
MAGYAR rozrÁnsasÁc rÉpvIsBLETE
Szervezeti és Működési Szabálvzat

Mi, alulírottak' a Magyar Köztársaság Képviseletének (a továbbiakban: Képviselet) tagai. a
Képviselet hatékony működése érdekében' a Magyar Köztársaság Képviselete Alapító
Nyilatkozatáva| (a továbbiakban: Alapító Nyilatkozat) összhangban az alábbi Szervezeti és
Műkö dé si S zab á|y zatot ( a to vább iakban : S zab á|y zat) alkotj uk :

A *b'i,?i.11,lj"
1.l. A Képviselet célja a jog szerinti magyar á||am, a Magyar Köztársaság. teljes körű
képviselete belföldorr és külft'ldön egyaránt.

1.2. A Képviselet céljával összhangban a Képviselet védi a Magyar Köztársaság
jogrendjét' és fellép annak betartása érdekében. A Képviselet ugyancsak védi a magvar
állarrrpolgárok magyar állambeli jogait és fellép' hogy azoknak érvényt szerezzen.

1.3. Az I.2 szerinti tevékenysége során a Képviselet a személyi okmáriyokat
érvérryességét meghosszabbíthatja, befogadhat per iránti kereseteket, tudomásul vehet
köztertilel foglalási bejelentéseket, és intézkedhet minden máS, a Magyar Köztársaság.iclgábcil
eredő esetben, anrely nenr igényli annak erővel való érvényesítését.

2. Fejezet
ASzabá|yzathatá|ya

2.I. Jelen Szabá|yzathatá|ya a Képviselet minden tagára kötelezően kiterjed'

3. Fejezet
A Képviselet tagjai

3'l. A Képviselet tagjai (a továbbiakban: tagok) a Képviselet a|apitő tagjai (a
továbbiakban: a|apitő tagok), valamint a Képviselet általános tagjai (a továbbiakban: általános
tagok.

3.?. Alapító tagok azok, akik az A|apítő Nyilatkozatot aláírták. név szeritrt (ábécé
sorrendben): Berrde Istvátr, Jancsó Miklós Manó, és Máté Tamás.

3.3. A Képviselet általárros tagjai azok a tagok, akik nem alapító tagok.

3.4' A tagok jogosultak a magyaÍ állam önálló képviseletére az A|apító Nyilatkozatbatt
foglaltakkal összhangban.

3.5. Bárrnely alapitő tagnak a Képviselet minden döntésében vétójoga van. kivéve a vétó
j oggal kapc solato san ktilön szabály ozott pontokat.

ftil-



3.6. A tagsági viszony

3.6.1. Úi tag felvétele úgy történik, hogy a Képviselethez csatlakozni kívánó személy
által kitolttitt és aláírt Csatlakozási Nyilatkozatot átadja a Képviseletnek, amely dönt az új tag
felvételéről. A döntést teljes egyetértéssel kell meghozni, éshatározatba kell foglalni.

3.6 .2 .

3 .6 .2 .1 .

A tagsági viszony megszűnik:

A tag lemondásával:

A tag lemondása úgy történik, hogy a tagságáről lemondani kívánó tag a SzabáIyzat 2. szánrÚt
rnelléklete szerinti Lemondó Nyilatkozatot kitoltve és aláírva benyújtja a Képviselet sorort
következő Testületi Ülésén. A lemondást a Testületi Ülés formálisan elfocadia haÍározaÍ
formájában. A lemondás nem utasítható el.

3.6.2.2. A tas halálával:

A tag halálával a tagsági viszonya automatikusan megszűnik, de ennek tényét forrrrálisan
határ o zatba ke l l fo sl al ni.

3.6.2.3. Altal áno s tas. kizár ásáv a| :

Az á|ta|ános tag kizárására abban az esetben kerül sor, ha a tag a magyar á||am érdekeivel
ellerrtétes álláspontot képvisel, ilyen cselekedetet követ el. és/vagy a Képviselet rnűködését
szándékosan (egyénileg Vagy szervezetÍen) akadályozza. A tag kizárásárő| a TestüIetj LJlés
dönt egyszerű többséggel. A döntésben azérintett tag nem veszftszt. A döntésnél az a|apíto
tagok bármelyike vétójoggal élhet. Egy határozattal csak egy á|ta|ános tag zárbaÍ'ő ki.

Ha az általános Íag kizárását alapító tag kezdeményezi. akkor az a|apitő tagok teljes
egyetértéssel testületi tilés nélktili is dcinthetnek. Ennek szükségességéről a kezdernényez(l
alapító tag nyilatkozik.

3.6 .2 .4 . Az első alapító tagkizárásáva|:

Az a|apitő Íag kizárását a testületi ülésen bármelyik tag kezdemérryezheti.
Az a|apitő Í"ag kízárásrő| a kizárandó alapító tag kivételével a többi alapító tag dönt. teljes
egyetértéssel. C sak egy alapító tag zárhatő ki.

3.6 .3 . Az a|apitő tagok szervezetének átalakulása

Az első a|apitó tag tagságának megsztínése után további a|apitő tagok nem zárhatóak ki.
valamint a testületi ülésnek prioritásos fe|adatává vá|ik az \ZMSZ átirása, és az alapító
tagokat illető jogkört gyakorló szewezeti rész áta|akítása egy isnrét legalább 3 szernéiyből
áIlő vezetőséggé. aminek a működése és jogköre hasonló az a|apitő tagokéhoz, és rrreiynek a
megnraradt alapító tagok alanyi jogon tagjai.



4. Fejezet
A Képvisel et szerv ezete

4.I. A Képviselet döntéshozó fóruma a Testületi Ülés, amelyen az elvi döntések. és a
Képvi s e l et határ ozatai szül etnek.

4,2. A Testületi Ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek szerkesztett és
kirryomtatott példányát a jelenlévő tagoknak alá kell írniuk. A jegyzokönyvbol bármelyik tag
rnásolatot kérlret. Ha rendelkezésre áll hangrögzítési lehetőség, akkor hangrogzitéssel is
rögzíthető az ülés eseménye a hagyományos jegyzőkönyv lrelyett.
A hangrögzítés kérésre megszakítható, felfiiggeszthető, hasonlóan mint a hagyomárryos
jegyzőkönyv. A jegyzőkönyvben minden lényeges mondatot rogzít.eni kell, és bárki ktilön is
kérheti egy adott tény illetve mondat rögzítését. Ha olyan személy vesz részÍ. az ülésen. aki
nem tagja a Képviseletnek akkor a jegyzőkönyvben mindenképpen benne kell lennie, l-rogy
milyen címen van jelen.

4.3, Minden olyan esetben, ahol e Szabá|yzat másként nem rendelkezik, a dör.rtéseket a
Testtileti Ülésen a tasoknak

számított szótöbbséggel kell meghozniuk, de az a|apitő tagok bármelyikének vétó.jogából
aclódóan az alapítő tagok teljes egyetértésével kell meghozniuk.

4.4' A Testületi Ülést

4.3 .1 .

4 .3 .2 .

4 .4 .1 .

A  A 1a . a . L .

4.4 .5 .

Amíg a tagok létszáma 3 fonél nem nagyobb, az összes tag egyetértéssel

Ha a tagok |étszáma 3 főnél rragyobb, akkor az összes tag figyelembe vételével

Amíg a tagok |étszáma 7 főné| nem nagyobb, levezető elnök nélktil

Ha a tagok létszáma 7 főné| nagyobb, akkor |eyezeÍő elnökkei tart.ják. z\
levezető elncjköt helyben. a Testületi Ülés előtt, szótöbbségge|vá|asztják.

4 .4 .3 . A Testületi Ulést bárme|y tag összehívhatja.

4'4.4. A Testületi Ütes helyeről és időpontjáról minden tagot a legkésőbb a Testtileti
Ülés napjától számított legalább 7 nappa| korábban, rendkívüli (stirgős) esetben 1 r-rappal
korábbarr értesíteni kell. Erről a Testületi Ülés összehívását kezdeményező tae l<(jteles
gondoskodni.

A Testületi Ülés akkor határozatképes, ha a tagok több, mirrt a Í-ele jelen van.
és ebből legalább I fő a|apitó tag. A jelen nem levő alapító tagok 15 napon belül köteiesek
nyilatkozni arról, hogy a Testületi Ülés dontéseit elfogadj ák-e, vagy valamelyikkel szenlben
vétót emelrrek. Ezt megtehetik személyesen' Vagy akadá|yoztatásuk esetén elektrorriktls
forrnában (email, sykpe, stb), illetve normál postai úton levélben.

5. Fejezet
A Képviselet működése

5.1. A Képvise|et az Alapító Nyilatkozatban foglaltak szerint végzi a tevékerlységét.
Enrrek során



5'1.1. A tagok önállóan és együttesen is képviselik amagyar államot belÍöidön és
ktilföldon egyaránt, védik annak érdekeit és jogrendjét. Mindent megtesznek azéft.lrogy a
magyar állarn azon szerződéseit, melyről tudomásuk yan, a másik szerződő tél vag1, fg]gk
betar1sák.

5.I.2. A magyar állanrpolgárok állampolgári jogainak érdekében, összhangban a
magyar állam hatályos jogával, a személyi okmányok érvényességének határidejét szükség
e s etén határ o zatb an me gho s s zabbíthatj a,

5 .1 .3 . A magyar állampolgárok állampolgári jogainak érvényesülése érdekében a
Képviselet igazolásokat, és más hivatalos dokumentumokat adhat ki'

5.2, A Képviselet a tevékenysége keretében nyl|atkozatokban foglalhat állást korrkrét
kérdésekben' Vagy események kapcsát. A nyilatkozatot, tartalmának előzetes egyeztetése és
elÍbgadása mellett, bármely tag önállóan a|áírhatja. Előzetes egyeztetés, és annak közös
elfogadása nélkül nem adható ki nyilatkozat'

5.3. Az alapítő tagok közös clöntéssel külön is kiadhatnak nyilatko zatot'

5.4. olyan esetben, amikor valamilyerr kérdésben joghatást kiváltó döntés szükséges. ezt a
Képviselet határozatba foglalja' Határozatot a tagok önállóan nem hozlratnak. erre csak a
Testtileti Ülés sorárr a tagok egytittesen jogosultak a 4'3 és 4.4szerinti módon..

6. Fejezet
Zárő rendelkezések

6.1. A Képviselet a magyar á||am jogrendje védelmében, csak olyan megoldásokat
támogat, amelyek a magyar állam jogrendje szerint törvényesek, vagyis törvényes és békés
rrregoldások'

6.2. A Szabályzatban nem szabá|yozott esetekben a Képviselet alkalmarrként, T-estliieti
Üléserr határoz az adott esetben követendő eljárásról.

6.3. EzI' aSzabá|yzatot a tagok a 4.3-ben és a4.4-ben leírt eljárással módosíthatják.

Bttclaoest. 20|6.*ürQ.tu.l {4 .
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Bende Istvá Jancsó Miklós Manó
A Képviselet alapító A Képviselet al

A l(épviselet alapító tagja


