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(Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége)
alapszabálya
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1.

Név, székhely, üzleti év
1.1. Az egyesület neve:
BUND UNGARISCHER ORGANISATIONEN IN DEUTSCHLAND e.V. (BUOD)
1.2. Az egyesület székhelye: Majna-Frankfurt
1.3. Az egyesület az Amtsgericht Frankfurt/Main (Majna-Frankfurti Elsőfokú Bíróság)
egyesületjegyzékébe van bejegyezve.
1.4. Az üzleti év a naptári év.

2.

Az egyesület célja és feladata
2.1. A németországi magyar szervezetek, közösségek összefogása a magyar nyelv és
kultúra ápolása terén kifejtett tevékenységük koordinálása érdekében.
2.2. Az egész világon működő magyar szervezetekkel való együttműködés előmozdítása, a
kulturális, valamint szociális segítségnyújtás koordinálása.
2.3. A tagszervezetek képviselete állami szervekkel és közintézményekkel szemben bel- és
külföldön, továbbá összekötő szerep a tagszervezetek és e szervek között.
2.4. A népek közti kölcsönös megértés saját akciókkal való előmozdítása.
2.5. Az egyesület kizárólag és közvetlenül közhasznú célokat követ, melyek megfelelnek az
adózás rendjéről szóló törvény „Adókedvezményes célok” szakaszában foglaltaknak. Az
egyesület önzetlenül tevékenykedik; nem elsősorban saját gazdasági célokat követ. Az
egyesület közhasznú irányultsága kizár mindennemű pártpolitikai tevékenységet.
2.6. Az egyesület feladatai:
- hivatalos tájékoztató hely létesítése a tagszervezetek részére
- rendszeres tájékoztatás a magyar érdekeket érintő, általánosan fontos ügyekről,
eseményekről, fejleményekről
- a német nyilvánosság tájékoztatása magyar vonatkozású ügyekről, ilyen jellegű
tanácsadás, valamint tények és tényállások közlése
- érdekképviselet harmadik féllel szemben a tagszervezetek többségét érintő
kérdésekben
- folklórfesztiválok, tudományos tanácskozások és karitatív rendezvények szervezése
a népek közti kölcsönös megértés szellemében németek, magyarok és a
Németországban élő összes más nemzetiségűek számára.
- eszközök továbbadása más, az adózás rendjéről szóló német törvény (AO) 58. §ának 2. pontja értelmében adójogilag szintén kedvezményezett közjogi testületnek
vagy jogi személynek.

3.

Tagság
3.1. A rendes tagságot bármely szervezet, közösség kérheti, ha legalább hét taggal
rendelkezik, amennyiben megfelel a 3.2. pontban ismertetett feltételeknek. Jogigény
azonban nem áll fenn.

3.2. Az egyesületbe való felvételhez a kérelmet benyújtó szervezet átadja az alapszabályát,
hihetően igazolja taglétszámát, és írásban kijelenti, hogy célkitűzése és tevékenysége
összhangban van a Német Szövetségi Köztársaság alkotmánytörvényével, valamint
hogy szavatolja ezen alapszabály betartását. Ezen túlmenően minden felvételét kérő
szervezetnek teljesítenie kell az adózás rendjéről szóló törvény „Adókedvezményes
célok” szakaszában foglaltak szerinti adókedvezmény valamennyi előfeltételét.
3.3. Az egyesületbe való felvételről az elnökség dönt. A kérelem elutasításáról az elnökség a
következő közgyűlésen beszámol. Az elutasító határozat ellen egyszeri fellebbezésre
van mód.
3.4. A tagság kilépés, kizárás vagy az egyesület feloszlása esetén befejeződik.
3.5. A kizárás lehetséges okai:
- a felvétel feltételeinek megszűnése (3.1.–3.2.)
- az alapszabály megszegése
- a tagdíj befizetésének elmulasztása, figyelmeztetés után is
3.6. Az elnökség elrendelheti a tagsági viszony ideiglenes felfüggesztését. A kizárásról a
végleges döntést a közgyűlés hozza meg titkos szavazással.
3.7. Természetes személyeket az egyesület céljai érdekében kifejtett kimagasló
tevékenységükért az elnökség javaslatára a közgyűlés tiszteletbeli taggá választhat.
Szavazati joguk nincs. Adományokat önkéntes alapon fizetnek.
3.8. Tagszervezethez nem tartozó természetes személyeket az elnökség mint támogató
személyeket felvehet az egyesületbe. Szavazati joguk nincs, és nem választhatók.
Adományokat önkéntes alapon fizetnek.
4.

A tagszervezetek jogai és kötelességei
4.1. A tagszervezetek javaslattételi, választási és szavazati joggal rendelkeznek. A
tagszervezetek minden tagja választható. Ezenkívül az alapszabály szerinti jogaikat a
közgyűlésen érvényesítik.
4.2. A tagszervezetek kötelessége az egyesületi cél elérésének előmozdítása, az egyesület
alapszabálya rendelkezéseinek és szervei határozatainak a betartása. Ide tartozik a
közgyűlés által megszabott éves tagdíj határidőn belüli megfizetése is.
4.3. A tagszervezetek függetlenségét és saját kezdeményezéseit a belépés nem korlátozza.

5.

Az egyesület szervei
5.1. Az egyesület szervei:
- a közgyűlés
- az elnökség
- a könyvvizsgálók
5.2. A szervek feladatai a jelen alapszabályzatból adódnak. Egyik szerv sem vállalhatja
magára, illetve sértheti a másik szerv jogait és kötelességeit.
5.3. Az elnökség tagjai feladataikat kötelesek pártatlanul ellátni, a tagszervezetek
tudomásukra jutó belső ügyeit hivataluk betöltése közben és után harmadik féllel
szemben bizalmasan kezelni.

6.

A közgyűlés
6.1. A rendes közgyűlést az elnök kétévenként hívja össze írásban, legalább négy héttel a
kitűzött időpont előtt, a napirendet közölve.
6.2. Az elnök akkor köteles rendkívüli közgyűlést egybehívni, ha az elnökség, vagy a
tagszervezetek több mint egynegyede kéri. Ebben az esetben a meghívót legalább nyolc
héttel a tervezett időpont előtt kell elküldeni.

6.3. A tagszervezetek kérésére a rendes közgyűlés napirendjére felveendő indítványokat az
ülés időpontja előtt legalább tíz (10) nappal írásban kell benyújtani az elnökségnek.
6.4. A napirenden nem szereplő ügyekről a közgyűlés csak akkor dönthet, ha a többség
ezzel egyetért. Az ilyen indítványok nem vonatkozhatnak az alapszabályzat
módosítására, a szervek választására és az egyesület feloszlatására.
6.5. Mindegyik tagszervezet egy szavazattal rendelkezik.
6.6. Mindegyik tagszervezet képviseltetheti magát egy másik tagszervezet által, ha a
képviseleti jogot írásban igazolják, azonban egyetlen tagszervezet sem képviselhet
egynél több tagszervezetet.
6.7. Minden szabályosan egybehívott közgyűlés határozatképes, ha a tagszervezetek
legalább egyharmadának küldöttei jelen vannak. A határozatok a képviselt szavazatok
egyszerű szótöbbségével születnek. Bármely szavazásnál a szavazategyenlőség
elutasításnak számít.
6.8. Az egyesület alapszabályának módosításához és az egyesület feloszlatásához a
képviselt szavazatok háromnegyed része szükséges.
6.9. A közgyűlés
- meghallgatja az elnökség és a könyvvizsgálók beszámolóit, ezeket megvitathatja és
elfogadhatja,
- dönt az elnökség felmentéséről,
- külön-külön szavazási fordulóban megválasztja először az elnököt, utána az
elnökhelyettest, ezután pedig együttesen az elnökség többi tagját,
- megválasztja a könyvvizsgálókat,
- megválasztja a tiszteletbeli tagokat,
- megerősíti az együttműködési szerződéseket,
- megvitatja és jóváhagyja az előző üzleti év mérlegét, valamint a következő üzleti év
költségvetésének a tervezetét,
- tagdíjfizetési szabályzatot hoz,
- határozatot hoz az alapszabály módosításáról,
- dönt a küldöttek és a szervek indítványairól,
- határozatot hoz az egyesület feloszlatásáról.
6.10. A közgyűlést az elnök vagy az elnökhelyettes vezeti. Ha mindketten akadályoztatva
vannak, gyűlésvezetőt kell választani.
6.11. A közgyűlés határozatait jegyzőkönyvbe kell foglalni, melyet a gyűlésvezető és a
jegyzőkönyvvezető aláír.
7.

Az elnökség
7.1. Az elnökség az elnökből, az elnökhelyettesből és legalább 3, legfeljebb 6 további
választott tagból áll.
7.2. Az elnökség tagjait titkos szavazással választják. Az elnökségi tagok természetes
személyek, és valamely tagszervezet tagjai. Közfelkiáltással nem választhatók meg.
7.3. A megválasztott elnökségi tagok hivatali ideje 2 év, ami az új választásig tart.
7.4. Az elnökség munkája a vezetés és az üzletvitel ellátása, az Alapszabály szellemében.
7.5. Az elnökség az egyesület nevében csak az egyesületi vagyonra korlátozva vállalhat
kötelezettségeket.
7.6. Az egyesületet bíróság előtt és peren kívüli ügyekben az elnökség két tagja együttesen
képviseli.

7.7. Az elnökség saját tagjai közül pénztárost választ, aki a pénztár kezelését és a
könyvvezetést végzi, valamint a rendes közgyűlés előtt éves mérleget készít.
7.8. Az elnök az elnökséget évente legalább kétszer egybehívja. Az elnökséget akkor is
egybe kell hívni, ha legalább 3 elnökségi tag kéri. Az elnökség akkor határozatképes, ha
tagjainak legalább a fele jelen van; a szavazatátruházás tilos. Határozatokhoz egyszerű
szótöbbség szükséges; szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata a döntő. Saját
ügyében az érintett elnökségi tag ki van zárva a határozathozatalból.
7.9. Elnökségi ülések telefonkonferenciaként vagy más elektronikus médiumok segítségével
is lebonyolíthatók (például skype). Az elnökség írásbeli döntéshozatali eljárás révén is
határozhat, például drótpostás körlevelek által. Mindez akkor érvényes, ha a fent említett
lehetőségek használatbavétele mindegyik elnökségi tag számára elfogadható; ezenfelül
a 7.8. bekezdésben említett szabályok alkalmazandók; az írásbeli döntéshozatali
eljárásnál az elnökségi tag abban az esetben számít „jelenlévőnek“, ha szavazatát
egyhetes határidőn belül (a Polgári Törvénykönyv értelmében) adja le; kivételes
esetekben háromnapos határidő igényelhető.
7.10. Az elnökség a feladatköröket felosztja a tagjai között. Minden feladatkör számára
munkacsoportot lehet alakítani, melyek tevékenységét az egyes elnökségi tagok
egyeztetik.
7.11. Az elnökség önkéntes alapon működik. Az elnökségi tagok a közgyűlés által
meghatározandó alkalmas éves átalánydíjban részesülhetnek az elnökségi munkájukért.
8.

A könyvvizsgálók
8.1. A közgyűlés 2 (két) könyvvizsgálót választ 2 (két) évre. A könyvvizsgálók nem tagjai az
elnökségnek. Az újraválasztásuk megengedett.
8.2. A könyvvizsgálók kötelessége az előző naptári év teljes pénzügyi helyzetének és
pénztárvitelének a megvizsgálása. Felismeréseiket írásos beszámolóban idejében
kötelesek az elnökség elé terjeszteni. A beszámolót a közgyűlésen felolvassák.

9.

Az egyesület finanszírozása
9.1. Az egyesület feladatainak finanszírozása érdekében a tagszervezetek kötelesek tagdíjat
fizetni, melyet a következő egységes alapelvek szerint szabnak meg:
- Mindegyik tagszervezet alaptagdíjat fizet.
- Önkéntes hozzájárulásokat, különösen a nagyobb tagszervezetektől, szívesen fogad
az egyesület, mivel segítenek szélesíteni a szolgáltatások és feladatok spektrumát.
9.2. A tagdíjak összegét és a pénztárvitel szabályait (az elnökség rendelkezési jogát) a
tagdíjszabályzat szabályozza.
9.3. Az egyesület eszközeit csak az alapszabály szerinti célokra szabad fordítani. A tagok az
egyesület eszközeiből nem részesülnek juttatásokban.
9.4. Az egyesület céljaitól távolálló kiadásokkal és aránytalanul magas díjazással senkit sem
szabad kedvezményben részesíteni.
9.5. Az egyesület törekszik a közhasznúság elismertetésére.

10. Záró rendelkezések
Az egyesület feloszlása vagy megszűnése, illetve adójogilag kedvezményezett céljának
semmissé válása esetén a kötelezettségek rendezése után megmaradó vagyont a
stuttgarti közhasznú „Nyugat-Európai Magyar Cserkészek Fenntartó Testület” bejegyzett
egyesület kapja, e testület köteles a vagyont közvetlenül és kizárólag közhasznú,
jótékony vagy egyházi célokra felhasználni.

