ALAPSZABÁLY

1, Név:

Magyarországi Német Fiatalok Közössége
Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher

2, Rövid elnevezése

MNFK
GJU

3, Székhely:

7624 Pécs, Mikes Kelemen u. 13.

4, Alapítók:
Radnai Erika (2083 Solymár, Marczibányi utca 10)
Kiszler Gabriella ( 1052 Budapest, Városház utca 16. I. 1/B)
Gintner Andrea (3908 Rátka, Mező I. utca 31.)
Schmidt Zoltán (7754 Bóly, Park utca 24.)
Szegner István (2641 Berkenye, Jókai utca 8.)
Kemmer Erzsébet (6500 Baja, Kassa utca 6.)
Kiszler Lucia (7052 Kölesd, Dózsa Gy. utca 14.)
Gescheidt Erika (7100 Szekszárd, Muskotály utca 3.)
Heil Helmut (7624 Pécs, Málna utca 8.)
Wundele Angela (8060 Mór, Május 1. utca 42.)
Schudt János (1391 Budapest, Pf. 224.)
5, Vagyoni hozzájárulás: az Alapító tagok nem bocsátottak az MNFK rendelkezésére
pénzeszközt
6. Vezető tisztségviselő: Radnai Erika (elnök) 2083 Solymár, Marczibányi utca 10.
Jelenlegi elnök: Matoricz Tekla 7635 Pécs, Szamóca dülő 7.
I.

Célok

Az MNFK a fiatalok pártpolitikailag és felekezetileg független társadalmi szervezete.
Politikai pártokat és azok jelöltjeit nem támogatja. Pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Közvetlen pártpolitikai tevékenységet nem végez, országgyűlési jelöltet, megyei, fővárosi
önkormányzati választásokon jelöltet nem állít.
A közösség célja:


a fiatalok aktivizálása, a tevékeny közösségi élet lehetőségének megteremtése;



aktív részese lenni a német nyelv megőrzésének;

Elnök:



hazánk és értékeinek megismerése, ápolása, különös tekintettel a német nemzetiségi
hagyományokra, néprajzra;



a gyerekek és fiatalok demokráciára nevelése, érdekképviselete;



a pozitív emberi és erkölcsi kapcsolatok követése és közvetítése;



kapcsolatok kiépítése a velünk közös értékeket valló szervezetekkel;



a fiatalok és gyerekek egészséges életre nevelése, szabadidősport;



aktív részese lenni környezetünk és a természet védelmének;



hozzájárulás

olyan

körülmények

megteremtéséhez,

amelyek

a

természetes

azonosságtudatot lehetővé teszik;


az asszimiláció megállítása és a magyarországi németség értékeinek megmentése.

II.

Tevékenységek

Az egyesület a 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20. pontja alapján minden olyan
tevékenység végzésére jogosult, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését
közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös
szükségleteinek kielégítéséhez.
Az egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
1. Az 1997. évi CLIV. törvény 35. § 1. pontja alapján: egészségmegőrzés
2. A 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. pontja alapján: nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés
3. A 2008. évi XCIX. törvény 3. § alapján: kulturális tevékenység
4. A 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján: kulturális örökség megóvása
5. Az 1997. évi XXXI. törvény 17. § (1) bekezdése alapján: gyermek- és ifjúságvédelem,
gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
6. A 2011. évi CLXXIX törvény 115. § a.)-i.) pontjai alapján: a magyarországi nemzeti és
etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység
7. A 2011. évi CLXXXIX törvény 23. § (5) bekezdés 17. pontja alapján: sport, a
munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével.
Az egyesület nem zárja ki, hogy a szervezet tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú
szolgáltatásaiból.

Elnök:

Gazdasági-vállalkozási

tevékenységet

csak

közhasznú

vagy

a

létesítő

okiratban

meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet.
III.

Feladatok

1. Rendezvények szervezése céljaink megvalósítására és eredményeink bemutatására;
2. Szemináriumok, továbbképzések rendezése;
3. Műveltségi

versenyek

szervezése,

lebonyolítása

hazánk,

különös

tekintettel

a

magyarországi németség kultúrája, néprajza, történelme témakörökben;
4. Részt vesz az ország társadalmi és kulturális életében, törekszik, hogy a gyermek és
ifjúsági korosztályt érintő döntésekben érvényesítse az általunk képviseltek érdekét.
IV.
1.

Tagság

Az MNFK tagjai természetes személyek lehetnek. A természetes személy tagok választás
szerint baráti körökbe tömörülhetnek. A baráti körök minden naptári év december 29.
napjáig kötelesek lejelenti tagjainak számát és nevét az egyesület felé.

Az MNFK

tevékenységébe bárki - életkortól és állampolgárságától függetlenül - bekapcsolódhat, aki
kész az egyesület céljainak megvalósításában aktívan közreműködni.
2.

A tagság belépési kérelmek elnökség általi elfogadásával, valamint az éves tagdíj
Közgyűlés részére történő befizetésével keletkezik.

3.

Tagság megszűnésének esetei:
-

Kizárással, ha a tag tagdíját az esedékességtől számított két éven belül nem teljesíti,

-

a tag halálával.

Amennyiben a tag jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlés határozatát
súlyosan vagy ismételten megsérti a közgyűlés kizárási eljárási folytathat le. A tag kizárását
kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
4.

Kizárási eljárás: Amennyiben a tag súlyosan vagy ismételten megsért jogszabályt,
egyesületi alapszabályt, küldöttgyűlési határozatot, az érintett tagot az elnökség
meghallgatja. A meghallgatása után az elnökség 2/3-os szótöbbséggel dönt. Az elnökség
döntése ellen az érintett tag 8 napon belül kifogással élhet. A kifogás elbírálására az
Felügyelő Bizottság jogosult, aki a fennálló bizonyítékok, okiratok alapján hozza meg
döntését. Az Felügyelő Bizottság döntése ellen további fellebbezési lehetőség nincs. Az

Elnök:

elnökség vagy kizárja a tagot az egyesületből, vagy engedélyezi az egyesületben való
tovább működését, amennyiben a fennálló bizonyítékok alapján minden kétséget kizáróan
nem bizonyítható a tag szabálysértése. Ez esetben az elnökség írásbeli figyelmeztetésben
részesíti a tagot, továbbá jegyzéket vesz az ügy körülményeiről. Az elnökségnek a kizárási
eljárás minden szakaszáról jegyzőkönyvet kell készítenie.
5.

Az MNFK tagjai részt vehetnek a közösség rendezvényein és tevékenységében.

6.

Az MNFK tagjai szavazati joggal rendelkeznek a Közgyűlésen.
V.

Tagok jogai és kötelezettségei

Minden tagnak joga van az Elnökség által meghatározott feltételek mellett a MNFK
programjain részt venni és felszereléseit használni.
A tagoknak jogában áll az MNFK tevékenységében és rendezvényein részt venni,a
Közgyűlésen szavazni.
A tagok választhatnak és az MNFK bármely tisztségére választhatók.
A tagok kérhetik a bíróságtól a tagok vagy az egyesület szervei, vezető tisztségviselői által
hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő
okiratba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított
harminc napon belül lehet keresetet indítani a jogi személy ellen, amikor a jogosult a
határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat
meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.
Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult,
kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat
mellett.
Ha a határozatot a jogi személy vezető tisztségviselője támadja meg, és a jogi személynek
nincs más olyan vezető tisztségviselője, aki a jogi személy képviseletét elláthatná, a perben
a jogi személyt a felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli. Ha a jogi
személynek nincs felügyelőbizottsága, vagy a felügyelőbizottság valamennyi tagja
felperesként perben áll, a bíróság a jogi személy perbeli képviseletére ügygondnokot rendel
ki.
A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására
halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat
végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs helye
fellebbezésnek. A perben bírósági meghagyás nem bocsátható ki.

Elnök:

A határozat hatályon kívül helyezése:
Ha a határozat jogszabályt sért vagy a létesítő okiratba ütközik, a bíróság a határozatot
hatályon kívül helyezi és szükség esetén új határozat meghozatalát rendeli el.
A határozat hatályon kívül helyezését kimondó bírósági ítélet hatálya a határozat
felülvizsgálatának kezdeményezésére jogosult, de perben nem álló más személyekre is
kiterjed.
Ha a jogszabálysértés vagy a létesítő okiratba ütközés nem jelentős és nem veszélyezteti a
jogi személy jogszerű működését, a bíróság a jogsértés tényét állapítja meg.
A tagok kötelesek az MNFK érdekeit lehetőség szerint előmozdítani, és mind azt kikerülni,
ami által a szervezet hitelén és céljain csorba eshetne. Köteles az MNFK szerveinek
szabályait és határozatait betartani, a tagdíjat az érvényes szabályozók szerint megfizetni.
Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az
egyesület tevékenységét.
Tag kötelezettsége az éves tagdíj megfizetése az egyesület részére legkésőbb az éves
közgyűlés megtartásának napjáig.

VI.

Szervezeti felépítés

1. MNFK szervezete:
a Közgyűlés,
az Elnökség,
a Felügyelő Bizottság,
az Irodavezető.
Összeférhetetlenségi szabályok:
-

A 2011. évi CLXXV törvény 38.§ (1) bekezdése alapján a döntéshozó szerv, valamint
az irodavezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója (2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 1. pont) a határozat alapján:
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként

érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi

Elnök:

szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.
-

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

-

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető
tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

-

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

-

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.

-

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem
lehet.

-

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

-

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben
legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt

fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.
-

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

Elnök:

a) a döntéshozó szerv, illetve az irodavezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve
az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület
által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak
megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

1.1.

Közgyűlés

A Közgyűlés az MNFK legfelsőbb szerve. A Közgyűlést az elnökség hívja össze évente
egyszer, általában tavasszal. Az időpontról a tagokat 20 nappal a gyűlés előtt meghívó
küldésével vagy közzététellel értesíteni kell.. A meghívónak tartalmaznia kell a név,
székhely megjelölésén kívül, az ülés idejének és helyének megnevezését, valamint az ülés
napirendjét. A Közgyűlés helyéül az egyesület székhelye szolgál. A napirendet a
meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni
kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. Ha a döntéshozó szerv ülését nem
szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi
részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A
döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem
szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. A Közgyűlést levezető elnök a
mindenkori

irodavezető,

annak

akadályoztatása

esetén

pedig

az egyik

alelnök.

Szavazatszámláló bizottság 3 főből áll, akiket a jelenlévő tagok maguk közül a Közgyűlés
megtartását

megelőzően

egyszerű

szótöbbséggel

választanak.

A

Közgyűlés

jegyzőkönyvvezetőt alkalmaz.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

Elnök:

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A Közgyűlés nyilvános, amely

nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. Azon a tagokon és az
ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult elnökség által meghívottak és az
alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező
személyek vehetnek részt.
Minden tag egy szavazati joggal rendelkezik a Közgyűlésen. A baráti körbe tömörült
természetes személy tagok is személyenként egy szavazati joggal rendelkeznek a
Közgyűlésen.
A Közgyűlés a közösséget érintő valamennyi kérdésben dönthet.
Kizárólagos hatáskörrel dönt:
















az alapszabály módosítása;
az egyesülte megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
az éves költségvetés elfogadása;
az éves beszámoló és közhasznúsági melléklet - ezen belül az irodavezető szervnek
az egyesülte vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő
az egyesülettel munkaviszonyban áll;
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával
köt;
a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről
való döntés;
a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk
megállapítása;
a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
és
a végelszámoló kijelölése,
egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más
egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk
megállapítása;
a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
és
a végelszámoló kijelölése.

Elnök:

A Közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza nyílt vagy titkos
szavazással.

Az

egyesület

alapszabályának

módosításához

a

jelen

lévő

tagok

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának
módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló küldöttgyűlési döntéshez a szavazati
joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A Közgyűlés választja meg, váltja le és menti fel a Felügyelő Bizottság elnökét, tagjait,
valamint választja meg az elnökség tagjait. A megválasztáshoz a szavazatok több mint
50%-a szükséges. Amennyiben a jelöltek az első fordulóban nem érik el szükséges
többséget, pótválasztás következik, melyben az első fordulóban legtöbb szavazatot kapott
két jelölt vesz részt.
Rendkívüli Közgyűlést kell 30 napon belül összehívni, ha azt a tagok egyharmada az ok és
a cél megjelölésével írásban kéri, vagy ha a bíróság azt elrendeli.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább fele jelen van. Amennyiben a
közgyűlés nem határozatképes, 10 napon belüli időpontra változatlan napirenddel ismételt
Közgyűlést kell összehívni. Az ismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes, azonban ezen jogkövetkezményre a Közgyűlésre szóló meghívóban fel kell
hívni az érintettek figyelmét.
A Közgyűlésen az Elnökség által meghívott vendégek, a munkabizottságok elnökei és a
Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt.
A Közgyűlést a levezetőelnök vezeti le.
A 2011. évi CLXXV. törvény 37. § (3) bekezdése értelmében a közhasznú szervezet
létesítő okiratának vagy - ennek felhatalmazása alapján - belső szabályzatának
rendelkeznie kell
a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges,
személye) megállapítható,
b) a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,
c) a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés
rendjéről, valamint
d)

a

közhasznú

szervezet

működésének,

szolgáltatása

beszámolói közlésének nyilvánosságáról.

Elnök:

igénybevétele

módjának,

A 2011. évi CLXXV. törvénynek való megfelelés érdekében az Egyesület az SZMSZ-ben
szabályozza fent írt rendelkezéseket.
A Közgyűlés határozatait a Határozatok Könyvében tartja nyílván, abba való betekintést
köteles biztosítani az Egyesület tagjai számára. A Közgyűlésen hozott határozatokat az
elnöknek az érintettekkel írásban igazolható módon kell közölni. Amennyiben a teljes
tagságot érintő döntés született, azt "Körlevelében" kell közzétenni. A döntések ennél
bővebb nyilvánosságra hozatala a Neue Zeitungban történik. A Közgyűlésről hangfelvétel
készül, amely alapján a Közgyűlést követő 10 napon belül jegyzőkönyvet kell készíteni,
amely jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök, a két jegyzőkönyv hitelesítő és a
jegyzőkönyvvezetők kézjegyükkel hitelesítik A jegyzőkönyv és annak mellékletei nem
selejtezhetők.
1.2. Elnökség
Az elnökség az elnökből, és két alelnökből áll
Az elnökség tagjait a Közgyűlés választja két évre, az elnökség tagjai újraválaszthatók.
Nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője valamely párt tagja, tisztségviselője, vagy
párttal megbízási illetve munkaviszonyban álló személy, valamint:
Az elnökség szükség szerint, de legalább évente négyszer ülésezik.
Az elnökséget az elnök hívja össze írásban, a napirendi pontok meghatározásával az ülés
előtt legalább 10 nappal.
Az elnökség határozatképes, ha tagjainak 2/3-a jelen van. Határozatképtelenség esetén, 10
napon belüli időpontra változatlan feltételek mellett új elnökségi ülést kell összehívni.
Az

elnökség

határozatait

egyszerű

szótöbbséggel

hozza,

nyílt

szavazással.

Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szava dönt.
Az Elnökség ülései nyíltak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben
korlátozható.
Az Elnökség üléséről a nyilvánosságot ki lehet zárni – a zárt ülésről az Elnökség
határozattal dönt – ha a tárgyalt napirend személyes adatokat vagy személyiségi jogokat
érint.
Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója (2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 1. pont) a határozat alapján:

Elnök:

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve
a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.
Az elnökség feladata:


a Közgyűlés és saját határozatainak végrehajtása,



a költségvetés összeállítása, beszámolók, közhasznúsági mellékletek és a költségvetési
elszámolások elkészítése,



kapcsolatok építése és fenntartása más civil szervezetekkel, állami szervekkel,



a Közgyűlés üléseinek előkészítése és összehívása,



az elérhető anyagi források felkutatása, megszerzése,



a szervezet vagyonának kezelése (gyarapítása),



a szervezet propagálása, a közvélemény alakítása,



gyakorolja a munkáltatói jogokat az MNFK-val munkaviszonyban vagy megbízási
viszonyban állókkal szemben,



az irodavezető munkájának ellenőrzése, koordinálása, véleményezése



az irodavezető választása.
Az egyes elnökségi tagok különleges feladatai:
Az elnök önállóan ellátja a Magyarországi Német Fiatalok Közössége képviseletét.
Az egyesület munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.
Az elnökség minden tagja önállóan rendelkezik az egyesület bankszámlája felett.
Az elnököt akadályoztatása esetén a képviselet ellátásában eseti legalább teljes
bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján az alelnökök helyettesítik.
Reprezentatív képviseletben megbízás szerint tagok is helyettesítik.
Az elnökség tagjai az elnökség feladatait egymás között megosztják.

Elnök:

1.3. Felügyelő Bizottság
A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés által 2 évre választott 3 fős testület, tagjai
újraválaszthatók. Különleges feladatokra a közgyűlés póttagokat választhat. Feladata, hogy
az ügyvezetést jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége

ellátásához

szükséges

körben

nem

korlátozták.

Nem

lehet

a

felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll
fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt
venni.

A

felügyelőbizottság

tagjai

a

jogi

személy

ügyvezetésétől

függetlenek,

tevékenységük során nem utasíthatóak.
Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a
döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági
jogviszony az elfogadással jön létre.
A

felügyelőbizottsági

tagság

megszűnésére

a

vezető

tisztségviselői

megbízatás

megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag
lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.

Feladata:
A felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az
alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.
Ellenőrzi az MNFK működését és gazdálkodását. Ennek során az elnökség tagjaitól, a
munkabizottságok vezetőitől jelentést, a munkavállalóktól pedig tájékoztatást, vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
A FEB tagjai az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek, azok napirendjére
indítványt tehetnek.
Köteles

az

intézkedésre

jogosult

szervet

tájékoztatni

és

annak

összehívását

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan
jogszabály sértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve

Elnök:

enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, illetve ha a
vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Amennyiben a Felügyelő Bizottság indítványát követő 30 napon belül az intézkedésre
jogosult szerv nem kerül összehívásra, akkor annak összehívására a FEB is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a FEB köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi
felügyeletet ellátó szervet.
Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja:
-

elnökségi tag,

-

az MNFK-val megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére szóló munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy,

-

aki az Egyesület célszerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az MNFK által tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást,

-

valamint az előbb felsorolt személyek hozzátartozója.

A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő
előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv
ülésén ismertetni.
A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást
kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint
szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A létesítő okirat ennél
alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis.
Egyebekben a FEB működésére az Elnökség működésének a szabályai az irányadók.

1.4. Irodavezető
Az MNFK Elnöksége az Egyesület napi feladatainak ellátására irodavezetőt nevez ki. Az
irodavezető megbízatása határozatlan időre szól.
Az irodavezető felmentéséről az Elnökség dönt.
Az irodavezető határozatlan idejű szerződés szerint díjazásban részesül, munkáját az
SZMSZ-ben megfogalmazott munkaköri és hatásköri leírás alapján végzi.

Elnök:

A munkáltatói jogokat felette az elnök gyakorolja. Az irodavezető önállóan
rendelkezik az egyesület bankszámlája felett.

VII.

Megszűnés

A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl (határozott időre jött
létre

és

a

meghatározott

időtartam

eltelt;

megszűnése

meghatározott

feltétel

bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett; a tagok vagy alapítók kimondják
megszűnését; vagy az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve mindegyik esetben, hogy a
jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását
követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli) az egyesület jogutód nélkül
megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a hét főt.
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése
után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával
megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.
A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az
alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az
alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem
szerezheti meg.
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A
vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.
VIII.

Gazdálkodás

A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt
létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.
A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e
személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető

Elnök:

szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott
szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem
tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével
- megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).
Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem
bocsáthat ki.
A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.
A befektetési tevékenységet végző közhasznú szervezetnek befektetési szabályzatot kell
készítenie, amelyet a döntéshozó szerv - ha ilyet létrehoztak - a felügyelő szerv
véleményének kikérését követően fogad el.
A közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező
szervezeti egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe
helyezni és közzétenni.
A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és
abból saját költségére másolatot készíthet.
Az MNFK anyagi fedezetét a tagdíjak, állami és civil szervezetek támogatásai, adományok
és egyéb saját bevételei biztosítják.
Vállalkozási tevékenység csak közhasznú céljaink megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végezhető, a keletkezett többletbevételek e célok megvalósítására
használhatók fel, azokat felosztani nem lehet.
IX.

Záró rendelkezések

Az Egyesület alapszabályban nem rendezett további működési rendjét a Szervezeti és
Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.
Minden egyéb, az alapszabályban és az SZMSZ-ben nem rendezett kérdésben az A civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény, Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Elnök:

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény illetve a 2013.
évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről rendelkezései az irányadók.
Az Alapszabályt:
A MINK éves küldöttgyűlése 1998. október 24-én módosította Bólyban.
A MINK rendkívüli küldöttgyűlése 1999. január 24-én módosította Véménden.
A MINK küldöttgyűlése 2004. február 28-án módosította Pécsen.
A MINK rendkívüli küldöttgyűlése 2004. október 2-án módosította Ófaluban.
A MINK rendkívüli küldöttgyűlése 2005. május 28-án módosította Mohácson.
Az

MNFK

rendkívüli

küldöttgyűlése

2007.

november

17-én

módosította

Mecseknádasdon.
Az MNFK rendkívüli küldöttgyűlése 2010. november 27-én módosította Pécsett.
Az MNFK küldöttgyűlése 2011. május 12-én módosította Ófaluban.
Az MNFK küldöttgyűlése 2014. május 17-én módosította Palotabozsokon.
Az MNFK közgyűlése 2014. szeptember 30. napján módosította Pécsett.
Az MNFK közgyűlése 2015. ________________ napján módosította _______.

Kelt, 2015. ____________________

elnök
Záradék: Alulírott jogi képviselő a jelen változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapszabályt ellenjegyzem, valamint igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe
foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. Az
egységes szerkezetű okirat elkészítésére jelen alapszabály V., VI., pontjának változása
adott okot.
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

dr. Tunyoghy Szabolcs
ügyvéd
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