
ALAPSZABÁLY ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

I. Az Egyesület neve: A  Recski  kényszermunkatábor,  internálótáborok,  kitelepítő
táborok,  szovjet  kényszermunkatáborokba hurcolt  volt  politikai
rabjainak  és  elítéltjeinek,  valamint  hazai  politikai  elítéltek,
valamint más módon meghurcoltak érdekképviselete, 
továbbiakban "Recski Szövetség Egyesület"

II. Működési területe: Magyarország
Országos központja: H-1051 Budapest, Nádor u. 36. V. em.

III . Az Egyesület célja: A  recski  kényszermunkatábor  létesítésével,  az  internálásokkal.
kitelepítésekkel, SzU-ba hurcolásokkal, elítélésekkel és az ehhez
kapcsolódó  deportálásjellegű  kényszerintézkedésekkel   elköve-
tett  törvénytelenségek  feltárása  es  mindennemű  hatásának
felszámolása.

Az  áldozatok  teljes  körű  rehabilitásának  elérése.  Biztosítékok
megteremtése annak érdekében, hogy hasonló törvénytelenségek
NE ISMÉTLŐDHESSENEK meg.

Az  Egyesület  kizárólag  érdekképviseleti  szerv.  Pártpolitikai
tevékenységgel  nem  foglalkozik,  országgyűlési  választásokon
jelöltet   nem  indít  és  nem  támogat,  de  a   nemzet   érdekeit
szolgáló  dolgokban  vélemény  megformálását  nem  politikai
tevékenységnek tekinti.

IV. Az Egyesület feladata: A  recski  kényszermunkatábor,  más  internálótáborok.  kitelepítő
táborok. szovjet kényszermunkatáborok, politikai elítéltek élő és
holt  tagjainak  felkutatása,  nyilvántartásba  vétele.  Érdekei
képviselete a hatóságok felé, egyedi és szervezeti úton a tömeg-
kommunikáció bevonásával.

Előadások  nyilvános  rendezése,  dokumentumok  gyűjtése  és
kiadása  a  törvénytelenségekkel  kapcsolatban,  kutatás,  film,
könyv,  folyóirat,  album készítése  és  adatrögzítés  digitális
adathordozón keresztül.

A  magyar  társadalmi  események  figyelemmel  kísérése.
Küzdelem  a  tiszta  közéletért.  A  magyarság   -   beleértve  a
határon túli  közösségeit  is  -  érdekeinek képviselete.  A magyar
közösséget  foglalkoztató  nemzeti  sorskérdésekben  állásfoglalás
kifejtése.

A  Recsken  létesített  Emlékpark  fenntartása  és  működtetése,
hogy ezzel is az emlékeztetést szolgálja.
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V. Az Egyesület céljainak eléréséhez szükséges eszközök:

Céljainak  eléréséhez  elengedhetetlen,  hogy  állásfoglalásaink  a
nyilvánosság  előtt  rnegjelenhessenek.  Törvényes  eszközökkel
küzdünk a parlamenti demokrácia megvalósulásáért, és megóvá-
sáért, a törvénytelenségek ismétlődésének lehetetlenné tételére.

VI. Tagság: Az Egyesületnek háromféle tagsága van:

1) Rendes tag, aki politikai üldöztetés áldozata volt és törvénytelen
eljárások  eredményeként  a  RECSKI  KÉNYSZERMUNKA-
TÁBORBAN,  más  INTERNÁLÓ  vagy  KITELEPÍTŐ-
TÁBORBAN illetve börtönökben POLITIKAI ELÍTÉLTKENT,
akár  a  SZOVJETUNIÓBA  HURCOLTATÁSSAL  szenvedett
el  rabságot.  Rendes  tagságra  jogosult  mind  az  a  személy,  aki
áldozata  volt  a  diktatúra  törvénytelen  és  intézményesített
megtorlásainak,  hacsak  magatartásával  az  elnyomóhatalmat
szolgálva,  ki  nem  zárta  .magát  a  MEGHURCOLTAK
KÖZÖSSÉGÉBŐL.  A rendes tagságra  jogosult  halála esetén a
tagsági jogviszony a túlélő özvegyre és/vagy gyermekeire száll.

2) Pártoló tag, aki az Egyesület célkitűzéseit erkölcsileg, anyagilag,
vagy  más  módon  támogatja  és  az  Egyesület  tevékenységével
egyetért. Pártoló tagot, kérelmére, az Elnökség veszi fel, egyszerű
szótöbbségi határozattal.

3) Tiszteletbeli  tag,  aki  közéleti  tevékenységével,  kiemelkedő
eredményességgel  járult  hozza  közösségi  céljaink  eléréséhez..
Tiszteletbeli  tagot  az  Elnökség  előterjesztése  alapján  a
Közgyűlés választja.

VII. A tagok jogai: -  Részvétel  az  Egyesület  tevékenységében  és  a  Közgyűlés
munkájában.
- A Közgyűlés keretén belül megválasztják, illetve felmentik az
Elnökséget és értékelik annak munkáját.
-  Közösségi  érdekvédelem  igénylése  az  Egyesület  Törvényes
lehetőségein belül.

VIII. A tagok kötelességei: - Az Elnökség felkérésére, szükség szerint, részvétel
valamely célfeladat végrehajtásában.
- A Közgyűlés határozatainak megtartása.
- A kitűzött célok megvalósítására tagdíj
fizetés és lehetőség szerint egyéni felajánlás, stb.
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IX. Az Egyesület szervezete: Az  EGYESÜLET  legfőbb  szerve,  valamennyi  tagjának
tanácskozó  és  döntést  hozó  testülete  a  KÖZGYŰLÉS.  A
Közgyűlést  és  a  Tisztújító  Közgyűlést  -  igény  szerint  -  az
Elnökség javaslata alapján az elnök hívja össze.

Az elnök tartós akadályoztatása esetén a főtitkár járhat el elnöki
jogkörben.

Dönt  a  legfontosabb  szervezeti,  személyi,  valamint  pénzügyi
kérdésekben.

A  Közgyűlés  akkor  határozatképes,  ha  legalább  a  tagság  fele
jelen  van.  A  Közgyűlés  összehívásakor  egyértelműen  közölni
kell  a  meghívó  levélben,  hogy  határozatképtelenség  esetén  a
Közgyűlés  felfüggesztésre  kerül,  valamint  hogy  azonos
tárgykörrel,  illetve  azonos  helyen  a  közölt időpontban  új
Közgyűlést  tartanak,  melyen  a  megjelentek  létszámától
függetlenül - a jogszabályi előírások szerint – határozatképesnek
minősül.

Az Elnökség tagjainak megválasztása titkos szavazással minden
más  határozathozatal  nyílt  szavazással,  kézfelemeléssel
egyszerű szótöbbséggel történik.

A  Tisztújító  Közgyűlés  titkos  szavazással  választja  meg  az
országos elnököt és főtitkárt, valamint az Országos Elnökséget.
Az Országos Elnökség tagjai az Egyesületben működő Országos
Bizottságok Elnökei. A Bizottságok tagjait a bizottsági elnökök
javaslatára  az  Országos  Elnökség  nevezi  ki,  illetve  menti  fel
egyszerű szótöbbség keretében.

Az  Országos  Egyesület  keretén  belül  területi  tagozatok
működhetnek az alábbiak szerint:

- a területi tagozatok nem öná1ló jogi személyek
- bárhol alakulhat helyi tagozat, ha öt egyesületi tag úgy dönt -

és  erről  az  Országos  Elnökséget  írásban  tájékoztatja  –  a
tagozati elnök megnevezésével .

- A  tagozatok  önállóan  működnek,  szoros  kapcsolatban  az
Országos  Központtal.  Tagjaik  sorából  tagozati  elnököt
választanak,  akik  a  kibővített  Országos  Elnökség  tagjai
lesznek.

- A  tagozatok  öná1lóan  toborozhatnak  tagságot.  Az  új
belépőnek ki  kell  tölteni „Nyilatkozat” Nyomtatványt,  melyet
fel kell terjeszteni az Országos Elnökséghez.

Az  új  tag  az  Országos  Elnökség  jóváhagyásával  válhat  az
Egyesület  tagjává.  A  továbbiakban  minden  helyi  taggyűlésre
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(mely  nem  Közgyűlés)  meg  kell  hívni  az  országos  elnököt,
illetve  főtitkárt,  továbbá  írásban is  tájékoztatást  kell  küldeni  a
helyi határozatokról az Országos Elnökségnek.

A tagozatok pénzügyi vonatkozású intézkedéseit, illetve teendőit
egy Kibővített Elnökségi ülés keretein belül kell szabályozni.

A megválasztott  tagozati  elnökök a  Kibővített  Elnökség  tagjai
lesznek.  A  Kibővített  Elnökségi  üléseken  szavazati  joggal
rendelkeznek.

X. Ellenőrzés: Az  Országos  Közgyűlés  választja  meg  az  Ellenőrző  Bizottság
vezetőjét  és  a  tagokat,  akik  ellenőrzik  az  Egyesület
pénzgazdálkodását  és  a  Bizottság  vezetője  beszámol  a
következő Közgyűlésen az elmúlt idő pénzügyi gazdálkodásáról
és állapotáról.

Megbízása a következő Tisztújító Közgyűlésig tart.

Utalványozási  joga  az  elnöknek,  illetve  a  főtitkárnak  van
egymagukban  is.  Az  utalványozót  az  Egyesület  tevékenységi
körében  erkölcsi  és  anyagi  felelősség  terheli  az  által
utalványozott összeg jogos felhasználásáról.

Az Egyesületet külső kapcsolatokban az elnök, illetve a főtitkár
képviseli  egymagában  is.  Akadályoztatásuk  esetén  az  általuk
meghatalmazott  személy.  Minden,  az  Egyesülettel  kapcsolatos
jelentékenyebb  tevékenységről  az  elnök  tájékoztatja  az
Elnökséget.  Fontos  kérdésekben  köteles  meghallgatni  az
Elnökséget  és  az  Elnökség  egyszerű  szótöbbséggel  hozott
határozata alapján eljárni.

Mind a Közgyűlést,  mind a Tisztújító Közgyűlést,  valamint  az
Elnökségi  üléseket  az elnök hívja össze és elnökletével  vezeti.
Az elnök tartós  akadályoztatása  esetén a  főtitkár jogosult  ezen
tevékenységek ellátására.

XI. Bevételek és pénzkezelés:
Az Egyesület pénzforrásait  a tagdíjak és önkéntes felajánlások,
valamint  a  jogszabályokban  engedélyezett  anyagi  támogatások
alkotják.  A  pénzkezelési  feladatokat  az  Egyesület
alkalmazásában  álló  pénztáros,  illetve  a  könyvelést  végző
szervezet látja el az Ellenőrző Bizottság felügyeletével.

XII. A tisztségviselők mandátuma:
A  Közgyűlés  által  megválasztott  tisztségviselők  mandátuma
tisztújító Közgyűléstől Tisztújító Közgyűlésig tart. Amennyiben
ezen idő  alatt  valamely  tisztség  megüresedik  az  Elnökség
jogosult a tisztséget megbízottként betöltetni, mely megbízást a
következő Közgyűlésen meg kell erősítetni.
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XIII. Az Egyesület megszűnése:
Az Egyesület megszűnik, ha taglétszám 10 fő alá csökken, vagy
Közgyűlési határozat mondja ki a feloszlást 2/3-os többséggel.

Budapest, 2013. november 14.

(: Dr. Kőrösmezey László :) (: Krasznay Béla :)
főtitkár    országos elnök

Ez  az  Alapszabály  tartalmazza  a  2013.  november  14-én,  valamint  a  korábbi  Közgyűlések  által
elfogadott módosításokat egységes szövegbe dolgozva.

Az Egyesülettel az alábbi címen létesíthető kapcsolat:
„RECSKI SZÖVETSÉG EGYESÜLET, 1051 Budapest, Nádor u. 36. 06-1-312-5631"

Záradék:

Igazolom,  hogy  az  alapszabály  egységes  szerkezetbe  foglalt  szövege  megfelel  az  alapszabály-
módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2014. február 20.
Krasznay Béla

    Képviselő

Ellenjegyzem:

2014.02.20.
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