
 

 
 

A VIA NOVA – ICS 
 

Szervezeti és Működési Szabályzata 
 

 

(elfogadva 2014. február 22. Rimaszombat) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A VIA NOVA - ICS 

Szervezeti és Működési Szabályzata 
 

 

 

“ ...Valljuk, hogy létezik erkölcsi rend, amely az emberi akarat felett áll. 

 

Valljuk, hogy az igazság megismerhető, és a közéleti cselekvés kiindulópontjává tehető. 

 

Valljuk, hogy az ember mindenek előtt lélek, érzés, gondolat; az emberi élet nem merül ki a fogyasztásban, s a 

mégoly vonzó vágyak minél gyorsabb kielégítésében. 

 

Valljuk, hogy noha mindannyian gyarló és hibákat vétő lények vagyunk, megvan a képességünk a javulásra és az 

erkölcsi tökéletesedésre. 

 

Valljuk, hogy az emberellenes XX. századi események erkölcsi elbizonytalanodáshoz vezető évtizedei után, 

múlhatatlanul szükségünk van a lelki, szellemi megújulásra. 

 

Valljuk, hogy az ember felelősséggel tartozik önmaga, családja és nemzete boldogulásáért; hogy aki nem tesz meg 

mindent önmagáért, családjáért, hazájáért, az nem fogja becsülni azt sem, amit családjától és hazájától kap... ” 

 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 
 

1. § 

Jogállásunk 
 

(1) A Via Nova ICS önálló polgári társulás, mely az alapszabályában lefektetett célkitüzésekkel 

összhangban köt együttmüködést civil szervezetekkel és az etnikai elv alapján müködő pártokkal 

és azok platformjaival. Az együttmüködési megállapodás megkötésére az ICS országos elnöksége jogosult. 

 

(2) Az ICS a hatályos jogszabályok és az ICS Alapszabályával (továbbiakban csak „Alapszabály”) összhangban a 

jelen Szervezeti és Működési Szabályzat alapján működik.  

 

(3) Az ICS székhelye Pozsony. 

 

(4) Az ICS jogi személy/polgári társulás.  

 

Jogi személyisége a Szlovák Köztársaság 1990. évi 83. számú törvényből következik. 

 

Jogi személyisége az ICS Alapszabályából következik. 

 

 

2.§  

Alapító okirataink 

 

(1) Az ICS alapító okirata az ICS Országos Tanácsán 2007. május 12-én jóváhagyott Alapszabály, mely VVS/1-

900/90-29655-1   számmal került bejegyzésre a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumában. Szervezeti és 

Működési Szabályzatát (továbbiakban „ICS SZMSZ”) az Alapszabály értelmében az ICS Kongresszusa  hagyja jóvá. 

Az ICS SZMSZ az Alapszabályon alapul, annak tartalmát pontosítja és  részletezi. 

 

(2) Az Alapszabály valamint az ICS SZMSZ módosításához az ICS erre felhatalmazott szervei jogosultak.   

 



(3) Az ICS SZMSZ rendelkezései nem lehetnek ellentétesek az ICS Alapszabályának rendelkezéseivel, ellentétes 

esetben az ICS SZMSZ ICS Alapszabály ellenes rendelkezései nem alkalmazhatóak. Kérdéses esetben az ICS 

Országos Etikai és Ellenőrző Bizottsága indítvány alapján 10 napon belül dönt, döntéséig az Alapszabály 

rendelkezései érvényesek és irányadóak.  

 

 

II. Fejezet 

Tagság 

 

3. §  

A rendes tagsági viszony keletkezése  
 

(1) Az ICS rendes tagja lehet minden természetes személy aki: 

a) betöltötte a 15. életévét, de még nem múlt el 35 éves, 

b) elfogadja az ICS Alapszabályát és az ICS SZMSZ-t, 

c) egyetért az ICS értékrendjével és felvétele nem károsítja az ICS jó hírét, 

d) az MKP-n kívül nem tagja más politikai pártnak, sem más szlovákiai politikai párt ifjúsági szervezetének, 

e) a múltban nem volt kizárva az ICS-ből az Alapszabály 4.5 cikkelye alapján. 

 

 

(2) A kettős ill. többes tagság kizárt. Rendes tagsági viszony egyszerre csak egy helyi ICS-ben jöhet létre  és a tag 

csak egy helyi ICS-n keresztül élhet rendes tagságából eredő jogaival.   

 

(3) A tagfelvételi eljárás a hiánytalanul és pontosan kitöltött tagfelvételi kérvény benyújtásával kezdődik. A 

kézbesítés módja lehet személyesen, postázva, vagy elektronikus eszközökkel. A tagfelvételi kérvényt annál a helyi 

ICS-nél szükséges benyújtani,  amelynél  a tagfelvételt kérelmező tagsági viszonyt kíván létesíteni.  

 

(4) A tagfelvételi kérvény kézbesítéséről az adott helyi ICS Elnöke megfelelő módon értesíti a kérelmezőt valamint 

az ICS Országos Elnökségének az országos tagnyilvántartást vezetésével megbízott tagját. A helyi ICS Elnöke 

továbbá értesíti a kérelmezőt a helyi ICS legközelebbi taggyűlésének dátumáról, melyen a tagság szavazással dönt a 

tagfelvételről. A tagságot kérvényező személy köteles személyesen megjelenni a tagfelvételről szavazó taggyűlésen.  

 

(5) A kézbesítéstől számított 30 napon belül a helyi ICS Elnöke, illetve Elnöksége véleményezi a tagfelvételi 

kérelmet, melyről jegyzőkönyvet készít. Amennyiben a helyi ICS Elnöke illetve Elnöksége megállapítja, hogy a 

tagságot kérvényező személy nem teljesíti az Alapszabály 4 cikkelyében és az ICS SZMSZ 4. szakasz (1) és (3) 

bekezdéseiben felsorolt rendes tagság feltételeit, a kérelmet elutasítja. Az elutasítás tényéről és indokairól a 

kérelmezőt postai úton értesíti.  

  

(6) A tagfelvételről a helyi ICS  Taggyűlése a jelenlévő tagok egyszerű többségével dönt. A tagfelvételnél 

figyelembe vehető mindenekelőtt a kérelmező eddigi tevékenysége, más pártokban illetve ifjúsági szervezetekben 

való tagsága és a kérelmező személyes indíttatása. Amennyiben a taggyűlés a tagfelvételi kérelmet elutasítja, a helyi 

ICS Elnöke, illetve Elnöksége az elutasítás tényéről és indokairól a taggyűlésen nem jelen levő kérvényezőt postai 

úton értesíti. 

 

(7) Amennyiben az ICS SZMSZ nem rendelkezik máshogy, tagfelvétel nem megengedett és rendes tagság nem 

keletkezhet: 

 a) esedékes tisztújítás előtt egy hónappal, 

 

(8) Amennyiben a tagfelvételi kérvény kézbesítésétől számított 3 hónapon a helyi ICS nem szavaz a tagfelvételi 

kérvényről, annyiban a tagfelvételt kérvényező  a 3 hónap letelte után a helyi ICS rendes tagjának kezelendő. 

 

(9) Olyan esetekben, amikor a helyi ICS elutasította a tagfelvételi kérvényt vagy egyéb kétségek merültek fel a 

kérvényező tagfelvételével kapcsolatban, mind a helyi ICS Elnökségének bármely tagja, mind a kérvényező 

felülvizsgálati indítvánnyal fordulhat az ICS Országos Etikai és Ellenőrző Bizottsága felé.   

 

(10) Azon személy aki betolti 36 életétv… 



 

4.§ 

Átlépés más helyi ICS szervezetbe 
 

(1) A helyi ICS tagja átléphet az ICS egyik helyi szervezetéből a másikba. Ilyen esetben ezen szándékát az átlépést 

kérelmező tag megfelelő módon bejelenti a helyi ICS Elnökének, aki erről köteles 5 napon belül tájékoztatni az ICS 

Országos Elnökségének tagnyilvántartás vezetésével megbízott tagját, valamint a kérelmező által választott helyi ICS 

Elnökét. 

 

(2) A kérelmező által választott helyi ICS elnöke az értesítést követő 5 napon belül felveszi tagnyilvántartásába az 

átlépni kívánó tagot, s erről a volt helyi ICS Elnökét, valamint az ICS Országos Elnökségének tagnyilvántartás 

vezetésével megbízott tagját haldéktalanul tájékoztatja. Az átlépett tag régi tagsági igazolványát bevonja, s ezután 

újat ad ki. A volt helyi ICS Elnöke törli az átlépett tagot a helyi tagnyilvántartásából. 

 

(3) Amennyiben az átlépéssel kapcsolatban kérdések illetve mulasztások lépnek fel, az átlépését kérelmező tag az 

ICS Országos Elnökségének tagnyilvántartás vezetésével megbízott tagjához fordulhat, akinek joga van végrehajtani 

a megfelelő módosítást az országos tagnyilvántartásban, bevonni a régi tagsági igazolványt és újat kiadni. A 

módosításról haladéktalanul értesíti az érintett helyi ICS-k Elnökségét, és kötelezi őket a módosítások beiktatására a 

tagnyilvántartásaikban. 

 

(4) Az átlépési kérvény kizárólag egy esetben tagadható meg, miszerint egy éven belül nem megengedett két 

alkalomnál többször átlépni helyi ICS szervezetek között. 

 

 

5.§ 

Tagnyilvántartás és tagsági igazolvány 
 

(1) Az ICS két tagnyilvántartást vezet, helyi tagnyilvántartást és országos tagnyivántartást. A tagnyilvántartás célja 

elsősorban a kettős illetve többes tagság meggátolása. Kérdéses esetben az országos tagnyilvántartás tartalma 

tekintendő mérvadónak. 

 

(2) Helyi tagnyilvántartást a helyi ICS Elnöksége, országos tagnyilvántartást az ICS Országos Elnökségének 

országos tagnyilvántartás vezetésével megbízott tagja vezeti. A tag kérheti tagságának igazolását mind a helyi ICS 

Elnökségétől, mind az ICS Országos Elnökségének megbízott tagjától. 

 

(3) Az országos tagnyilvántartás és a helyi tagnyilvántartás félévente összevetésre kerülnek. 

 

A tagsági viszony megszűnése 

6. § 

 

 

(1) A tagsági viszony megszűnik: 

a) a tag  halálával, 

b) a tag a helyi ICS Elnökségének címzett és a kézbesítés napjától hatályos írásbeli kilépési nyilatkozatával, 

c) a tag ICS-ból való kizárásával, 

d) amennyiben utólagosan a tagsági viszony keletkezését gátló körülmények merülnek fel a 3. szakasz (1) 

bekezdés értelmében, 

e) a tag cselekvőképességének megszűnésével, 

f) ha az ICS Kongresszus kimondja a helyi ICS feloszlatását 

 

(2) Azt a tagot, akinek tagsági viszonya megszűnt, a helyi ICS Elnöksége nyolc napon belül törli a 

tagnyilvántartásból, és erről egyidejűleg értesíti az ICS Országos Elnökségét és felszólítja a kizárt tagot tagsági 

igazolványának visszaszolgáltatására. 

 

(3) Az (1) bekezdés d) pontja értelmében a tagsági viszony megszűnéséről a helyi ICS Elnöksége  dönt, melyről a 

tagot írásban tájékoztatja. A döntés ellen az érintett a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül fellebbezéssel 



fordulhat az ICS Országos Etikai és Ellenőrző Bizottságához, mely a fellebbezés kézhezvétele után arról a soron 

következő ülésén dönt. 

 

 

7. § 

Kizárás 

 

(1) A tag kizárható az ICS-ból, ha: 

a) az ICS alapító okiratait, programját, az ICS érdekeit, illetve jó hírnevét egyébként súlyosan sértő magatartást 

tanúsít, 

b) rendszeresen nem vesz részt a helyi ICS Taggyűlésein a helyi ICS Elnökség írásbeli felszólítása ellenére sem, 

c) bűncselekmény elkövetéséért a bíróság jogerős ítéletében elmarasztalja, illetve az ellene indult büntetőeljárás 

tényéről és eredményéről a helyi ICS elnökségét, neki felróható okból nem tájékoztatja 

d) az ICS érdekeivel ellentétes  politikai pártot vagy mozgalmat támogat. 

 

(2) Kizárási javaslatot az adott helyi ICS tagjainak legalább egy harmada tehet.. A kizárási javaslatot indokolni kell.  

 

(3) A kizárási javaslatot annál a helyi ICS Járási Elnökségénél kell írásban benyújtani, amely járás helyi ICS 

szervezeténeka javaslatban érintett személy tagja.  Az ICS Járási Elnöksége köteles kizárási a javaslat benyújtásáról 

értesíteni az ICS Országos Etikai és Ellenőrző Bizottságát. 

(4) A kizárási javaslattot az ICS Járási Elnöksége a kizárási javaslat kézhezvétele után tizenöt napon belül köteles 

megtárgyalni. A kizárási javaslatról az ICS Járási Elnöksége  minősített titkos szavazással dönt, indokolt esetben a 

döntést a legközelebbi ülésére halaszthatja. 

 

(5) A kizárási javaslatról határozó ICS Járási Elnökség ülésére meg kell hívni a kizárási javaslatban érintett, illetve a 

javaslatot előterjesztő tagokat oly módon, hogy azok a meghívót legkésőbb az ülést megelőző ötödik napon kézhez 

kapják. A meghívás szabályszerűnek tekintendő akkor is, ha a kézbesítés a meghívott érdekkörében felmerült okból 

hiúsul meg. 

 

(6) Az ICS Járási Elnöksége a kizárási javaslat tárgyában hozott döntéséről az érintetteket - a döntést követő öt 

napon belül - írásban tájékoztatja. A tájékoztatást szabályszerűnek kell tekinteni akkor is, ha az arról szóló írásbeli 

értesítés kézbesítése, az érintett érdekkörében felmerült okból hiúsul meg. 

 

(7) Az ICS Járási Elnöksége a kizárási javaslat tárgyában hozott döntése elleni fellebbezést a kizárási javaslatot tevő 

tag vagy testület, illetve a kizárási javaslatban érintett tag az ICS Országos Etikai és Ellenőrző Bizottságnál a 

döntésről szóló írásbeli határozat kézhezvételétől  számított tizenötödik napig nyújthatja be.  

 

(8) Az ICS Országos Etikai és Ellenőrző Bizottsága a fellebbezést a fellebbezés kézhezvétele után tizenötnapon belül 

köteles megtárgyalni. A fellebezésről  minősített titkos szavazással dönt, indokolt esetben a döntést a legközelebbi 

ülésére halaszthatja. 

 

(9) A kizárás tárgyában hozott első fokú döntést az ICS Országos Etikai és Ellenőrző Bizottsága helybenhagyja, vagy 

indokolt esetben megváltoztatja azt.  

 

(10) Az első fokon kizárt tag tagsági viszonyából, illetve esetleges választott megbízatásából fakadó jogait a 

fellebbezés elbírálásáig nem gyakorolhatja. 

 

(11) A kizárásban érintett tag tagsági viszonya az ICS Járási Elnökség kizáró döntéséről szóló értesítést követő 

tizenötödik napon, illetve fellebbezés benyújtása esetén a másodfokú döntés napján szűnik meg. 

 

 (12) Kizárásról, illetve az azt érintő kérdésekben az adott szerv mindig minősített titkos szavazással dönt, új kizárási 

eljárás megindítása ugyanazon az okoból, mely kapcsán már kizárási eljárás lefolyt, nem lehetséges. 

III. Fejezet 

Szervezeti felépítés 
 

8. § 



Általános rendelkezések 

 

(1) Az ICS szerkezeti felépítése a következő: 

 a) helyi ICS szervezet 

   aa) helyi ICS Taggyűlése, 

   ab) helyi ICS Elnöke illetve Elnöksége, 

 b) járási szervek: 

   ba) ICS Járási Konferencia, 

   bb) ICS Járási Elnökség, 

               c) régiós szervei: 

                                            ca) Régiós Elnök 

                                            cb) Régiós Elnökség 

 d) országos szervek: 

   da) ICS Kongresszus, 

   db) ICS Országos Tanács, 

   dc) ICS Országos Elnökség, 

   dd) ICS Országos Elnöke, 

   de) Országos Etikai és Ellenőrző Bizottság, 

                                           df) Szakmai kabinetek 

                                           dg) Via Nova Baráti Körök 

  

 

(2) Az ICS tanácsadó szervei a szakmai tanácsok és bizottságok, melyek az összes szervezeti egységnél 

létrehozhatóak belátás és szükség szerint. 

 

(3) A döntéshozatal az egyes szervekben szavazással történik, mely történhet: 

 a) nyílt szavazással, mellyel a jelenlévő tagok nyilvános, egyszerű többséggel döntenek, 

b) minősített nyílt szavazással, mellyel az összes tag nyilvános, egyszerű többségével dönt, 

 c) titkos szavazással, mellyel a jelenlévő tagok titkos, egyszerű többséggel döntenek, 

 d) minősített titkos szavazással, mellyel az összes tag titkos, egyszerű többségével dönt. 

 

(4) Amennyiben az ICS SZMSZ nem rendelkezik másként, a döntéshozatal mindig nyílt szavazással történik. 

 

(5) Személyi kérdésekben az érintett szerv mindnig titkos szavazással hozza döntéseit. 

 

 

IV. Fejezet 

Az ICS Helyi Szervezete 

 

9. § 

A helyi szervezet  

 

(1) A helyi szervezet az ICS alapszintű szervezeti egysége.   

 

(2) Helyi ICS szervezetet legkevesebb öt személy alakíthat, akik az alapítási szándékot az ICS Országos Elnöksége 

elé terjesztik. A megalakuláshoz az ICS Országos Elnöksége jóváhagyása szükséges. A helyi szervezet a jóváhagyás 

napjával alakul meg. 

 

(3) Az helyi ICS  szervezetének tagjait a helyi ICS  Elnöksége és az ICS Országos Elnöksége tartja nyilván.  

 

(4) A helyi ICS szervezet megalakulásával az alapítóknak az Alapszabály értelmében tagságuk keletkezik. Tagságuk 

igazolására a tagnyilvántartáson kívül a tagsági igazolvány szolgál, melyet az ICS Országos Elnöksége állít ki. 

 

(5) A helyi ICS szervezet működését a helyi ICS tagja írásbeli javaslatára az ICS Országos Elnöksége 

felfüggesztheti: 

a) amennyiben nem az alapító okiratok rendelkezéseivel összhangban működik, illetve 



b) ha a legutolsó határozatképes taggyűléstől számítva hat hónap telt el úgy, hogy nem hívtak össze új 

taggyűlést  vagy az határozatképtelen volt. 

 

(6) A felfüggesztési javaslatot indokolni kell. 

 

(7) A felfüggesztési javaslatról az ICS Országos Elnöksége a kézhezvétel utáni soron következő ülésen minősített 

titkos szavazással dönt, indokolt esetben a döntést a legközelebbi ülésére halaszthatja. 

 

(8) A helyi ICS szervezet működését legfeljebb egy évre lehet felfüggesztetni. Ebben az időben a helyi ICS szervezet 

csupán tisztújító taggyűlést tarthat, amelyen az addigi helyi ICS Elnökség tagjainak több mint a felét új 

tisztségviselőkre kell cserélni.  

 

(9) A helyi ICS szervezet működésének felfüggesztése az egyénileg érvényesíthető tagsági jogokat és kötelességeket 

nem érinti.. 

 

(10) A helyi ICS szervezet működőképességének helyreállításáért az ICS Járási Elnöksége felel,  amiről beszámol az 

ICS Országos Elnökségének. 

 

(11) Ha a megadott idő alatt a helyi ICS szervezet működőképességének helyreállítása nem sikerült, az ICS Országos 

Tanácsa az ICS Országos Elnöksége javaslatára a helyi ICS szervezetet megszünteti.  

 

(12) Az ICS helyi szervezete megszűnik, ha tagjainak száma öt fő alá csökken. Az ICS helyi szervezete megszűnik 

továbbá akkor is, ha a helyi ICS Taggyűlése minősített többséggel nyílt szavazással a helyi ICS szervezet 

feloszlatását jóváhagyja.   

 

 

 10. § 

A helyi ICS szervezet Taggyűlése 
 

 

(1) A helyi ICS szervezetének legfelsőbb szerve a helyi ICS szervezet Taggyűlése (a továbbiakban csak 

„taggyűlés”), amely évente legalább kétszer ülésezik. A taggyűlés dönt a helyi  ICS-t érintő minden érdemleges helyi 

jellegű ügyben. A taggyűlések egyike az évzáró taggyűlés, mely az új év első negyedében van összehívva.  

 

(2) Rendkívüli taggyűlés összehívását a helyi ICS szervezet tagjainak egy negyede kérheti írásos indítványban, 

feltüntetve annak okát és javasolt napirendi pontjait. Ilyen esetben a helyi ICS szervezetének Elnöke a kézhezvételtől 

számított 30 napon belül kitűzi a taggyűlés időpontját s elküldi a meghívókat a (3) bekezdés értelmében. 

 

(3) A taggyűlés a helyi ICS szervezetének összes tagjából áll, a taggyűlést a helyi ICS szervezetének Elnöke hívja 

össze. A meghívónak tartalmaznia kell a taggyűlés időpontját, helyét és a napirendi pontok javaslatát. A meghívót 

megfelelő módon kell kézbesíteni legkésőbb öt nappal a taggyűlés időpontja előtt. 

 

 

(4) A taggyűlés határozatképes, ha az összes tag több mint fele jelen van. Amennyiben a határozatképtelen taggyűlés 

megkezdése után fél órával az összes tag több mint egyharmada jelen van, a taggyűlés határozatképessé válik, 

azonban az ilyen taggyűlés nem lehet tisztújító taggyűlés. 

 

(5) A taggyűlés üléseit a helyi ICS szervezetének Elnöke vezeti. A taggyűlés jegyzőkönyvvezetőt választ soraiból. 

 

(6) A taggyűlés üléseiről jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, melyet a taggyűlés legalább egy tagja és a helyi ICS  

szervezetének Elnöke ír alá.  

 

(7) Határozatképtelen taggyűlés nem állíthat küldötteket és nem dönthet más kérdésekben sem. A határozatképtelen 

taggyűlési ülésről jegyzőkönyv és jelenléti ív készül melyet az ICS helyi szervezetének elnökségének két tagja ír alá. 

30 napon belül új taggyűlés összehívása szükséges. 

 



(8) A taggyűlés hagyja jóvá:  

a) a helyi ICS szervezet év végi záró beszámolóját;  

b) a helyi ICS szervezet tevékenységéről szóló elnökségi beszámolót. 

  

 

11. § 

Elnökség- és küldöttválasztás 

 

(1) A taggyűlés szavazással hozza meg határozatait, és választja meg tisztségviselőit. 

 

(2) A taggyűlés titkos szavazással saját soraiból választja meg a helyi ICS helyi szervezetének Elnökét, Alelnökét és 

a helyi ICS szervezet Elnökségének többi tagját. 

 

(3) A taggyűlés választja meg az ICS járási konferencia küldötteit az ICS Kongresszus tagjaira szóló kulcs alapján 

(Alapszabály  8. cikkely 1.bekezdése, illetve jelen ICS SZMSZ 19. szakasz 2. bekezdése). 

  

(4) A küldöttek névsorát a küldöttválasztásról szóló ülés jegyzőkönyvével és jelenléti ívével együtt a helyi ICS 

szervezetének Elnöke legkésőbb  7 nappal a küldöttekből álló ICS Járási Konferencia  ülése előtt eljuttatja az ICS 

Járási Elnökségének, 

 

(5) A taggyűlés határozatot fogadhat el az ICS  Járási Konferenciára benyújtandó javaslatokról, ezeket a helyi ICS 

szervezet küldöttje az ICS  Járási Konferencián köteles előterjeszteni.  
 
(6) A taggyűlés küldötteket delegál az ICS Kongresszusára az Alapszabályban meghatározott kulcs alapján.  

 

(6) A küldöttek névsorát a küldöttválasztásról szóló ülés jegyzőkönyvével és jelenléti ívével együtt a helyi ICS 

szervezetének Elnöke legkésőbb egy hónappal a küldöttekből álló ICS Kongresszus ülése előtt eljuttatja az ICS 

Országos Elnökségének. 

 

(8) A megválasztott küldöttek mandátuma a következő küldöttválasztó taggyűlésig, de legfeljebb egy évig érvényes. 

 

 

12. § 

A helyi ICS szervezetének Elnöksége  
 

(1) A helyi ICS szervezetének Elnöksége (a továbbiakban csak „helyi elnökség”) helyi szintű végrehajtó szerv, 

legalább negyedévente ülésezik. Üléseiről jegyzőkönyv készül. 

 

(2) Legkevesebb két tagja van, melyek a helyi ICS Elnöke és Alelnöke. A helyi elnökség pontos számát a taggyűlés 

határozza meg, figyelembevéve a helyi sajátosságokat.   

 

(3) A helyi  elnökség a taggyűlésnek előterjeszti az ICS helyi szervezetének tevékenységéről szóló beszámolóját.  

 

(4) A helyi elnökség dönt a taggyűlés összehívásáról.  

 

(5) A helyi elnökség határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele jelen van.  

 

(6) A helyi elnökség megbízatási ideje két év. A helyi ICS szervezet elnökségi tagjának visszahívásáról – kivéve az 

elnökről –  a taggyűlés  titkos szavazással dönt. A visszahívásra irányuló javaslat beterjesztéséhez legalább három 

helyi ICS szervezeti tag szükséges az ICS bármelyik taggyűlésén.   

 
(7) Ugyanazon helyi elnökségi tag visszahívására tett javaslat egy éven belül csak egyszer terjeszthető be. 

13.§ 

A helyi ICS szervezet Elnöke  
 

(1) A helyi ICS szervezet Elnökének (a továbbiakban csak „helyi elnök”) megbízatási ideje két év.  



 

(2) A helyi ICS helyi szervezetet a helyi elnök képviseli. Évente legalább kétszer összehívja a taggyűlést. Felelős 

azért, hogy a taggyűlés tájékoztatást kapjon az ICS tevékenységéről. Amennyiben elmulasztja kötelességeit, a helyi 

elnökség bármely tagja összehívhatja a taggyűlést és tájékoztathatja azt. 

 

(3) A helyi elnök köteles rendkívüli taggyűlést összehívni, ha ezt a helyi ICS szervezet tagjainak legalább   egy 

negyede kéri. A rendkívüli taggyűlés összehívására a 10. szakasz 2. bekezdése alkalmazandó. Kötelességének 

elmulasztása esetén  e tekintetben a helyi elnökség bármely tagja helyettesítheti.   

 

(4) A helyi elnök visszahívásáról a taggyűlés minősített titkos szavazással dönt. A visszahívásra irányuló javaslat 

beterjesztéséhez legalább három helyi ICS szervezeti tag szükséges az ICS bármelyik taggyűlésén.    

 

(5) Visszahívási javaslat egy éven belül csak egyszer terjeszthető be. 

 

 

14. § 

A helyi ICS szervezetének Alelnöke 
 

(1) A helyi ICS szervezetének Alelnöke felel a helyi szervezet tagnyilvántartásáért, a jegyzőkönyvek 

nyilvántartásáért, valamint a bevételek és kiadások nyilvántartásáért.  

 

(2) Több helyi ICS szervezeti  Alelnök megválasztása esetén hatáskörüket a taggyűlés állapítja meg.  

 

 

V. Fejezet 

Az ICS járási szervei és szervezeti egységei  

 

15. §  

Az ICS Járási Konferencia 

 

(1) Az ICS Járási Konferencia (a továbbiakban csak „járási konferencia”) az ICS legfelsőbb szerve a járásban. A 

járási konferenciát a helyi ICS szervezetek valamennyi küldöttje,  az ICS  Járási Elnökség tagjai valamint a járásban 

működő alapszervezetek elnökei alkotják. A küldöttállítás kulcsát az ICS SZMSZ  11. szakasza határozza meg. 

Rendkívüli járási konferencia összehívását a járásban működő helyi ICS szervezetek egyharmada kérheti.  

 

(2) A járási konferencia évente legalább egyszer ülésezik. 

 

(3) A járási konferencia határozatképes, amennyiben az összes küldöttnek több mint a fele jelen van. Amennyiben 

a határozatképtelen konferencia megkezdése után fél órával az összes tag több mint egyharmada jelen van, 

a konferencia határozatképessé válik, azonban az ilyen konferencián nem lehet személyi kérdésekben dönteni.  

 

(4) A járási konferencia:   

a) megvitatja az ICS Járási Elnökség beszámolóját az ICS-nek a járás területén kifejtett tevékenységéről, 

b) titkos szavazással saját soraiból megválasztja az ICS Járási Elnökség tagjait és annak elnökét. 

             c) titkos szavazással saját soraiból megválasztja az ICS Országos Tanács tagjait jelen SZMSZ 20. §  második 

bekezdése alapján. 

 

 

 

 

 

16. § 

Az ICS Járási Elnöksége  
 

(1) Az ICS Járási Elnökség ( a továbbiakban csak „járási elnökség”) tagjainak számát a járási konferencia állapítja 

meg. A járási konferencia a járási elnökség tagjait titkos szavazással választja meg.  



 

(2) A járási elnökséget a járási elnök képviseli, akit a járási konferencia választ. A járási elnök mandátuma két évre 

szól.  

 

(3) A járási elnökség a járási konferencia végrehajtó szerve.  

 

(4) A járási elnökség szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. A járási elnökség határozatképes, ha az 

összes tagnak több mint a fele jelen van. Határozathozatal nyílt szavazással történik. 

 

(5) A járási elnökség tevékenységéért a járási konferenciának felel. A járási konferencián beszámol az ICS járásbeli 

tevékenységéről.  

 

(6) A járási elnökség szükség szerint, de évente legalább egyszer összehívja a járási konferenciát. A járási elnökség a 

járási konferenciát legkésőbb 15 nappal a járási konferencia kitűzött időpontja előtt köteles összehívni.  

 

(7) A járási elnökség végrehajtja a járási konferencia, az ICS Országos Tanács és az ICS Kongresszus határozatait. 

  

(8) Szakmai elemzések, vélemények és állásfoglalások elkészítésére a járási elnökség szakmai tanácsadó testületeket 

– szakmai bizottságokat – hozhat létre. 

 

(9) A járásban működő helyi ICS szervezetek egyharmadának indítványára vagy az ICS Országos Tanács határozata 

alapján köteles összehívni a járási konferenciát. A járási konferenciát a járási elnökhöz írásban eljuttatott kérés, 

illetve az ICS Országos Tanács erre vonatkozó határozata kézbesítésének napjától számított 30 napon belül kell 

összehívni.  

 

 

VI. Fejezet  

Az ICS pozsonyi és kassai szervei és szervezetei  

 

17. §  

 

Pozsonyban és Kassán – a Szlovák Köztársaság területi-közigazgatási elrendezésének megfelelően – városrészenként 

helyi ICS szervezetek alapíthatók.  

 

Az ICS Országos Tanácsa egyetértésével és külön szabályozásával, amennyiben Pozsony és Kassa közigazgatási 

területi beosztásától eltérően is lehet helyi ICS szervezeteket alakítani.  

 

Pozsony és Kassa területén a helyi ICS szervezetek járási elnökség hatáskörével működő városi elnökséget,  hoznak 

létre. 

 

 

VII. Fejezet 

Az ICS Régiós Elnoke és  Régiós Elnöksége 
 

18. § 

 

(1) Az ICS Régiós elnöke az adott megye Országos régiós alelnöke. 

 

(2) Az ICS Régiós Elnökségét az adott  régió elnöke  és a regió  járási elnökei alkotják.  

 

(3) A régiós elnökség  üléseit a régiós elnök hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell a gyűlés időpontját, helyét 

és a napirendi pontok javaslatát.  

 

(4) Ha legalább egy járási elnökség, illetve járási konferencia kéri, a régiós elnökség  ülését  a régiós elnök jelen 

szakasz (3) bekezdése értelmében összehívja. 

 



(5)  A  régiós elnökség évente legalább egyszer ülésezik, üléseit az elnök vezeti. Az ülésről jegyzőkönyv készül, 

melyet az ülés elején megválasztott jegyzőkönyvvezető készít el.  

 

(6) A régiós elnökség  a járási konferenciák és a járási elnökségek előterjesztését köteles megtárgyalni. 

 

(7 ) A régiós elnökségek az ICS Virtuális Megyéi alapján jönnek létre: 

                      a) Pozsony megye: Pozsonyi járás , Szenci járás, Dunaszerdahelyi járás , Galántai járás 

                      b) Komárom megye: Komáromi járás, Érsekújvári járás, Vágsellyei járás  

                      c) Hont megye: Lévai járás, Nagykürtösi járás, Nyitrai járás 

                      d) Gömör-Nógrád megye: Rimaszombati járás, Losonci járás, Nagyrőcei járás, Rozsnyói járás 

                      e) Abaúj megye: Kassai járás, Kasssa környéki járás 

                      f) Zemplén-Ung megye: Tőketerebesi járás, Nagymihályi járás 

 

 

                                                                          

 

 

 

VIII. Fejezet 

Az ICS Országos Szervei 

 

19.§ 

Az ICS Kongresszusa 
 

(1) Az ICS Kongresszusa (a továbbiakban csak „kongresszus”) az ICS legfelsőbb szerve, mely jogosult az ICS-t 

érintő összes kérdésben dönteni, meghatározni az ICS politikai irány- és társadalmi értékvonalát. A kongresszus 

kizárólag az ICS SZMSZ-en keresztül jogosult hatáskörei delegálására illetve azok központosítására. 

 

(2) A kongreszus tagjait az ICS helyi szervezetei delegálják az Alapszabály (8. cikkely 1.bekezdése), illetve jelen 

SZMSZ ide vonatkozó rendelkezései alapján.: 

5-től 10 tagig     1 küldött 

11-től 20 tagig   2 küldött 

21-től 30 tagig   3 küldött 

31-től 50 tagig   4 küldött 

51-től 70 tagig   5 küldött 

70 tag fölött      6 küldött 

 

(3) A küldöttválasztó taggyűlésről az ICS helyi szervezete jelenléti ívet és jegyzőkönyvet készít, mely tartalmazza az 

egyes küldöttek neveit s bizonyítja a helyi szervezet határozatképességét.  A küldöttek névsorát a küldöttválasztásról 

szóló ülés jegyzőkönyvével és jelenléti ívével együtt a helyi ICS szervezetének Elnöke legkésőbb egy hónappal a 

küldöttekből álló kongresszus ülése előtt eljuttatja az ICS Országos Elnökségének. 

 

(4) Az ICS Országos Elnöksége ellenőrzi a beérkezett jegyzőkönyvet és a határozatképesség bizonyítását. 

Amennyiben az ICS Országos Elnöksége mulasztást talál, felhívja az adott helyi elnökségnek a figyelmét a 

mulasztásra s amennyiben lehetséges, időtartamot határoz meg a mulasztás haladéktalan orvoslására. 

 

(5) A (3) bekezdésben foglalt dokumentumok felmutatása nélkül az adott helyi ICS nem állíthat küldöttet a 

kongresszusra. Kérdéses esetben az érintettek indítvánnyal fordulhatnak az ICS Országos Etikai és Ellenőrző 

Bizottsághoz, mely a kérdésről a kézhezvételtől számított 5 napon belül köteles dönteni.  

 

(6) A kongresszuson ezen kívül szavazati joggal vesznek részt az ICS Országos Elnökségének tagjai és az ICS  

Országos Etikai és Ellenőrző Bizottság elnöke. 

  

(7) A kongresszust az ICS Országos Elnökség hívja össze és vezeti. A kongresszus programpontjait, időpontját, 

helyét és az elfogadásra előterjesztett anyagokat, valamint a kongresszussal kapcsolatos egyéb információkkal együtt 

legkésőbb 20 nappal a kongresszus kitűzött időponja előtt postázni kell. 



 

(8) Az ICS Országos Elnöksége a kongresszust megelőzően elkészíti a kongresszus ügyrendjét, mely többek közt 

kötelezően tartalmazza a kongresszus költségvetését, a kongresszus napirendjének javaslatát valamint a kongresszus 

lebonyolításának forgatókönyvét. A kongresszus ülésén ajánlott ad hoc munkabizottságok felállítása, elsősorban a 

szavazatszámlálással kapcsolatos nehézségek elkerülése érdekében. 

 

(9) Rendkívüli kongresszus az ICS Országos Tanács vagy az összes járási konferencia legalább egyharmadának 

írásos indítványára hívható össze. A rendkívüli kongresszus indítványát az ICS Országos Elnökségnek kézbesítik.  A 

rendkívüli kongresszust az indítvány kézhezvételétől számított három hónapon belül kell összehívni. 

  

(10) A kongresszus határozatképes, ha az összes küldöttnek több mint a fele jelen van. A kongresszus határozattal 

dönt illetve hagy jóvá a következő bekezdések értelmében. 

 

(11) A kongresszus nyílt minősített szavazással hagyja jóvá az Alapszabályt, illetve annak későbbi módosításait. 

 

(12) A kongresszus nyílt szavazással jóváhagyja: 

 a) az ICS célkitűzéseit, programját illetve hasonló irányadó dokumentumait, szükség esetén ennek 

értelmében módosítja az Alapszabályt,  

 b) az ICS Országos Elnöksége tajgainak számát, 

c) az ICS Országos Elnökének elnöki beszámolóját az ICS tevékenységéről két kongresszus között, 

d) az ICS Országos Tanácsa Elnökének beszámolóját a Tanács tevékenységéről, 

e) az ICS Országos Etikai és Ellenőrző Bizottság Elnökének beszámolóját a Bizottság tevékenységéről ,  

f) saját ügyrendjét. 

 

(13) A kongresszus minősített titkos szavazással dönt: 

 a) az ICS Országos Elnökének személyéről, 

 b) az ICS Ügyvezető Alelnökének személyéről 

 c) az ICS Országos Elnökségének többi tagjáról, 

 d) az ICS Országos Etikai és Ellenőrző Bizottság tagjairól, 

 

(14) A kongresszus titkos szavazással dönt a határozata által létrehozott ad hoc szervek tagjairól. Az ilyen ad hoc 

szervek feladatait, megbízatási idejét és tevékenységük egyéb feltételeit nyílt szavazással fogadja el.  

 

 

20. §  

Az ICS Országos Tanácsa  
 

(1) Az ICS Országos Tanácsa (a továbbiakban csak „országos tanács”) az ICS két kongresszusa között az ICS 

legfelsőbb szerve. Az országos tanács első ülésén saját tagjaiból elnököt választ minősített titkos szavazással.  

 

(2) Az országos tanácsot az adott járásokból a járási konferenciák által delegált tagok és a  járási elnökök alkotják. 

Járásonként minden harmadik helyi ICS után 1 tag delegálható az országos tanácsba az alább feltüntetett kulcs 

alapján: 

1-3 helyi ICS szervezet  1 országos tanácstag  

4-6 helyi ICS szervezet  2 országos tanácstag 

7-9 helyi ICS szervezet   3 országos tanácstag 

10-12 helyi ICS szervezet  4 országos tanácstag 

13-15 helyi ICS szervezet  5 országos tanácstag 

16 és több helyi ICS szervezet  6 országos tanácstag  

 

 

(3) Az országos tanács ülésein tanácskozási joggal részt vesznek az ICS Országos Elnökségének tagjai.  

 

(4) Az országos tanács a következő ügyekben járhat el:  
 a) a kongresszus részére beszámolót készít saját  tevékenységéről, 

 b) jóváhagyja az ICS éves költségvetését, 



 c) összehangolja az ICS szerveinek tevékenységét,  

 d) ellenőrzi az ICS programjának és kongresszusának határozatainak teljesítését,  

 e) dönt azon kérdésekben, amelyeket a kongresszus a tanács hatáskörébe utal, 

 f) megbízza az ICS Országos Elnökség tagjait az országos szakmai bizottságok vezetésével,  

g) két kongresszus között joga van döntést hozni azon megüresedett posztok betöltéséről, amelyek a 

kongresszus hatáskörébe tartoznak, ez alól azonban kivételt képez az elnöki tisztség, 

h) jóváhagy politikai nyilatkozatokat és azt véleményezve felülvizsgálja az ICS tisztségviselőinek munkáját, 

j) minősített szavazással hagyja jóvá, illetve módosítja az ICS SZMSZ-t, 

k) felügyeli az ICS Országos Elnökség munkáját. 

 

(5) Az országos tanács évente legalább egyszer  ülésezik, üléseit az országos tanács elnöke hívja össze, aki egyben az 

ülést is vezeti. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés programját, h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

elyét, idejét valamint a tervezett napirendi pontokkal kapcsolatos beterjesztéseket és határozati javaslatokat írásos 

formában. Az országos tanács tagjainak a meghívót az adott ülés kitűzött időpontja előtt 15 nappal  kell postázni.  

 

(6) Az ICS Országos Elnökség határozata alapján, vagy ha azt az ICS tagok egyharmada kéri, az országos tanácsot 

30 napon belül össze kell hívni. 

 

(7) Az országos tanács határozatképes, amennyiben tagjainak többsége jelen van. Ügyintézésében határozatokat hoz, 

személyi kérdésekben titkos szavazással dönt. 

 

(8) Az országos tanács alakuló ülésén ügyrendet fogad el, melyben saját működését és ügyrendjét szabályozza. 

 

(9) Az országos tanács  üléseiről jegyzőkönyv és jelenléti ív készül.  

 

 

 

21. § 

Az ICS Országos Elnöksége  

 

(1) Az ICS Országos Elnökség (a továbbiakban csak „országos elnökség”) tagjainak számát a tisztújító kongresszus 

határozza meg. 

 

(2) Az országos elnökség tagjai: az ICS Elnöke, az országos elnökség  megválasztott tagjai a területiség elvének 

figyelembe vételével. Az országos elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vesz az országos tanács elnöke, 

valamint az ICS Országos Etikai és Ellenőrző Bizottság elnöke.  

 

(3) Az országos elnökség legalább kéthavonta ülésezik. Az országos elnökséget a tagok legalább egyharmadának 

kérésére három napon belül össze kell hívni.  

  

(4) Az országos elnökség elsősorban:  

a) végrehajtja a kongresszus és az országos tanács határozatait, 

b) állást foglal aktuális politikai kérdésekben, 

c) jóváhagyja a központi államigazgatási szervekbe jelölt személyeket;  

d) javaslatokat terjeszt elő az országos tanács üléseire és a kongresszusra;  

e) saját hatáskörében kötelező érvényű határozatokat hoz;  

f) politikai döntéseket tesz közzé;  

g) összehangolja az ICS szerveinek tevékenységét;  

h) jelölteket javasol az ICS országos szerveibe;  

i) jóváhagyja az országos szakmai bizottságok tagjait 

j) politikai nyilatkozatokat ad ki..  

 

(5) Az országos elnökség tagjai az országos tanács megbízása alapján vezetik az egyes országos szakmai 

bizottságokat.  

 



(6) Az ICS felelős képviselőinek akadályoztatása esetén az országos elnökség a párt képviseletével megbízza 

valamely tagját, és meghatározza hatáskörét.  

 

 

22. § 

Az ICS Országos Etikai  és Ellenőrző Bizottsága 

 

(1) Az Országos Etikai és Ellenőrző Bizottság (a továbbiakban csak „etikai bizottság”) öttagú. Megbízatási ideje két 

év. 

 

(2) Az etikai bizottság  tagjait a kongresszus választja. Az etikai bizottság tagja csak 21 évnél idősebb feddhetetlen 

személy lehet, aki cselekvőképes. A feddhetetlenség igazolásához elégnek tekinthető az illető becsületbeli 

nyilatkozata is.  

 

(3) Az etikai bizottság tagjainak választásáról szóló rendelkezések jelen ICS SZMSZ rendelkezéseiben találhatók. 

 

(4) Az etikai bizottság első ülésén saját tagjaiból elnököt választ. Az etikai bizottság évente legalább egyszer 

ülésezik, üléseit az etikai bizottság elnöke hívja össze, aki egyben az ülést is vezeti. A meghívónak tartalmaznia kell 

az ülés programját, helyét, idejét valamint a tervezett napirendi pontokkal kapcsolatos beterjesztéseket írásos 

formában. Az etikai bizottság tagjainak és az ICS Országos Elnökének a meghívót az adott ülés kitűzött időpontja 

előtt 7 nappal  kell postázni. 

 

(5) Az etikai bizottság működésének pontosabb részleteit annak ügyrendje határozza meg, melyet módosítani és 

változtatni a kongresszus jóváhagyásával lehet az etikai bizottság javaslatára. 

 

 

(6) Az etikai bizottság hatásköre: 

a, felügyelni az ICS egyéb szerveinek működését és gazdálkodását, 

b, felügyelni az Alapszabálynak és az ICS SZMSZ betartását, szükség szerint értelmezni az Alapszabály és 

az ICS SZMSZ egyes rendelkezéseit, 

d, fellebbviteli szervként határozatot hozni az országos elnökség illetve az országos tanács határozatai ellen 

benyújtott fellebbezésekről, 

e,  eljárni és dönteni mindazon ügyekben, melyekre az Alapszabály, illetve az ICS SZMSZ felhatalmazást 

ad, 

f, határozatot hozni a tagsági jogok megsértéséről, 

g, határozatot hozni a tagjainak tevékenységével szemben emelt kifogásokról 

h) fellebviteli szervként határozatot hozni az ICS Járási Elnökségei kizárási határozatai ellen benyújtott 

fellebezésekről 

 

(8) Az etikai bizottság tagjait titoktartási kötelezettség köti azokkal a tényekkel kapcsolatban, amelyekről bizottsági 

tevékenységük során szereztek tudomást. 

 

(9) Az etikai bizottság saját ügyrendjét a megalakulásától számított 6 hónapon belül dolgozza ki. 
 

  

 

23.§ 

Közös rendelkezések 

Összeférhetetlenség 

 

Az országos elnök valamint az országos tanács elnöke és az etikai bizottság elnöke nem lehet helyi, járási, megyei 

elnök egy időben.  

 

 

24. § 

Az ICS vagyona és gazdálkodása 



 

(1) Az ICS a tevékenységéhez szükséges pénzbeli és anyagi eszközöket a hatályos törvényekkel és egyéb 

jogszabályokkal összhangban biztosítja.  

 

(2) Az ICS vagyonáért az országos elnökség felel. Helyi és megyei szinten az adott vagyon kezelői valamit a 

gazdálkodásért felelős személyek a helyi és járási elnökök, akik a gazdálkodásért az országos elnökségnek tartoznak 

felelősséggel.   

 

(3) Az ICS bevételeit az alábbiak alkotják: 

a, tagdíjak, 

b, saját vagyonból és tevékenységből származó bevételek, 

c, külföldről és belföldről érkező támogatások, ajándékok és adományok, 

d, egyéb bevételek. 

 

(4) Az ICS kiadását képezi minden az ICS működésével összefüggő kiadás. 

 

(5) Az  ICS gazdálkodásának, illetve vagyona kezelésének pontosabb, belső szabályait az országos tanács 

véleményezésével az országos elnökség adja ki.  

 

(6) Ha az ICS felszámolással megszűnik, a felszámolás után maradt vagyonról a kongresszus dönt. Továbbá a 

kongresszus jelöli ki a felszámolóbiztost, valamint határoz a felszámolás során követendő eljárásról.  

 

 

25. § 

Szakmai kabinetek 

 

(1) Szakmai elemzések, vélemények és állásfoglalások elkészítésére tanácsadó testületek – szakmai bizottságok 

alakíthatók.  

 

(2) A szakmai kabinetek tagjai lehetnek olyan személyek - szakértők is, akik nem tagjai az ICS-nek. A szakmai 

bizottságok tagjainak legalább fele tagja az ICS-nek. Szakmai bizottság legkevesebb 3 taggal hozható létre. A 

szakmai bizottságok megalakulását az ICS országos elnöksége hagyja jóvá.  

 

(3) A szakmai kabinetben betöltött tisztség, illetve tiszteletbeli tagság, a bizottság munkájával összefüggő dologi 

kiadások téríthetők. Esetleges tiszteletdíj kifizetése a bizottsági tagoknak az országos elnökség, illetve a megyei 

elnök hatáskörébe tartozik.  

 

 

26. § 

Via Nova Baráti Körök 

 

(1) A Via Nova Baráti Körök a Via Nova ICS belül működő öntevékeny és véleményformáló csoportok. 

(2) A Via Nova Baráti Körök tagja lehet minden természetes személy, aki  egyetért a Via Nova ICS alapszabályával 

és az abban lefektetett célkitűzéseivel. 

(3) A Via Nova BK szerkezeti felépítése:  

a) Via Nova BK alapszervezetek:  régiósan szerveződnek, általában természetes régiók, járások, település csoportok 

területén hozhatók létre. 

b) a Via Nova BK alapszervezetek valamint tagok ugyan olyan kötelezettségekkel és jogokkal bírnak, mint a Via 

Nova ICS alapszervezetek és tagjai.(ezt, eme SZMSZ fentebb említett pontjai határozzák meg) 

c) A Via Nova BK alapszervezetek ugyanazon kulcs alapján delegálnak küldötteket szavazati joggal a Via Nova ICS 

Járási Konferenciájára valamint Országos Kongresszusára, mint a többi Via Nova ICS alapszervezet. 

d) A Via Nova ICS BK tagok ugyanazon feltételek mellet választhatók a Via Nova ICS választott testületeibe, mint a 

Via Nova ICS alapszervezetek tagjai. 

 



A Via Nova BK logója: 

 

                                                       


