Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség Ifjúsági Szervezete
 90201 Beregszász,
Timoscsuk Mihály utca 6.
 380-31-41-2-48-67
 kmkszisz@gmail.com
 www.kmkszisz.com

Молодіжне товариство
угорської культури Закарпаття
90201 м. Берегове, 
вул. Михайла Тимощука 6
380-31-41-2-48-67 
kmkszisz@gmail.com 
www.kmkszisz.com 
Iktatószám: AA/0000/2016

KMKSZ ISZ alapszervezeti alakuló forgatókönyve
1. Megnyitó (2-3 perc)
– a szervező üdvözli az egybegyűlteket, vázolja a Szervezet céljait, hogy miért gyűltek össze/
2. Vendég(ek) üdvözlőbeszéde (5-10 perc)
– a meghívott vendég(ek)et (a helyi KMKSZ alapszervezeti elnök – kötelező jelleggel; a helyi
polgármester – ajánlott meghívni) felkérni üdvözlőbeszéd megtartásáról/
3. Alakuló ülés (10-15 perc)
– a szervező elmondja, hogy a Szervezet alapszabályával összhangban most megválasztásra kerül a helyi
alapszervezet elnöke, alelnöke, titkára és esetleges elnökségi tagjai/
3.1. Alapszervezeti elnök megválasztása (3-4 perc)
az egybegyűltek javaslatot tesznek az elnök személyére:
A) ha egy jelölt van, akkor nyíltszavazással (kézfelemeléssel) jelzik az alábbi három kérdésre a
válaszukat: 1. ki van a mellett, hogy az X. Y. személy legyen a KMKSZ ISZ helyi alapszervezetének
elnöke? 2. ki van ellen? és 3. esetleg tartózkodott? általában egyértelműen látszik a megválasztás, ha nem
össze kell számolni.
B) ha több jelölt van, akkor szintén ugyan az a 3 kérdés hangzik el, mint A-esetben, csak itt külön
minden jelöltre.
3.2. Alapszervezeti alelnök megválasztása (2-3 perc)
a frissen megválasztott alapszervezeti elnök javaslatot tesz az alelnök személyére és hasonló
módon, kézfelemeléssel választják meg mint az elnököt.
3.3. Alapszervezeti titkár megválasztása (2-3 perc)
szintén az elnök tesz javaslatot a titkár személyére is, akit szintén meg kell választani
3.4. Alapszervezeti elnökségi tagok megválasztása (3-5 perc)
itt lehet javasolni is, vagy akár a jelenlévőkből jelentkezhetnek is, olyan személyek akik segítik az
elnökség munkáját minimum a saját utcájukban, programok szervezésében stb.
4. Tagok csatlakozása (5-10 perc)
– a alapszervezeti elnök kijelenti az alapszervezet megalakulását
– fotó készül az egybegyűltekről
– a megválasztott elnökség kitölti a szándéknyilatkozatokat és az alapszervezeti alakuló jegyzőkönyvét
– tagok csatlakozására is van itt lehetőség, akik jelen vannak és nem lettek részei az elnökségnek, de
szívesen lennének a helyi alapszervezet rendes tagjai, azok ekkor töltik ki a szándéknyilatkozatot
5. Zárszó (1 perc)
– röviden lezárni az alakulót, és felhívni a bármikor csatlakozás lehetőségére a helyi fiataloknak.

