A SVÉDORSZÁGI MAGYAROK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

Svédországi Magyarok Országos Szövetsége
Alapítási év 1976.

ALAPSZABÁLY
Elfogadta és jóváhagyta az 1999. február 7-i közgyűlés.
Módosította a 2003. febr. 9-i , a 2003. aug. 23-i és a 2004. január 31-i közgyűlés.
Az alapszabálynak visszaható ereje nincs.

1. § Név és tevékenység
(1) A Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSZ) [Ungerska Riksförbundet (UR), Hungarians’
Federation in Sweden (HFS)] a svédországi magyarság pártpolitikailag független társadalmi egyesületeinek országos szervezete. E tömörülés tagjai magukat magyarnak vallják, a magyar kultúrához tartoznak s nemzeti azonosságukat egymással közösségben kívánják őrizni és fejleszteni, ill. nem-magyarként
támogatják e törekvéseket.
(2) Az Országos Szövetség székhelye Stockholm, Magyar Ház; működési területe Svédország.
(3) Az Országos Szövetség ügyvitele nyílt. Jóváhagyott és iktatott okmányaiba a tagegyesületeknek, azok
tagjainak és a svéd hivatalos szerveknek joguk van betekinteni.
(4) Az alapszabályban nem szabályozott esetekben a svéd egyesületi szabályok és szokásjog alkalmazandók.

2. § A tevékenység alapelvei és célja
(1) A SMOSZ létrejöttének és működésének alapelvei a demokrácia és a jogszerűség, ezért a SMOSZ
elzárkózik a szélsőséges ideológia és politika minden válfajától; őrzi és ápolja az 1956-os magyar népfelkelés és szabadságharc eszmei örökségét, működésében törekszik azt szem előtt tartani.
(2) Az Országos Szövetség tevékenységének célja,
● hogy megkönnyítse a bevándorlók beilleszkedését a svéd társadalomba;
● hogy életben tartsa magyarságtudatukat s ápolja a magyar nyelvet, kultúrát és hagyományokat;
● hogy támogassa a svédországi magyarság közös érdekeit;
● hogy elősegítse a tagegyesületek működését és serkentse azok együttműködését; valamint
● hogy a svédországi magyarság érdekképviseleti szerveként jó kapcsolatot tartson fenn mind a svéd,
mind a magyar társadalommal és hivatalos szervekkel.
(3) Az Országos Szövetség alapelvei közé tartozik az egyesületi tagok egyenjogúsága származásra, fajra,
nyelvre, nemre vagy vallásra való tekintet nélkül; – amiből következik, hogy az Országos Szövetségnek
nem lehet tagja olyan egyesület, melynek alapszabálya ellenkezik ezzel az alapelvvel.

3.§ Tagság
(1) Az Országos Szövetség tagjai olyan, alapszabályuk szerint magyar érdekeket szolgáló és a SMOSZ
alapszabályát magukévá tevő, bejegyzett svédországi egyesületek, amelyek közgyűlésük határozata
alapján felvételüket kérik.
(2) Új egyesületek felvételéről a közgyűlés/taggyűlés dönt a vezetőség javaslata alapján. A csatlakozni
kívánó egyesületet – alapszabályának és működési beszámolójának ill. munkatervének jóváhagyása
után – a vezetőség javasolja felvételre a közgyűlésnek/taggyűlésnek.
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(3) Tagegyesület kizárásáról hasonlóképpen a közgyűlés/taggyűlés dönt a vezetőség javaslata alapján.
(4) A tagegyesületnek joga van kilépni az Országos Szövetségből, ha a tagegyesület közgyűlése ilyen értelmű határozatot hoz.
(5) A tagegyesületek legkésőbb május 31-ig kötelesek befizetni tagsági díjukat, melynek egy tagegyesületi
tagra számított nagyságát a SMOSZ azévi közgyűlése határozza meg.
(6) Az évi tagsági díj befizetésének elmulasztása a tagsági jogok és előnyök felfüggesztésével jár.
(7) Az a tagegyesület, amely két egymást követő évben nem fizette be tagsági díját, elveszíti SMOSZ tagságát. Erről a SMOSZ vezetősége írásbeli értesítést küld az érintett egyesületnek s tájékoztatja a következő közgyűlést/taggyűlést.
(8) A tagegyesületek kötelesek közgyűlésük jegyzőkönyvét legkésőbb május 31-ig megküldeni az Országos
Szövetségnek. Ugyanígy évi működési beszámolójukat és alapszabály-módosításukat is.
(9) Az Országos Szövetség jogosult a tagegyesületek tagnyilvántartásának ellenőrzésére.

4. § Közgyűlés, taggyűlés
(1) A közgyűlés ill. a taggyűlés az Országos Szövetség legfőbb határozathozó szerve.
(1a) Közgyűlés a SMOSZ-nak minden évben kétszer, a naptári év elején és a nyári szünet után tartott
rendes gyűlése.
(1b) Szükség szerint a SMOSZ vezetősége maga által választott időpontra és felmerülő időszerű kérdések
megbeszélése céljából rendkívüli taggyűlést hívhat össze.
(1c) Minden harmadik naptári év elején, legkésőbb márciusban ülésezik a tisztújító közgyűlés.
Kiindulási év 1994.
(1d) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni (a) a vezetőség javaslatára, vagy (b) legalább öt (5) tagegyesület
kívánságára
(2) A gyűlésekre az egyesületek két (2) küldöttet küldhetnek tagjaik közül.
(2a) Minden tagegyesület joga küldötteinek jelölése. A gyűléseken a küldöttek választók és választhatók.
(2b) A közgyűlésen/taggyűlésen a tagegyesület jelenlévő elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott küldött
gyakorolja a tagegyesület határozathozatali azaz szavazati jogát.
(2c) A küldöttek által leadható szavazatok száma a tagegyesületek előző évi taglétszáma alapján (amely legkevesebb öt /5/ fő):
egyesületük
"
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"
"
"
"
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"
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"
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"
" 10
"

(2d) Az Országos Szövetség vezetőségének tagjait egy-egy (1-1) szavazat illeti meg, kivéve – etikai okokból
– tisztújító választáskor.
(3) A közgyűlés ill. taggyűlés meghívóját – az ahhoz melléklendő tárgysorozattal együtt – legalább három (3)
héttel a gyűlés előtt kell kiküldeni.
(3a) A gyűlés akkor határozatképes, ● ha azt alapszabály szerint hirdették meg és ● ha azon a tagegyesületeknek a leadható szavazatok száma szerint 50%-ot + egy szavazatot meghaladó többsége képviselve
van. Ha a gyűlés ennél kisebb képviselet miatt határozatképtelen, akkor a helyette összehívandó követ2
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kező gyűlés határozatképességéhez elegendő a leadható szavazatok száma szerint 33%-ot meghaladó
képviselet.
(4) A vezetőséget, a könyvvizsgálókat valamint – az Alapszabály-módosító Bizottság és a Jelölő Bizottság
kivételével – a bizottságok tagjait a tisztújító közgyűlés választja.
(5) A tisztújító közgyűlési szavazás a tagegyesületeknek kiküldött, a jelölőbizottság javaslata szerint a tisztségekre javasoltak nevével ellátott szavazólapon történik.
(5a) A közgyűlés és a taggyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Ha valaki
titkos szavazást kér, ennek során a 4. § (2c) elvétől eltérően az egyesületeknek súlyozásmentes,
egyenlő szavazatuk van.
(5b) Szavazategyenlőség esetén a SMOSZ elnökének, ill. távollétében a helyettesének a szavazata dönt.
(6) A közgyűlési/taggyűlési határozat a jegyzőkönyv hitelesítése után nyer jogerőt.
(7) A magyar vallási közösségek képviselőit – hozzászólási joggal rendelkező, de szavazati jog nélküli vendégekként – meg kell hívni a közgyűlésre/taggyűlésre.
(8) A közgyűlés/tisztújító közgyűlés napirendjének értelemszerűen tartalmaznia kell a következő pontokat:
1. A gyűlés megnyitása.
2. A gyűlés szabályszerű összehívásának kérdése.
3. Gyűlésvezető elnök, titkár és két (2) jegyzőkönyv-hitelesítő (egyben szavazatszámláló) választása.
4. A jelenlévő egyesületek névsorba vétele és a határozatképesség megállapítása.
5. Az előző közgyűlés/taggyűlés jegyzőkönyvének jóváhagyása.
6. A napirend jóváhagyása.
7. A vezetőség működési beszámolója.
8. Pénztári beszámoló és a könyvvizsgálók jelentése.
9. A vezetőség felmentésének kérdése.
10. Új egyesületek felvételi kérelmének tárgyalása.
11. Javaslat a működési év munkatervére és költségvetésére.
12. Az egy tag után számítandó évi tagdíj nagyságának megszabása.
13. A jelölőbizottság javaslatának/javaslatainak ismertetése.
[Csak tisztújító közgyűlésen.]
14. A SMOSZ elnökének megválasztása.
Csak tisztújító közgyűlésen.]
15. A vezetőségi tagok megválasztása.
[Csak tisztújító közgyűlésen.]
16. Egyéb tisztségviselők (könyvvizsgálók és etikai bizottsági tagok)megválasztása.
[Csak tisztújító közgyűlésen.]

17. A cégjegyzők kijelölése.
18. Az írásban legkésőbb tíz (10) nappal a közgyűlés előtt a vezetőségnek benyújtott javaslatok és észrevételek megtárgyalása.
19. A közgyűlés berekesztése.
(9) Az Országos Szövetség vezetősége köteles egy hónapon belül megküldeni a tagegyesületeknek a gyű
lési jegyzőkönyveket és egyéb dokumentumokat.

5. § Vezetőség
(1) Az Országos Szövetség intéző és végrehajtó szerve a vezetőség. Megbízatási ideje három (3) év.
(2) A vezetőség tizenhárom (13) tagból és három (3) póttagból áll. Póttag az, aki

vezetőségválasztáskor a szavazatszámok tekintetében a 14-15-16. helyezést éri el. A póttagok
a vezetőségi gyűléseken tanácskozási joggal, vezetőségi tag akadályoztatása esetén a kijelölt
póttag, mint helyettes, szavazati joggal is rendelkezik. Minden, a vezetőségi tagoknak szóló
tájékoztatást a póttagoknak is el kell juttatni.
(2a) Az elnököt személy szerint kell választani. Alelnököt, gazdasági felelőst, titkárt (és egyéb, állandó jellegű
tisztségviselőt) a közgyűlés utáni alakuló vezetőségi ülés választ a vezetőség tagjaiból.
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(2b) Az Országos Szövetség vezetőségi tagjának csak olyan személy jelölhető és választható, aki legalább
két (2) évet dolgozott valamely tagegyesület vezetőségében.
(2c) A vezetőségi tagok választása ● a tagegyesületek taglétszámának valamint ● a regionális eloszlásnak a
figyelembevételével történik.
(2d) A tagegyesületek öt (5) régióba tartoznak: Nagy-Stockholm, Észak-Svédország, Közép-Svédország,
Nyugat-Svédország és Dél-Svédország.
(2e) A vezetőség legalább négy (4) tagját Nagy-Stockholmon kívüli régióból, legalább egy (1) tagját pedig a
Magyar Ház Közösség vezetőségéből kell választani.
(3) A vezetőség tagjainak munkaköre:
Elnök:
- irányítja az Országos Szövetség munkáját;
- összehívja a közgyűlést/taggyűlést, összehívja és vezeti a vezetőségi üléseket;
- képviseli az Országos Szövetséget.
Alelnök:
- helyettesíti az elnököt annak akadályoztatásakor és segíti minden munkájában.
Titkár:
- vezeti a titkárságot, amely végzi az adminisztratív feladatokat;
- kezeli az Országos Szövetség irattárát;
- jegyzőkönyvet készít az Országos Szövetség közgyűlésén és és vezetőségi ülésén.
Gazdasági felelős: - felügyeli és vezeti az Országos Szövetség gazdasági tevékenységét,
A vezetőség többi tagjai között történik az egyéb munkák szétosztása.
Az Országos Szövetség vezetőségének joga van szakképzettséget igénylő feladatok elvégzésével a
vezetőségen kívül álló személyt megbízni.
(3a) Ha mind az elnök, mind az alelnök akadályozva van, akkor a többi vezetőségi tag határozatképes gyűlése által kijelölt vezetőségi tag(ok) képviseli(k) az Országos Szövetséget.
(4) A vezetőségi ülés határozatképes, ha előzetes megállapodás szerint van meghirdetve és legalább hét
(7) vezetőségi tag jelen van.
(4a) Döntéseit a vezetőség a jelenlévő vezetőségi tagok egyszerű szótöbbségével hozza.
(4b) Szavazategyenlőség esetén az elnök, ill. annak távollétében az elnöki funkciót betöltő személy szavazata dönt.
(4c) Ha a vezetőség tagjainak legalább egyharmada (1/3) úgy kívánja, a tárgyalt ügyet a közgyűlés/taggyűlés
elé kell terjeszteni.
(5) Az Országos Szövetség vezetőségi tagjainak és egyéb tisztségviselőinek a tárgyalt ügyekre vonatkozóan titoktartási kötelezettségük van, míg a jegyzőkönyvet írásban szét nem küldték.

6. § Könyvvizsgálók / Bizottságok
(1) A tisztújító közgyűlés két (2) könyvvizsgálót (revizort) választ három (3) évi megbízatási időre.
Feladatuk rendszeresen és bármikor ellenőrizni a SMOSZ vezetőségének s a SMOSZ tulajdonában lévő
ingatlanállománynak az ügyvitelét, számadását, könyvelését, pénztárát, bankszámláit, valamint erről a
közgyűlés/taggyűlés elé jelentést terjeszteni.
(2) A könyvvizsgálók csak megbízójuknak, a közgyűlésnek/taggyűlésnek felelősek.
(3) A közgyűlés/taggyűlés és/vagy a vezetőség jogosult különleges kérdések megtárgyalására vagy különleges feladatok elvégzésére bizottságot kijelölni. Minden bizottságban van egy felelős összehívó, aki a
bizottság munkáját összehangolja és arról beszámol. A bizottság közvetlenül megbízójának felelős.
Zárójelentésének megtételével megbízatása megszűnik.

7. § Etikai Bizottság
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(1) Az Etikai Bizottság (EB) ● a SMOSZ bármely tisztségviselőjével vagy tagjával kapcsolatban felvetett,
indoklás és bizonyítékok kíséretében benyújtott panaszok kivizsgálására, ● az egyesületek és/vagy tagok között felmerülő vitás kérdések megfelelő rendezésére hivatott testület.
(2) Az EB a SMOSZ bármely tagjának vagy tagegyesületének felkérésére folytathat vizsgálatot. Állásfoglalását az EB testületi ülésen folyó tárgyalás során alakítja ki. Indokolt esetben az eljárásban érintett személy(eke)t, a vizsgálat kezdeményezőjét és a SMOSZ vezetőségét egyidejűleg az ülésre meghívja, s
biztosítja számukra ezen a véleménynyilvánítás és a meghallgatás jogát.
(3) Az EB közvetlenül a közgyűlésnek/taggyűlésnek felelős. Észleléseit és vizsgálati eredményeit állásfoglalásával, javaslatával és annak indoklásával együtt írásba foglalva a közgyűlés/taggyűlés elé terjeszti,
amely az előterjesztés alapján dönt.
(4) A három (3) tagú EB összetételéről az Országos Szövetség javaslata alapján a közgyűlés dönt szavazással. Tagjai közül az EB maga választja meg a bizottság elnökét, aki összehívja és vezeti a bizottság
üléseit.
(5) Az EB tagja nem lehet az Országos Szövetség vezetőségének tagja.
(6) Ügyrendjét és eljárási elveit az EB maga dolgozza ki.

8. § Jelölőbizottság
(1) A tisztújító közgyűlést követő közgyűlés az Országos Szövetség vezetőségének javaslata alapján öt (5)
tagú jelölőbizottságot (JB) választ három (3) évi megbízatási időre. Tagjai közül a JB maga választja
meg a bizottság elnökét, aki összehívja és vezeti a bizottság üléseit.
(2) A jelölőbizottságba csak olyan személy választható, aki valamelyik tagegyesületben legalább két éve
fizető és aktív tag.
(3) A jelölőbizottságnak nem lehet tagja sem vezetőségi tag, sem könyvvizsgáló, sem etikai bizottsági tag.
(4) A JB feladata elkészíteni a vezetőségi, a könyvvizsgálói és a bizottsági tagsági tisztségekre javasolt
jelöltek listáját – szolgálati érdemeik feltüntetésével – úgy, hogy a titkárnak lehetősége legyen azt a
közgyűlés meghívójával együtt a tagegyesületeknek megküldeni.
(5) A jelölésnél a JB legyen figyelemmel
a) a jelöltek alkalmasságára képességük, munkabírásuk s munkavégzési lehetőségük tekintetében;
b) a taglétszámhoz képest nagyjából arányos regionális (földrajzi) eloszlásra.
(6) Ha az elnöki tisztség megüresedik két tisztújítás közötti időben, akkor a többi vezetőségi tag határozatképes ülése által kijelölt ügyvivő köteles – a jelölőbizottsággal együttműködve – a vezetőség kiegészítésére rendkívüli közgyűlést előkészíteni és legfeljebb három (3) hónapon belül összehívni.
(7) Egy vagy több tisztség megüresedése esetén a JB közreműködésével a következő közgyűlésen/taggyűlésen szükség szerint új vezetőségi tagot/tagokat kell választani.
(8) A vezetőségi stb. tisztség betöltésével kapcsolatos egyéni javaslatokat legkésőbb két (2) hónappal a
tisztújító közgyűlés előtt a JB tudomására kell hozni, hogy a javasolt személyekkel való kapcsolat után
állást foglalhasson.

9. § Cégjegyzők
(1) Az Országos Szövetség cégét – a tisztújító közgyűlés meghatalmazása alapján – az elnök és a gazdasági felelős külön-külön jegyzi.
(2) Szükség esetén a vezetőség felhatalmazást adhat egy vagy több tagjának, hogy külön-külön, vagy két
vezetőségi tag együttesen jegyezze az Országos Szövetség cégét.
(3) Az elnök mindenkor egyedül jogosult a folyó igazgatási ügyekben az Országos Szövetség cégjegyzésére.
(4) A SMOSZ titkárának korlátozott cégjegyzési joga van postai küldemények kiváltására és levelezésre.
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10. § Alapszabály-módosítás
(1) A tisztújító közgyűlést követő közgyűlés az Országos Szövetség vezetőségének javaslata alapján három
(3) tagú Alapszabály-módosítási Bizottságot (AB) választ három (3) évi megbízatási időre. Tagjai közül
az AB maga választja meg a bizottság elnökét, aki összehívja és vezeti a bizottság üléseit.
(2) Az alapszabály-módosítási (kiegészítési vagy megváltoztatási) javaslatot az Országos Szövetség vezetőségének kell eljuttatni.
(3) Az alapszabály-módosítási javaslat elbírálását az AB végzi, mely a javaslatot saját értékelésével és ajánlásával együtt írásban a SMOSZ vezetősége elé terjeszti.
(4) Az AB által beterjesztett alapszabály-módosítási javaslatot az Országos Szövetség vezetősége köteles a
tagegyesületeknek legkésőbb a közgyűlés/taggyűlés meghívójával együtt megküldeni.
(5) Az alapszabályt megváltoztató vagy kiegészítő indítvány elfogadásához a közgyűlés/taggyűlés legalább
kétharmados (2/3) szótöbbségű jóváhagyása szükséges.
(6) A tagegyesületeknek avagy hivatalos helyre küldött, keltezéssel ellátott alapszabályt a mindenkori
SMOSZ elnök aláírásával hitelesíti.

11. § Feloszlatás
(1) Az Országos Szövetség feloszlatását csak két egymásra következő közgyűlés/taggyűlés határozata
alapján lehet végrehajtani.
Mindkettőn kétharmados (2/3) szavazattöbbség szükséges a feloszlatási határozat érvényességéhez.
(2) A két gyűlés közül az elsőnek rendes közgyűlésnek/taggyűlésnek kell lennie.
A második gyűlés rendkívüli, és az előző gyűlés után legalább hat (6), de legfeljebb tizenegy (11) hónapra kell megtartani.
(3) E (rendkívüli) közgyűlésnek/taggyűlésnek csak egyetlen tárgya lehet: a feloszlatás kérdése, – beleértve
az Országos Szövetség vagyonának és irattárának hovafordítását is. Az esetleges vagyon csakis svédországi magyar és/vagy egyetemes magyar célokra fordítható.

Függelék

12. § A SMOSZ ingatlanállományának irányítása és felügyelete
A SMOSZ tulajdonában lévő ingatlanállomány kezelését egy-egy, a SMOSZ által megbízott egyesület
látja el.

2007. augusztus 25.

Bihari Szabolcs, a SMOSZ elnöke
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