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(1.) A Szervezeti és Működési Szabályzatra vonatkozó
általános tudnivalók:
1.1. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a 2019. 10. 21-én, Budapesten létrejött
találkozón megbeszéltek alapulvételével jött létre, majd az ezen Szabályzat-tervezet kapcsán
felmerült módosító javaslatokkal – amelyek a 2020. 04. 18-i online értekezleten, a 2020. 07.
19-én, illetve a 2020. 09. 06-án Budapesten megtartott ülésen kerültek megtárgyalásra –
egészült ki.
1.2. Jelen Szabályzat a Mozaik Kör szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat
tartalmazza.
1.3. A Szabályzat pontokra, alpontokra, valamint bekezdésekre tagolódik.
1.4. A Szabályzat a Mozaik Kör hiteles dokumentumának minősül.
1.5. A Szabályzat célja az Elnök, az Alelnök, az Elnökségi Tagok, a Tagozat-, illetve
Rovatvezetők, valamint a Tagok (a továbbiakban: valamennyi Tag) számára kijelölni a Mozaik
Kör szervezetének és működésének legfontosabb területeit, határait, illetve tartalmát.
1.6. A Szabályzatban foglaltak – kellő megalapozottsággal, megbeszélések, valamint
külön egyeztetések révén – szabadon alakíthatók, formálhatók.
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(2.) A Mozaik Körre vonatkozó általános tudnivalók:
2.1. Név: Mozaik Kör Egyesület.
2.2. Rövidített név: Mozaik Kör, MK.
2.3. Székhely: 2200 Monor, Liliom u. 66.
2.4. Weboldal: mozaikkor.hu.
2.5. Kapcsolat: mozaikkor@gmail.com.
2.6. Szín: Fehér és királykék.
2.7. Elnök: Vincze Mátyás.
2.8. Alelnök: Kernya Patrik.
2.9. Aktivitásért felelős Elnökségi Tag: Barhács István, Pankó Evelin.
2.10. Kommunikációért felelős Elnökségi Tag: Faragó Brunó, Vincze Álmos.
2.11. Szervezésért felelős Elnökségi Tag: Dálnoki Dorottya, Tomka Joel.
2.12. Tagozatokért felelős Elnökségi Tag: Horváth Trisztán, Kiss Levente.
2.13. Weboldalért felelős Elnökségi Tag: Babics Máté, Csekme András.
2.14. Aktuálpolitikai Tagozat: Barhács István, Vincze Álmos.
2.15. Környezetvédelmi Tagozat: Babics Máté, Dálnoki Dorottya.
2.16. Kulturális Tagozat: Csekme András, Tomka Joel.
2.17. Oktatásügyi Tagozat: Kiss Levente, Pankó Evelin.
2.18. Szociális Tagozat: Faragó Brunó, Horváth Trisztán.
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3.) Értéknyilatkozat:
3.1. Jelen Értéknyilatkozat a Mozaik Kör valamennyi Tagja számára útmutatásul kíván
szolgálni egyfelől azon értékek vonatkozásában, amelyeket – akár politikai, vallási, valamint
egyéb világnézeti különbözőségek fennállása esetén is – a Mozaik Kör Tagjai mindannyian a
sajátjuknak éreznek, illetve amelyeket a Mozaik Kör minden körülmény között megóvni,
védelmezni szándékozik. Másfelől, jelen Értéknyilatkozat útmutatást ad a Mozaik Kör
meghatározó, célkitűzéseivel szorosan összefüggő eszmeiségének meghatározása tekintetében.
Mindezeknek megfelelően a Mozaik Kör Értéknyilatkozata az alábbiak szerint alakul:

Értéknyilatkozat
Mi, a Mozaik Kör Tagjai felelősséget érzünk környezetünk (szűkebben: Településeink,
tágabban: Országunk) élhetőségéért, annak szükségszerű megteremtéséért, elvárható
fenntartásáért, illetve remény szerinti kibővítéséért, valamint felelősségérzetünk kiterjed a
fejlődés elősegítésére mind az egyes Települések, mind az egész Ország vonatkozásában.
Mi, a Mozaik Kör Tagjai az észszerűség követelményeinek megfelelően képesek
vagyunk különböző – akár meglehetősen eltérő, ám szintén a józan ész által vezérelt –
vélemények, érvelések befogadására, valamint ezek megfelelő, előremutató jellegű
ütköztetésére.
Mi, a Mozaik Kör Tagjai a bajtársiasság jegyében egyetlen személyként osztozunk
valamennyi sikerben és kudarcban, valamint egyetlen személyként sorakozunk fel akkor, ha –
akár a Mozaik Kör egésze, akár egyetlen Tag ellen – alaptalan, kirívóan negatív töltetű támadást
intéznek.
Mi, a Mozaik Kör Tagjai teljesen függetlenül minden politikai párt vagy politikai
jellegű állásfoglalás behatásától veszünk részt a Mozaik Kör tevékenységében, valamint
célkitűzéseinek megvalósításában.
Mi, a Mozaik Kör Tagjai a nyitottság által támasztott kritériumoknak eleget téve érdemi,
méltó figyelmet fordítunk valamennyi Tag tettére, szavára.
Mi, a Mozaik Kör Tagjai, a Mozaik Kör célkitűzései, illetve eszmeisége iránti közös
hitünk által vezérelve törekszünk a kitűzött célok megvalósítására és az eszmeiség megtartására.
Mi, a Mozaik Kör Tagjai az egységesség körében a Mozaik Kör Értéknyilatkozatában
megjelenített értékeket, valamint az Értéknyilatkozatból fakadó eszmeiséget valamennyien
megismertük, azokat magunkban hordozzuk úgy a Mozaik Körön belül, mint azon kívül.
5

(4.) A Mozaik Kör célkitűzései:
(4.1.) Általános és politikai kultúraváltás:
4.1.1. A Mozaik Kör alapvető céljának tekinti az általános és a politikai kultúra,
továbbá a közélet és a közbeszéd színvonalának emelését.
4.1.2. A Tagok hisznek abban, hogy a politika és a közélet magasabb fokú
megértéséhez, valamint a helyes döntések meghozatalához elengedhetetlen a vélemények és
megalapozott álláspontok kulturált ütköztetése.
4.1.3. A viták során a Tagok vállalják valamennyi Tag véleményének egyenlő
mértékű meghallgatását, az eltérő vélemények tiszteletben tartását.
4.1.4. A Tagok vállalják, hogy a Mozaik Körön kívül is követik és elősegítik a
fent megfogalmazottak megvalósulását.

(4.2.) Egyetemek és egyéb oktatási intézmények közötti párbeszéd létrehozása:
4.2.1. A Mozaik Kör elsősorban – de nem kizárólag – különféle felsőoktatási
intézményekből érkező hallgatókat tömörít.
4.2.2. A Mozaik Kör a Tagjának tekint mindenkit, aki elfogadja a Mozaik Kör
értékrendjét, nézeteit és egyetért a Mozaik Kör célkitűzéseivel, valamint jelen Szabályzattal,
illetve a felvételi eljárás során tagsági felvételt nyert.
4.2.3. A Mozaik Kör egysége a sokszínűségen, a Tagok heterogenitásán, a
különböző felsőoktatási vagy egyéb oktatási intézmények székhelyétől, jellegétől és történelmi
mivoltától való függetlenségen alapul.
4.2.4. A 4.2.3. bekezdésben foglalt követelményekkel a Mozaik Kör a Tagok
sokoldalú látásmódjának, véleményének és nézeteinek széles körű érvényesülését biztosítja.
4.2.5. A Mozaik Kör a rendezett, folyamatos és célravezető működés egyik
alapjának a Tagok, valamint a felsőoktatási vagy egyéb oktatási intézmények közötti
párbeszédet tekinti.
4.2.6. A Tagok és a felsőoktatási vagy egyéb oktatási intézmények közötti
párbeszéd célja, hogy a hallgatók, tanulók megismerjék egymás gondolatait, amelyekkel a
Mozaik Kör, egyben a társadalom érdekeit, jövőjének épülését szolgálják.
4.2.7. A Tagok nyitottak a Mozaik Kör szellemiségét építő új ismeretek
6

befogadására, valamint a különböző területekről érkező és ott hasznos tudást szerző társaik
álláspontjának megfontolására.

(4.3.) A civil lét beágyazása a hallgatók, tanulók körében:
4.3.1. A Mozaik Kör létrehozása és működtetése egyszerre és önmagában
szolgálja azon célját a Mozaik Körnek, amely szerint a felsőoktatásban résztvevők vagy egyéb
oktatási intézményben tanulók körében bevett, sőt elismert tevékenységnek számítson a civil
szervezeti tagsági lét, valamint a civil szervezet tevékenységében való aktív és közös részvétel.
4.3.2. A Mozaik Kör feladatának tekinti a felsőoktatásban résztvevők vagy egyéb
oktatási intézményben tanulók arra való ráébresztését, hogy civil szervezeti tagság révén a
társadalom javáért, a közjóért eredményesebben tehetnek, valamint a Mozaik Kör feladatának
tekinti a tudatos állampolgári szerveződés hagyományának megteremtését is.
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(5.) A Mozaik Kör tevékenységi köre:
(5.1.) Weboldal-szerkesztés:
5.1.1. A Mozaik Kör weboldalt létesít és tart fent.
5.1.2. A Mozaik Kör weboldalát kizárólag a Mozaik Kör Tagjai szerkesztik.
5.1.3. A weboldal címe: mozaikkor.hu.
5.1.4. A Mozaik Kör Tagjai – szabad döntésükből kifolyólag – névvel, névtelenül
vagy általuk választott nicknévvel jelentethetik meg írásaikat.
5.1.5. A weboldal egy kitűnő platform arra, hogy a Mozaik Kör valamennyi
Tagja kifejthesse véleményét, megismertethesse gondolatait a Mozaik Kör többi tagjával,
amelyekre a többiek válaszcikkekben reagálhatnak.
5.1.6. Amennyiben valamely Tag a 5.2.4. bekezdésben foglalt elvárásnak nem
tesz eleget, egy cikk megírásával pótolhatja a mulasztást.
5.1.7. A weboldalon megjelenhet a Mozaik Kör programjairól vélemény, esetleg
tudósítás, a Tagok önálló véleménye valamely közélettel kapcsolatos témáról, illetve interjú.
5.1.8. A weboldalon témák szerint elkülönülő Rovatok jönnek létre, amelyek a
következők:
a; Aktuálpolitikai Rovat,
b; Környezetvédelmi Rovat,
c; Kulturális Rovat,
d; Szociális Rovat, valamint
e; Oktatásügyi Rovat.
5.1.9. A weboldal megfelelő üzemeltetéséért, annak rendszeres frissítéséért, a
cikkek lektorálásáért és megfelelő közzétételéért a Weboldalért felelős Elnökségi Tagok
felelnek.
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(5.2.) Kerekasztal-beszélgetések szervezése:
5.2.1. A Mozaik Kör kerekasztal-beszélgetéseket szervez, amelyek három
kategóriába sorolhatóak:
a; Klasszikus kerekasztal-beszélgetés, amely során a közéletben aktív szerepet
vállaló szereplők kerülnek meghívásra, úgymint politikusok, újságírók, gondolkodók,
színészek, valamint a közélet ügyeiben rendszeresen véleményt formálók.
b; Ismerd meg az Országod!, amely során a nyilvánosság előtt nem ismert,
olyan emberek kerülnek meghívásra, akik hivatásukból kifolyólag jelentős hatással bírnak az
ország működtetésére, úgymint iskola- és kórházigazgatók, valamint az állami szerveknél
dolgozó jogász végzettségű szakemberek.
c; Lelkekből tevődik össze az Ország, amely során olyan mindennapi munkát
végző emberek kerülnek meghívásra, akik talán a legvalósabb képet festhetik az adott
munkaterületükkel, illetve munkakörülményeikkel kapcsolatosan, úgymint gyári munkások,
vonatkalauzok, valamint ápolók.
5.2.2. A Mozaik Kör által szervezett kerekasztal-beszélgetésre valamennyi Tag
hivatalos.
5.2.3. Egy egyetemi félév során legalább egy kerekasztal-beszélgetés kerül
megszervezésre, amelyen elvárt a személyes jelenlét.
5.2.4. Amennyiben valamely Tag nem vállalt cikkírást és nem vett részt egy
kerekasztal-beszélgetésen sem egy egyetemi félévben, bármely más, a Mozaik Kör által
szervezett eseményen való részvételével pótolhatja a mulasztását.
5.2.5. A kerekasztal-beszélgetések megszervezéséért, valamint lebonyolításáért
a Szervezésért felelős Elnökségi Tagok felelnek.
5.2.6. A kerekasztal-beszélgetések nyilvánosságát, avagy zártkörűségét,
valamint az ezzel kapcsolatos egyéb kérdést illetően minden esetben előzetes Elnökségi döntés
szükséges.

(5.3.) Társadalmi felelősségvállalás:
5.3.1. A Mozaik Kör a 4.3.2. bekezdésben foglaltak szerint elkötelezett híve a
társadalom javáért, a közjóért folytatott cselekvésnek, ennek megfelelően a Mozaik Kör évente
legalább egy alkalommal például adománygyűjtő, illetve szemétszedő akciót szervez.
5.3.2. A Mozaik Kör a környezettudatos szemléletmód követelményeinek
megfelelően, igyekszik megóvni és tisztán tartani a környezetet.
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5.3.3. A Mozaik Kör, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a segítségnyújtás
legmegfelelőbb módja nem egy önálló akció szervezése, hanem egy már megszervezett, esetleg
hagyománnyal bíró akcióban való részvétel, az Elnökség dönthet az akcióhoz való
csatlakozásról.
5.3.4. A Mozaik Kör – lehetőségeihez mérten – törekszik felhasználni mind
szellemi, mind személyi állományát az előző két bekezdésben foglaltak megvalósításának
érdekében.
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(6.) A Mozaik Kör szervezeti felépítése és működése:
(6.1.) Szervezeti felépítés:
6.1.1. A Mozaik Kör szervezete az alábbiak szerint épül fel:
a; Elnök,
b; Alelnök,
c; Elnökségi Tagok,
d; Tagozat-, illetve Rovatvezetők, valamint
e; Tagok.
6.1.2. A Mozaik Kör az alábbi Gyűléseket tartja:
a; Elnökségi Gyűlés,
b; Tagozati Gyűlés,
c; Taggyűlés.
6.1.3. Évente kerül megszervezésre és lebonyolításra a Mozaik Kör
Tisztségviselőinek választása, amelyen a Mozaik Kör valamennyi Tagja jogosult jelöltetni
magát a fent meghatározott Tisztségek valamelyikére, valamint szavazásra is jogosult.
6.1.4. Valamennyi Tisztségviselő megválasztásához relatív többség szükséges.
6.1.5. Egy évben legalább egy Taggyűlés megtartására kerül sor.

(6.2.) Elnök:
6.2.1. Az Elnök a Mozaik Kör legfőbb képviselője.
6.2.2. Az Elnök a Mozaik Kör valamennyi tevékenységének működését felügyeli,
azok lebonyolításáért és megszervezéséért – nem egy személyben, de kiemelten – felelős,
valamint gondoskodik arról, hogy az egyes szervezeti egységek közti munkamegosztás, illetve
kommunikáció folyamatos és gördülékeny legyen.
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(6.3.) Alelnök:
6.3.1. Az Alelnök az Elnök akadályoztatása esetén felelős mindazért, amiért az
Elnök felelős, valamint ellátja mindazt, amit – akadályoztatása nem lévén – az Elnök látna el.

(6.4.) Elnökségi Tagok:
6.4.1. Az Elnökségi Tagok a Mozaik Kör tevékenységéért – mint testület –
felelősek.
6.4.2. Az Elnökségi Tagok testülete az Elnökség, amely tizenkettő tagú és
amelynek a tíz fő rendes Elnökségi Tag mellett az Elnök és az Alelnök is tagja.
6.4.3. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
6.4.4. Amennyiben az Elnök nincs jelen az ülésen, szavazategyenlőség esetén az
Alelnök szavazata dönt.
6.4.5. A Mozaik Kör Elnökségi Tagjai Tagozat- és Rovatvezetők is egyben.
6.4.6. Az Elnökség jogosult és egyben köteles is a Mozaik Kört érintő lényeges,
adott esetben halasztást nem tűrő kérdésekben határozatot hozni.
6.4.7. Valamennyi Elnökségi Tag meghatározott felelősségi körrel rendelkezik a
következők szerint:
a; Két Aktivitásért felelős Elnökségi Tag; ők felelnek a Tagság aktivitásáért,
igyekeznek a hajtóereje lenni a Mozaik Kör működésének, továbbá közösségépítő programok
szervezésére tesznek javaslatot.
b; Két Kommunikációért felelős Elnökségi Tag; ők felelnek a Mozaik Kör
valamennyi nyilvános és nem nyilvános megjelenéséért, beleértve a Facebook-oldalt, az
Instagram-fiókot, a YouTube-csatornát, a weboldalt és minden egyéb megjelenési felületet,
valamint jelentékeny részt vállalnak az egyes szervezeti egységek közötti kommunikáció
folyamatos és gördülékeny megvalósulásában, továbbá felelnek a Mozaik Kör által kiadott
közlemények, tájékoztatások megfelelő megfogalmazásáért, közzétételéért.
c; Két Tagozatokért felelős Elnökségi Tag; ők felelnek valamennyi Tagozat
megfelelő működéséért, rendszeresen konzultálnak a Tagozatvezetőkkel, valamint –
amennyiben szükséges – segítik a Tagozatok munkáját.
d; Két Szervezésért felelős Elnökségi Tag; ők felelnek a Mozaik Kör által
szervezett valamennyi programért, beleértve a kerekasztal-beszélgetéseket, a Mozaik Kör belső,
zártkörű megbeszéléseit, illetve bármely olyan programért felelősek, amely során gondoskodni
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kell az ellátásról, így például a megfelelő hangosításról, a szükséges ülőhelyek kialakításáról, a
résztvevők számára szükséges ellátmány beszerzéséről, továbbá közösségépítő programokat is
szerveznek.
e; Két Weboldalért felelős Elnökségi Tag; tekintettel arra, hogy a cikkírás a
Mozaik Kör kiemelt jelentőségű tevékenysége, ők felelnek a weboldal üzemeltetéséért, annak
rendszeres frissítéséért, a cikkek lektorálásáért és megfelelő közzétételéért.

(6.5.) Tagozat-, illetve Rovatvezetők:
6.5.1. A Mozaik Kör Tagozatokat hoz létre különböző témákban, amelyekkel
összefüggésben áll tevékenységi köre, így a következő Tagozatok létesülnek:
a; Aktuálpolitikai Tagozat,
b; Környezetvédelmi Tagozat,
c; Kulturális Tagozat,
d; Szociális Tagozat, valamint
e; Oktatásügyi Tagozat.
6.5.2. Valamennyi Elnökségi Tag meghatározott Tagozatot vezet, mint
Tagozatvezető, illetve az adott Tagozathoz tartozó Rovatot is vezeti, mint Rovatvezető.
6.5.3. A Tagozatok egymás szuverenitását megőrizve látják el feladatukat.
6.5.4. A Tagozatok szervezhetnek az adott Tagozat témájához kapcsolódó
kerekasztal-beszélgetéseket, valamint egyéb rendezvényeket.
6.5.5. Minden Tagozat saját Rovattal rendelkezik a weboldal felületén, ahol a
Tagozat valamennyi Tagja közkinccsé teheti az adott Tagozat témájához kapcsolódó írását az
(5.1.) alpontban foglaltak szerint.
6.5.6. Valamennyi Tagozat rendelkezik saját Gyűléssel, amelyet évente egy
alkalommal kell megtartani.
6.5.7. A Tagozati Gyűlést a Tagozat vezetője koordinálja.
6.5.8. A Tagozati Gyűlésen kerül megtárgyalásra a Tagozatot érintő legtöbb
kérdés, illetve a Tagozati Gyűlésen kerül sor a döntések határozat formájában történő
meghozatalára.
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6.5.9. A Tagozatvezetők kötelesek beszámolni az Elnökségnek az adott év végén
a Tagozatok munkájáról.

(6.6.) Tagok:
6.6.1. A Tagok adják a Mozaik Kör legnagyobb szervét, ennek megfelelően a
Mozaik Kör Taggyűlésén kerül megtárgyalásra a Mozaik Kört érintő legtöbb kérdés, illetve a
Taggyűlésen kerül sor a döntések határozat formájában történő meghozatalára.
6.6.2. A Mozaik Kör valamennyi Tagja a Szabályzatban foglaltakat elfogadja,
magára nézve kötelezőnek ismeri el és azzal összhangban cselekszik.
6.6.3. Valamennyi Tag – lehetőségeihez mérten – törekszik arra, hogy aktív
részesévé váljon a Mozaik Kör életének, valamint – amennyiben cikkek írását vállalja –
törekszik a weboldal megfelelő intenzitású frissítésére.
6.6.4. A Mozaik Kör valamennyi Tagja jogosult leendő Tag jelölésére.
6.6.5. A Mozaik Kör Tagjává az válhat, aki 17. életévét betöltötte, valamint az,
aki belépési szándékának kinyilvánításakor legfeljebb 3 évre visszamenőleg rendelkezett aktív
hallgatói jogviszonnyal.
6.6.6. Az eredményes tagfelvétel feltétele, hogy a tagjelölt elfogadja és magára
nézve kötelezőnek ismerje el a Mozaik Kör Szabályzatát, ezen túl szükséges egy motivációs
levél megírása is, amelyet a Mozaik Kör e-mail címére kell elküldeni, továbbá a tagjelölt köteles
részt venni egy személyes – méltánylást igénylő helyzet esetén online platformon történő –
beszélgetésen.
6.6.7. A tagfelvételi beszélgetésen az Elnök és két Elnökségi Tag van jelen.
6.6.8. Felvételt nem nyerhet, aki bármely politikai párt, illetve párthoz köthető
szervezet tagságával rendelkezik.
6.6.9. Egyebekben a Tagokra a (4.2.) alpontban foglaltak irányadóak.
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(7.) A Mozaik Kör nyilvánossághoz és politikához való
viszonya:
(7.1.) A Tagok nyilvánossághoz való viszonya:
7.1.1. A Tagok saját elbírálásuk alapján választják meg, hogy szeretnék-e a
Mozaik Kör bármely tevékenysége kapcsán nyilvánosan is arcukat, illetve nevüket vállalni,
ugyanakkor a Mozaik Kör valamennyi Tagja számára biztosítja azt, hogy a nyilvános térből
kimaradva, anonim módon vegyen részt a Mozaik Kör életében.
7.1.2. A Mozaik Körhöz való csatlakozás esetén a csatlakozni kívánó Tagnak
nyilatkoznia kell a nyilvánossághoz való viszonyáról, amit a Mozaik Kör többi Tagjának el kell
fogadnia és tiszteletben kell tartania.

(7.2.) A közösségi térben való megjelenés:
7.2.1. A Mozaik Kör Facebook-oldalt, Instagram-fiókot, YouTube-csatornát,
valamint weboldalt létesít és tart fent, amelyeken a Mozaik Körrel kapcsolatos hírek,
információk kerülnek megosztásra szöveg, kép és videó formájában.
7.2.2. A közösségi térben való megjelenésért a Mozaik Kör Kommunikációért
felelős Elnökségi Tagjai felelnek.

(7.3.) A Mozaik Kör politikához való viszonya:
7.3.1. A Mozaik Kör politikai pártoktól teljesen független, azokhoz semmilyen
módon nem kötődik és a későbbiekben sem fog.
7.3.2. A 7.3.1. bekezdés nem zárja ki a különböző politikai beállítottsággal
rendelkező Tagok jelenlétét, tekintettel a (4.1.) alpontban foglaltakra, valamint nem zárja ki azt
sem, hogy a Mozaik Kör a rendezvényeire egymástól eltérő politikai álláspontot képviselő
szereplőket is meghívjon.
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