Az MTCsE az alapszabályában nem szabályozott kérdésekben az
alábbi Szervezeti és Működési Szabályzat-ot hozza létre.
Elnökség, elnök választása
Az elnökség választását az Alapszabály határozza meg. A megválasztott elnökség tagjai maguk
közül elnököt választanak, akinek nevét az Alapszabályban módosításként bejegyzik. A
választás előtt legalább 3 hónappal, a közgyűlés 3 tagú jelölőbizottságot választ. A jelölő bizottság
tagjai összegyűjtik a tisztségre jelentkezőket illetőleg a tagságtól érkező javaslatokat. Ellenőrzik, hogy
a jelöltek az Alapszabály e tárgybani előírásainak megfelelően választható-e és vállalják-e a
megbízást. (Amennyiben ezeknek a feltételeknek megfelelnek, csak akkor kerülhetnek fel a
jelölőlistára.) (2/1)
A Közgyűlésen, a jelöltek bemutatják az Egyesülettel működésével kapcsolatos elképzelésüket.
Elnökség, elnök visszahívása
A tagság visszahívhatja a választott tisztségviselőket. A visszahívás kezdeményezéséhez a
tagság 1/3-nak írásbeli kezdeményezése szükséges, melyet az Etikai bizottságnak és az
Elnöknek adnak át. A kezdeményezés benyújtása után 60 napon beül közgyűlést kell ez
ügyben összehívni.
Ifjúsági tagozat
- Rendes tagja lehet minden 35 év alatti, egyesületi tag. Az ifjúsági tagozat vezetőjét a tagok
maguk közül, titkos szavazással választják a tisztújító közgyűlésen, ugyan azon feltételekkel,
amelyek az Egyesület más választott tisztségviselőikre is vonatkoznak. A választott vezetőt az
elnökségi választás alkalmával a Közgyűléssel jóvá kell hagyatni.
- Az Ifjúsági Tagozat C.I.L.A.N.E.-ba delegált képviselőjét, az Elnökség nevezi ki.
- A tagozat munkáját az Elnökség felügyeli, hivatalos levelet, nyilatkozatot csak az
Elnökséggel egyeztetve tehet.
Választott és megbízott tisztségviselők
- Választott tisztségviselőnek tekintendők az Elnökség, az Ellenőrző és Etikai Bizottság tagjai,
kiegészülve az Ifjúsági tagozat vezetőjével.
- Megbízott tisztségviselőnek tekintendő az Egyesület C.I.L.A.N.E. delegáltja, valamint a
Nemesi Származásúak Klub ügyvivője.
- A tisztségviselőkkel kapcsolatban az alábbi feltételeknek kell megfelelni, az Alapszabályban
rögzítetteken kívül: állandó magyarországi lakhellyel rendelkezzen, életvitelszerűen
Magyarországon éljen, és összességében minimum 2 évi aktív részvétellel vegyen részt az
Egyesület életében. Az egyesületbe visszalépőknél, amennyiben nemesi származásuk
igazolódott és kilépésükkor más rendelkezés nem volt (pl. fegyelmi kizárás,
dokumentált tagdíj nem fizetés miatt stb.), a tagságuk jogfolytonosnak tekintendő. (5/2)
-

A C.I.L.A.N.E. delegátusa, valamint az Ifjúsági tagozati C.I.L.A.N.E. képviselő esetében
legalább egy idegen nyelv társalgási szintű birtoklása.

Védnökök felkérése
Az Egyesület tekintélyének, elismertségének növelése érdekében tagi javaslatra Védnököt
kérhet fel. A javasolt védnök az alábbi feltételeknek kell megfelelni: magyar nyelv ismerete,
magyarországi lakhely, feddhetetlenség, az Egyesület Alapszabályának ismerete és
elfogadása. A Védnöknek nincs beleszólása az Egyesület munkájába, de tanácsaival,
ismeretségi körének igénybevételével hozzájárul az Egyesület fejlődéséhez. Felkérése három
évre, vagy visszavonásig szólhat. A felkéréshez a teljes tagság 2/3-nak beleegyezése
szükséges. Abban az esetben, ha közgyűlés ilyen vonatkozásban nem határozatképes,
levélbeni szavazás is igénybe vehető. A Közgyűlés kérheti a felkérés előtt a személyes
bemutatkozást.
Részfeladatok
- Az Egyesület Elnöksége jogosult részfeladatok elvégzésére (pl.: kirándulás szervezés,
előadás szervezés, pályázat kezelés stb.), bármely egyesületi tagot felkérni. A felkért tag -

amennyiben a felkérést elfogadta – köteles azt legjobb tudása szerint elvégezni, és a feladat
elvégzéséről az Elnökségnek beszámolni.
- A feladat elvégzését az Elnökség értékeli és azt, beszámolójában a Közgyűlés elé terjeszti.
Költségek (bevételek, kiadások)
Az Egyesület bevételei:
- tagdíjak, támogatások, pályázatokon elnyert összegek, egyesületi rendezvények és
egyesületi kiadványok hasznai.
Az Egyesület kiadásai:
- működéssel kapcsolatos kiadások, rendezvényekkel kapcsolatos költségek valamint a
Közgyűlés által meghatározott célú támogatások.
- Az Egyesület rendezvényei, programjai önköltségesek, amihez az Egyesület, az Elnökség
tervei és döntései alapján hozzájárulhat, esetenként a pénzügyi helyzet ismeretében teljes
vagy részleges költségtérítést nyújthat a tagoknak.
- Az Egyesület rendezvényeit általában vendégek is látogathatják. A Vendégek költség
hozzájárulást fizetnek, melynek mértékét az Elnökség határozza meg.
Leányági nemesi származás
-

„Agilis”-nak tekintendő az első generációs leányági gyermek leszármazott, valamint
az apai nemességű leány házastársa.

-

Az Egyesületben „Agilis tag” új tag nem lehet. A CILANE elnökségének állásfoglalása
alapján a már felvett agilis tagok az egyesület tagjai, de tisztségre nem választhatók.

-

A leányági nemesi származásúak a Nemesi Származásúak Klubja-nak (továbbiakban
NSzK) lehetnek tagjai. Az Egyesület és az NSzK közötti szerződés keretein belül
vehetnek részt az egyesület működésében. (1/0)

Kör e-mailek kiküldése
-

Az Egyesület híreket, közleményeket lehetőleg e-mailban küldi meg tagjainak, ennek
érdekében levelező listát hoz létre. A levelező listát a tagok csak az elnökségen
keresztül vehetik igénybe, a nobilitas@nobilitas.hu-ra küldött kérés útján. Az
elnökség a kérést teljesíti, vagy visszautasítja, melyről a feladót értesíti. (1/0)

Fenti változtatásokat a Magyar Történelmi Családok Egyesületének 2017.február 13.-i r közgyűlése
elfogadta. (Megjegyzés: ahol nem egyhangú döntés született nem/tartozkodó számok tüntetik fel)

