot érintő kérdésben, amely nem 

tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.  
3.6. Az Elnökség egy, vagy több tagja pozíciójából bizalmatlansági indítvánnyal 

elmozdítható. 

 

4.  Az Elnök 

 

4.1. Az Elnök irányítja az Ifjúsági Tagozat életét, képviseli az Ifjúsági Tagozatot.  
4.2. Az Elnök megbízása alapján az Ifjúsági Tagozatot valamely Elnökségi tag is képviselheti.  
4.3. Az Elnök pozíciójából bizalmatlansági indítvánnyal elmozdítható. 

 

V. Az Ifjúsági Tagozat megszűnése 

 

Az Ifjúsági Tagozat megszűnik: 
 
- a közgyűlés határozatával,  
- megszűnés megállapításával. 

 

VI. Záró rendelkezések 
 
 

 

A Működési Szabályzatot az Ifjúsági Tagozat alapítói, egyben első Elnöksége 2014. 

szeptember 6-án elfogadta. 

 
 
 
 

Dabas, 2014. szeptember 6. 


