A Cseh‐ és Morvaországi Magyarok Szövetsége alapszabálya

‐ elfogadva az alakuló közgyűlésen 1990. február 24‐én ‐

I . A CSMMSZ meghatározása
1. A Cseh‐ és Morvaországi Magyarok Szövetsége (a továbbiakban Szövetség) a
Cseh‐ és Morvaországban élő magyar nemzetiségű csehszlovák állampolgárok önkéntes társadalmi
szervezete.

II. A Szövetség céljai
1. A Szövetség céljai
a) a Cseh‐ és Morvaországban élő vagy hivatásuk, tanulmányaik stb. révén huzamosabban itt tartózkodó
magyar nemzetiségű csehszlovák állampolgárok számontartása, önművelésük szervezése, kulturális és
egyéb igényeiknek a lehetőség szerinti kielégítése,
b) a csehszlovákiai magyarság egészének életébe és problémáiba való önálló és független
bekapcsolódás,
c) a sajátosan magyar‐cseh jellegű kapcsolatok hagyományainak megismerése és jelenüknek fejlesztése
és ápolása azáltal, hogy az itteni magyarság tájékoztatja önmagáról a cseh nyilvánosságot, a cseh
kulturális életről pedig a szlovákiai, és közvetve vagy közvetlenül a határokon túli magyarságot.
2. A felsorolt alapvető célok a Szövetség programnyilatkozatában nyernek kifejezést. A program
összhangban van az alapszabállyal.

III. A Szövetség tagjai
1. A Szövetségnek lehetnek
a) rendes tagjai,
b) egyéni vagy kollektív pártoló tagjai és
c) tiszteletbeli tagjai.
2. Rendes tagja lehet a Szövetségnek bármely csehszlovák állampolgár, aki magyarnak érzi magát, Cseh‐
vagy Morvaországban él és betöltötte 15. életévét, amennyiben benyújtotta a kitöltött és sajátkezűleg
aláírt belépési nyilatkozatot, és tagságát a végrehajtó bizottság (vezetőség) előzetesen, de azonnali
hatállyal jóváhagyja, s végső soron a közgyűlés megerősíti. A tagság egyetlen további feltétele az erkölcsi
feddhetetlenség, melynek elbírálása a közgyűlés hatáskörébe tartozik.
3. A rendes tag
a) joga: tevékenyen és szavazati joggal részt venni a Szövetség munkájában és szervezeti életében,

b) kötelessége: rendszeresen fizetni a tagdíjat és betartani a Szövetség alapszabályát.
a) Pártoló tagja lehet a Szövetségnek nemzetiségére vagy állampolgárságára való tekintet nélkül bárki,
aki egyetért vagy rokonszenvez a Szövetség programjával és annak szellemében valamely módon részt
kíván venni a Szövetség tevékenységében vagy azt valamely módon (pl. tetszőleges anyagi
hozzájárulással, szakmai tanáccsal, együttműködéssel) támogatni óhajtja. A pártoló tagra nem
vonatkoznak az alapszabálynak a rendes tag jogairól és kötelességeiről rendelkező pontjai (III.3.a.‐3.b.).
b) Tiszteletbeli tagja lehet a Szövetségnek nemzetiségére vagy állampolgárságára való tekintet nélkül
bárki, aki kimagasló módon vagy mértékben járult hozzá a Szövetség céljainak eléréséhez. A tiszteletbeli
tagokat a végrehajtó bizottság (vezetőség) előterjesztésére a konferencia választja meg.
6. A tagság megszűnéséről a VI. szakasz rendelkezik.

IV. A Szövetség területi és szervezeti felépítése
1. A Szövetség székhelye Prága.
2. A Szövetségnek alakulhatnak alapszervezetei a Cseh‐ és Morvaország területén; az alapszervezet
tagjainak minimális létszáma 10 rendes tag, megalakulását, szervezeti felépítését és tevékenységének
hatáskörét előzetesen a Szövetség vezetősége, végső soron a közgyűlés hagyja jóvá. Ugyanez érvényes
az alapszervezet megszűnésére vonatkozóan.
3. A Szövetség szervei:
a) a közgyűlés
b) a konferencia
c) a végrehajtó bizottság (vezetőség)
d) a számvizsgáló bizottság
4. A közgyűlést a vezetőség legalább 3 évenként egyszer hívja össze. Rendkívüli közgyűlést a vezetőség
saját elhatározásából hívhat össze vagy a tagság minimálisan egyharmadának kívánságára köteles
összehívni. Ha a közgyűlés kitűzött időpontjában a tagság felénél kevesebben jelentek meg, egy órával
később a jelenlevők számától függetlenül a közgyűlés határozatképes. A közgyűlés egyszerű
szótöbbséggel határoz. Az alakuló közgyűlés a Szövetség első közgyűlésének tekinthető. A közgyűlés és a
konferencia összehívásáról a vezetőség a tagságot írásban vagy más megfelelő módon idejében értesíti.
5. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) a végrehajtó bizottság (vezetőség) megválasztása, valamint rendszeres megújítása,
b) a költségvetés és a vagyonkezelés jóváhagyása,
c) a tagsági díj összegének megszabása,
d) az alapszabály jóváhagyása és módosítása,
e) a vezetőség döntéseinek a jóváhagyása,
f) minden egyéb olyan ügy, melyet a közgyűlés saját belátása szerint hatáskörébe von.

6. A konferencia az egyes alapszervezetek arányossági kulcs szerint megválasztott küldötteiből áll.
Összehívásáról a végrehajtó bizottság (ill. a vezetőség) dönt olyan esetekben, amikor saját hatáskörét
meghaladó ügyekben kell intézkednie, a rendes közgyűlés összehívása azonban akadályokba ütközik. A
konferencia döntéseit végső soron a közgyűlés hagyja jóvá.
7. A végrehajtó bizottság a Szövetség végrehajtó szerve s annak nevében végzi tevékenységét. Tagjai: a
Szövetség vezetőségi tagjai (az elnök, az elnökhelyettes, a szervező titkárok, a gazdasági ügyintéző) és a
szükséghez képest megszabott számú és meghatározott feladatkört ellátó további ügyintéző tagok. A
végrehajtó bizottság a közgyűlések közötti időszakban további tagokat kooptálhat; ilyen irányú döntéseit
végső soron a közgyűlés hagyja jóvá. A végrehajtó bizottság megbízatása a következő közgyűlés
időpontjáig tart. A végrehajtó bizottságot az elnök vagy annak megbízásából az elnökhelyettes hívhatja
össze. A végrehajtó bizottság egyszerű szótöbbséggel határoz.
8. A számvizsgáló bizottság a számvizsgáló bizottság elnökéből és két további tagból áll. Kötelessége
minden közgyűlés előtt felülvizsgálni a végrehajtó bizottság vagyonkezelését és könyvvitelét, s az
ellenőrzés eredményéről felmentő vagy elmarasztaló értelemben jelentést tenni a közgyűlésnek.

V. A Szövetség gazdálkodása
1. A Szövetség gazdálkodása a Gazdasági Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései szerint történik.
2. A Szövetség működésének anyagi alapja
a) a tagsági díjakból származó bevétel,
b) az állami vagy közületi dotáció,
c) a pártoló tagoktól vagy egyéb forrásból származó bevételek,
d) a Szövetség saját gazdasági tevékenységébol származó bevételek.
3. A Szövetség a rendelkezésére álló anyagi eszközöket a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés
alapján használja fel. E tekintetben a végrehajtó bizottság a közgyűlésnek tartozik elszámolással.
4. A pártoló tagoktól vagy egyéb forrásból a Szövetség csak abban az esetben fogadhat el anyagi
támogatást, ha az nem kötődik semminemű olyan feltételhez, amely ellenkezik a Szövetség
programjával.
5. Az alapszervezetek saját nevükben jogi személyként léphetnek fel és tevékenykedhetnek a vezetőség,
s végső soron a közgyűlés jóváhagyta hatáskörön belül. Ugyanez érvényes az egyes alapszervezetek
vagyonkezelési jogára vonatkozóan.

VI. A tagság megszűnése
1. A rendes tagság megszűnik:

a) a rendes tagnak a végrehajtó bizottsághoz benyújtott írásbeli kilépési nyilatkozatával,
b) kizárással, melyről az alapszervezet egyszerű szótöbbséggel határoz. Ugyanakkor a kizárás ellen
fellebbezni lehet a konferencia vagy a közgyűléshez, mely végleges érvénnyel dönt a tagságról.
c) elhalálozással.

VII. A vitás kérdések rendezése
1. Amennyiben a Szövetség belső tevékenysége folyamán olyan vitás kérdés merül fel, melyet az érintett
felek nem tudnak egymás közt rendezni, az ügyben pártatlan döntőbizottság fog határozni, melynek
összetételét az érdekelt felek fele‐fele arányban javasolják.

VIII. A Szövetség megszűnése
1. A Szövetség megszűnik, ha az alapszabály IV.sz. 4. pontja szerint összehívott közgyűlésen résztvevő
tagok legalább 2/3‐a a Szövetség megszüntetése mellett szavaz.
2. A Szövetség vagyonáról a közgyűlés dönt.

