1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezet _________________ (a
továbbiakban Szervezet), önkéntes ifjúsági szervezet, mely egyéni tagságon alapszik, s annak
érdekében lett létrehozva, hogy tagjai az alapszabályban meghatározott célokat és célkitűzéseket
közösen, együttes erővel tudják megvalósítani.
1.2. A Szervezetet, Ukrajna Alkotmányának, valamint „Az állampolgárok egyesüléseiről” szóló
törvényeknek megfelelően hozták létre.
1.3. A Szervezet, a következő alapelvek mentén lett létrehozva: önkéntesség, önkormányzás,
törvény előtti egyenlőség, átláthatóság, nyitottság és nyilvánosság.
1.4.

Az alapszervezet, szabadon választhatja meg tevékenységének irányvonalát, a hatályos

jogszabályok keretein belül.
1.5. Az alapszervezet jogi formája: civil szervezet.
1.6. A szervezet teljes megnevezése ukránul: Громадська організація «Молодіжне товариство
угорської культури Закарпаття», rövidítve – ГО «МТУКЗ». Megnevezése magyarul:
„Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezet”, angolul: „Youth Association for
Hungarian Culture in Transcarpathia”.
1.7. Az alapszervezet tevékenysége társadalmi jellegű, ami nem akadályozza együttműködését, az
állami szervekkel, más társadalmi szervezetekkel, mozgalmakkal, alapítványokkal valamint
állampolgárokkal.
1.8. Az alapszervezet határozatlan időre alakult.
2. A SZERVEZET TEVÉKENYSÉGÉNEK CÉLJA, FŐ IRÁNYVONALAI ÉS FELADATAI
2.1. A szervezet fő célja: a kárpátaljai magyar ifjúság kulturális, politikai, szociális és más jogainak,
valamint érdekeinek védelme.
2.2. A szervezet tevékenységének fő irányvonalai:
– A kárpátaljai magyar ifjúság érdekvédelme.
– Kulturális tevékenység.
– A kulturális örökség megóvása.
– Ifjúsági rendezvények szervezése és lebonyolítása.
– Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
– A kárpátaljai magyar ifjú tehetségek felkutatása és támogatása.
– A törvényalkotás ifjúságot érintő munkájának figyelemmel kísérése, a kárpátaljai magyar
ifjúságot is érintő tervezetek véleményezése.

– Feladatai megoldásához igénybe veszi a tömegkommunikációs eszközöket.
– A közös célok elérése érdekében együttműködik más ifjúsági szervezetekkel, egyházakkal.
2.3. A szervezet céljainak elérésének érdekében a Szövetségnek jogában áll:
– Polgárjogi viszonyok résztvevőjének lenni, anyagi és nem anyagi jellegű jogokat szerezni.
– Képviselni és védeni saját, valamint tagjainak törvényes érdekeit állami és társadalmi szervek,
vállalatok, intézmények és szervezetek előtt.
– Állami szervektől és hivataloktól, önkormányzatoktól információkat kapni az alapítóokiratban foglalt célok és feladatok realizálásához.
– Kerekasztalokat, szemináriumokon, tréningeken oktatási programokon részt venni.
– Szabadon információt terjeszteni saját tevékenységéről, népszerűsíteni céljait.
– A törvény által meghatározott rendben az állami hivatalokhoz, a Krími Autonóm Köztársaság
állami

szerveihez,

önkormányzati

szervekhez,

azok

tisztviselőihez

javaslatokat,

megjegyzéseket, kérelmeket, panaszokat benyújtani.
– A törvény által meghatározott rendben közérdekű információt szerezni, melyek birtokosai a
hatalmi szervek és egyén alanyok.
– Békés tömegrendezvényeket szervezni.
3. A TAGSÁG FELVÉTELÉNEK RENDJE ÉS MEGSZÜNTETÉSE
3.1. A szervezeti tagság egyéni.
3.2. A Szövetség tagja lehet, minden kárpátaljai ukrán állampolgár, aki betöltötte a 14 életévét és
még nem több mint 35 éves, valamint aki a Szövetség alapszabályát és céljait elfogadja, magára
nézve kötelezőnek ismeri el.
3.3. A kérelmezőnek a Szövetségbe való belépése írásos kérelem alapján történik meg.
3.4. A tagsági jogviszony megszűnik:
– A szervezet tagjának kérésére az általa benyújtott írásos nyilatkozat alapján.
– Kizárással a Választmány döntése alapján, amelyet az adott ülésen jelenlévő tagok
szavazatainak nem kevesebb, mint 2/3-val fogadnak el. A Választmány döntését az Ellenőrző
Bizottság teljes körű vizsgálata előzi meg.
– Törléssel:
A szervezet tagjának halála esetén.
3.5. A szervezet felszámolása esetén.
3.6. A szervezet tagjainak joga van:
– Részt venni a szervezet rendezvényein.

– Részt venni a szervezet működésének megvitatásában és javaslatokat tenni az irányító szervek
felé.
– Információt kapni a szervezet és a vezető szervek tevékenységéről.
– Részt venni szavazati joggal a Közgyűlésen. A tiszteletbeli tagok részt vehetnek a
Közgyűlésen tanácskozási joggal.
– Megválasztani a szervezet irányító szerveit és azokba megválasztottnak lenni.
3.7. A szervezet tagjainak kötelességei:
– Betartani a szervezet alapító-okiratát.
– Éves tagdíjat fizetni.
– Aktívan részt venni a szervezet tevékenységében, a tiszteletbeli tagok kötelesek erkölcsileg
támogatni a szervezet tevékenységét, népszerűsíteni a szervezet jó hírnevét.
– Végrehajtani a szervezet irányító szerveinek határozatait, melyeket a hatáskörük keretein
belül hoztak.
– Tartózkodni az olyan jellegű tevékenységektől, melyek a szervezet jó hírét, vagy tekintélyét
csorbíthatják.
4. A SZERVEZET IRÁNYÍTÓ SZERVEI
4.1. A Szövetség legfelsőbb irányító szerve a Közgyűlés.
4.2. A Közgyűlés legalább évente egyszer összehívásra kerül. Az Elnökség vagy a szervezet
tagjainak nem kevesebb, mint 1/3-nak követelésére összehívható a soron kívüli Közgyűlés.
Amennyiben az Elnök 10 munkanapon belül nem hívja össze a Közgyűlést, a kezdeményezők saját
maguk összehívhatják azt a Közgyűlés okának, céljának, dátumának és helyszínének megjelölésével.
4.3. A Közgyűlés ülései nyíltak, de a résztvevők többségi határozat alapján zárt ülés megtartásáról
is dönthetnek. A Közgyűlést az Elnök hívja össze, amelyre az ülés kezdete előtt 10 munkanappal írásos
meghívót küld a tagságnak. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés lebonyolításának helyszínét, idejét,
napirendjét és szükség szerint írásos mellékleteket. A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok egyszerű
többsége jelen van. Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, két héten belül még egyszer
összehívásra kell kerülnie.
Amennyiben a Közgyűlés ebben az esetben is határozatképtelen, a következő Közgyűlés ugyanazzal
a napirenddel határozatképesnek minősül függetlenül a résztvevők számától.
4.4. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
– A Szövetség fő működési irányainak meghatározása.
– Az Alapszabály jóváhagyása, annak módosítása és kiegészítése.

– Az Elnökség, az etikai bizottság, a titkárság és az ellenőrző bizottság létszámának
meghatározása, azok tagjainak megválasztása.
– A Szövetség Elnökének és Alelnökeinek, megválasztása.
– Az Elnökség, az alapszervezet Elnöke és bizottságainak a működéséről szóló beszámolóinak
meghallgatása és elfogadása.
– Az alapszervezet újjászervezéséről vagy felszámolásáról szóló határozat elfogadása.
– A tagdíj összegének és befizetési módjának meghatározása.
– A Szövetség tisztségviselőinek fegyelmi eljárásának kérdései, fellebbezés a szervezet tagjának
kizárásával kapcsolatban.
– Vállalatok, intézmények, szervezetek, helyi csoportok létrehozásáról szóló határozatok
elfogadása.
4.5. Az alapszervezet végrehajtó szerve az Elnökség.
4.6. Az Elnökség, az elnökből valamint az elnökség tagjaiból áll.
– Az Elnökség üléseit a szervezet Elnöke hívja össze nem ritkábban, mint félévente egyszer és
határozatképesnek minősül, amennyiben az Elnökség tagjainak több mint fele jelen van. Az
Elnökség határozatait az ülésen jelenlévő tagok 2/3-os szavazattöbbségével fogadják el. Az
ülésen részt vehetnek tanácskozási szavazattal az ellenőrző vagy egyéb testületek, továbbá
személyek, akiket a napirend szerint meg kell hallgatni.
Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
– A Közgyűlés határozatainak végrehajtásának megszervezése.
– A szervezet operatív irányítása, többek között a szervezet pénzügyi és gazdasági irányítása.
– A szervezet vagyona fölötti tulajdonjog gyakorlása az Elnökség által meghatározott kereteken
belül.
– Vállalatok, intézmények, szervezetek, helyi csoportok létrehozásáról szóló határozatok
elfogadása.
– A Közgyűlés napirend-tervezetének készítése, az ülések időpontjának meghatározása, s arról
a szervezet tagjainak értesítése.
– Javaslattétel az alapszervezet tiszteletbeli tagjaira.
– A szervezetbe való egyéb személyeknek és alkalmazottaknak a felvétele, azok elbocsátása.
– Kapcsolattartás az alapszervezet tagjaival.
– A szervezet munkatervének előkészítése.
– Határozathozatal tagfelvételről és a szervezetből történő kizárásról a benyújtott anyagok és az
Etikai Bizottság javaslata alapján.
– Fegyelmi eljárás indítása a szervezet tagjaival és tisztségviselőivel szemben az Etikai
Bizottság javaslatának alapján.

4.7. Az Alapszervezet Elnöke.
Az alapszervezet legmagasabb rangú tisztségviselője a Szervezet Elnöke, akit a Közgyűlés választ 3
(három) évre.
– Az Elnök a alapszervezet fő tisztségviselője. Az elnökségi ülések közti időszakban irányítja
munkát, képviseli a Szövetséget az állami, társadalmi szervekkel való kapcsolataiban, valamint
nemzetközi kapcsolataiban.
– Felfüggesztheti a titkárság határozatait a megfelelő elnökségi döntésig. Dönt az egyes
kérdéseknek az Elnökség hatásköréből a Közgyűlés hatáskörébe történő átutalásáról.
– Összehívja az Elnökség, és a Közgyűlés üléseit.
– Vezeti az elnökségi, üléseket és a Közgyűlést.
– Engedélyezi a Szövetség anyagainak sokszorosítását.
5. A SZERVEZET VEZETŐ SZERVEINEK TEVÉKENYSÉGÉNEK, TÉTLENSÉGÉNEK,
HATÁROZATAINAK MEGFELLEBBEZÉSE
5.1. Az alapszervezet minden tagjának jogában áll a Szövetség vezetőinek tevékenységét,
tétlenségét, határozatait megfellebbezni.
5.2. Az alapszervezetek vezetőinek határozataira az Elnök számára benyújtott fellebbezéseket az
Elnökség egy hónapon belül köteles kivizsgálni és a kérelmezőnek írásos választ kell küldeni az
ezzel kapcsolatban hozott döntésről. Amennyiben megállapításra került, hogy a vezető szervek
határozataikat a hatályos törvények, az alapító-okirat, hatásköreik megsértésével hozták meg, vagy
amennyiben azok sértik a szervezet tagjainak törvényes jogait, az Elnökség kötelezi a határozatot
hozó szervet a határozat megsemmisítésére.
5.3. Az Elnöknek címzett fellebbezéseket az Elnök vizsgálja ki, szükség esetén az Elnökség elé
terjeszti. Az Elnökség a benyújtott panaszt a kérelmező jelenlétében vizsgálhatja. Az írásos választ
a benyújtott fellebbezésre (panaszra) a kézhezvételt követő 30 napon belül meg kell küldeni.
6. A SZERVEZET VEZETŐINEK BESZÁMOLÓI
6.1. A szervezet Elnöke, az Ellenőrző Bizottság a Közgyűlés soros ülésein benyújtják
beszámolóikat. A Közgyűlés szavazás útján hagyja jóvá a beszámolókat.
6.2. Az éves beszámoló az alapító-okiratban foglalt feladatok végrehajtásáról az elhangzást követő
30 napon belül közlésre kerül.
7. A SZERVEZET PÉNZÜGYI FORRÁSAI

7.1. A szervezet vagyoni és pénzügyi forrásai:
– Belépési és tagdíjak.
– Pénzösszegek és/vagy vagyon, melyek térítésmentesen vissza nem térítendő támogatások
vagy jótékony hozzájárulások formájában kerülnek átadásra.
– Passzív jövedelmek.
– Pénzösszegek

és/vagy

vagyon,

melyek

a

szervezet

tevékenységének

alapvető

tevékenységéből származnak Ukrajna Adótörvénykönyvének 157.13 és 157. tc. figyelembe
vételével.
– Támogatások és kedvezmények az állami költségvetés, önkormányzati költségvetések, állami
célalapok forrásaiból, technikai és jótékonysági támogatások, azon belül humanitárius
segélyek is.
8. A SZERVEZET KÜLÖNÁLLÓ ALEGYSÉGEINEK LÉTREHOZÁSA ÉS
TEVÉKENYSÉGE, AZOK HATÁSKÖREI
8.1. A szervezet különálló alegységekkel rendelkezhet, melyeket a Közgyűlés határozata alapján
hoznak létre.
8.2. A különálló alegységek a következő hatáskörökkel rendelkeznek:
– Realizálják a szervezet céljait és feladatait bizonyos településeken az Elnökség által
meghatározott határokon belül.
– Ukrajna hatályos törvényei által nem tiltott eszközökkel új tagokat vonnak be.
– Képviselik a szervezetet meghatározott adminisztratív-területi egységen belül.
8.3. A különálló alegység vezetőjének jogában áll:
– Használni a szervezet nevét és szimbolikáját a szervezet feladatainak végrehajtására.
– Segítséget kapni a feladatok végrehajtása során a szervezet vezető szerveitől és
tisztségviselőitől.
– Kérelemmel fordulni a szervezet vezető szerveihez.
– Védeni saját jogait és érdekeit.
– Teljes körű támogatásra a szervezet vezető szerveitől.
8.4. A különálló alegység vezetője köteles:
– Betartani a szervezet alapító-okiratának követelményeit.
– Aktívan végrehajtani a szervezet vezető szerveinek határozatait (melyeket az alapítóokiratnak és a hatályos törvényeknek megfelelően fogadtak el).

– Nem megengedni a szervezet tagjainak becsületének, méltóságának megsértésére irányuló
tevékenységet.
8.5. A különálló egység tevékenységének megszüntetése felszámolás alapján történhet, melyről
határozatot a Közgyűlés vagy a bíróság hozhat.
9. AZ ALAPÍTÓ-OKIRAT MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉNEK MÓDJA

9.1.

Az alapító-okirat módosításaira és kiegészítéseire a szervezet Elnöksége tesz javaslatot,

azokat Közgyűlés hagyja jóvá, és azok a meghatározott módon kerülnek bejegyzésre.
9.2.

Az alapító-okirat változtatásairól és kiegészítéséről szóló határozatot a Közgyűlés tényleges

résztvevőinek nem kevesebb, mint 3/4-es szavazattöbbségével fogadják el.

10. A SZERVEZET MEGSZÜNTETÉSE
10.1. A szervezet tevékenysége megszűnik:
– Önfeloszlatás által, melyről határozatot a Közgyűlés hoz, vagy átszervezés útján más hasonló
státusú szervezethez való csatolás által.
– Bírósági határozat alapján a szervezet betiltásáról (feloszlatásáról).

