A MAGYAR GERMANISTÁK TÁRSASÁGÁNAK ALAPSZABÁLYA
4., MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT
(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. A 2005. május 21-én megtartott évi
rendes közgyűlés módosításai dőlt, a 2005. július 6-án megtartott rendkívüli közgyűlésen
módosított részek félkövér betűvel jelezve.)

I. Általános rendelkezések
1.§ A Magyar Germanisták Társasága (továbbiakban: MGT) országos egyesület, amely az
1989. évi II. tv. alapján létrehozott, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény
rendelkezései szerint önállóan működő társadalmi szervezet.
2.§ Az egyesület a rá vonatkozó jogszabályok, az egyesület alapszabálya, és szervei
határozata alapján végzi tevékenységét.

II. Adatok
3.§ (1) Az egyesület neve: Magyar Germanisták Társasága, németül: Gesellschaft
Ungarischer Germanisten.
(2) Rövidítve: MGT, németül: GUG.
(3) Székhelye: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
1118 Budapest, Ménesi út 27.
(4) Alapításának ideje: 1994. február 14.
(5) Működésének időtartama: határozatlan idejű
(6) Az egyesület képviseletére jogosult személy a mindenkori elnök.
(7) Az egyesület jogi személy, közhasznú szervezet.

III. Az egyesület céljai, feladatai és közhasznú tevékenysége
4.§ (1) Az MGT a germanisztika magyarországi kutatásának és oktatásának előmozdítására és
összehangolására, valamint a tagok szakmai érdekeinek képviseletére alapított országos
tudományos egyesület.
(2) Az Alapszabályban használt „germanisztika” kifejezés az ógermán, német, skandináv,
holland, fríz, jiddis irodalom- és nyelvtudományt, valamint a német szakmódszertant foglalja
magában.
(3) Az MGT főbb feladatait az alábbiakban határozza meg:
(a) a magyarországi germanisztika ügyének képviselete, előmozdítása bel-és külföldön;
(b) tudományos kutatási programok támogatása;
(c) évkönyv kiadása, mely elősegíti a tagok szakmai kontaktusát és kölcsönös tájékoztatását;
(d) a magyarországi germanisztikai kutatások koordinálása, országos akciók szervezése,
tudósok, tudományos kutatók és oktatók, tudományos ösztöndíjasok cseréjének előmozdítása;
megbeszélések tartása, tapasztalatok összevetése, szakmai előadások tartása és közös
kutatások végzése céljából;
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(e) kapcsolattartás hasonló célokat valló szervezetekkel, különösen a Magyar Tudományos
Akadémiával és annak kutatóhelyeivel.
(4) Az előző pontban megjelölt célok a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény
26. § c.) pontjában megjelölt
3. tudományos tevékenység, kutatás
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
14. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység,
közhasznú tevékenységi körök megvalósulását szolgálják.
(5) Az egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a
szórólapokon, internetes honlapján és egyéb sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja.
(6) Az egyesület mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is
részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
(7) Az egyesület mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért
eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
(8) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a
pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati
választáson jelölt állítása.
(9) Az egyesület mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés
nélkül igénybe veheti.

IV. Az egyesület tagsága
5.§ (1) Az MGT tagsága teljes jogú, tiszteletbeli és pártoló tagokból áll.
(2) Az MGT teljes jogú tagja lehet minden
(a) magyar állampolgárságú vagy
(b) Magyarországon letelepedett, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar
állampolgárságú, valamint
(c) nem magyar állampolgárságú, de magyarországi felsőoktatási intézményben vagy
kutatóintézetben dolgozó
személy, aki a germanisztika területén tudományos kutatást végez és az MGT alapszabályát
magára vonatkozóan kötelezőnek tartja, továbbá nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.
(3) Felvétel a belépési nyilatkozat kitöltésével kérhető. A felvételről az Elnökség egyszerű
többségi szavazással határoz, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A felvételi
kérelem elutasítása esetén az írásbeli értesítést követő 15 napon belül fellebbezés a
Közgyűléshez nyújtható be.
(4) (a) Az MGT tiszteletbeli tagja lehet minden
- magyar állampolgár,
- Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező
nem magyar, valamint
- nem magyar állampolgár
aki germanisztikai kutatásai során kiemelkedő eredményeket ért el és a magyarországi
germanisztikát támogatta.
(b) A tiszteletbeli tagsági viszony az Elnökség javaslatára, a közgyűlés jóváhagyásával, a
felkért személy elfogadó nyilatkozatával létesül. Évente legfeljebb három tiszteletbeli tag
választható.
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(c) Az Elnökség javaslatára a közgyülés az egyesület tagjai közül tiszteletbeli elnököt
választhat. Az egyesületnek egyidejűleg csupán egy tiszteletbeli elnöke lehet. A tiszteletbeli
elnök mandátuma határozatlan időre szól, vissza nem hívható.
(5) Az MGT pártoló tagjává az egyesület munkáját támogató hazai és külföldi, jogi és
természetes személyek jegyezhetők be az Elnökség döntése alapján.
(6) A tagság megszűnik:
(a) Kilépéssel, melyet az elnökhöz kell írásban bejelenteni. Az elnök a kilépést köteles
elfogadni. A kilépés az elnökhöz történő bejelentéssel egyező időpontban hatályos.
(b) Kizárással, amennyiben a tag vállalt kötelességeinek nem tesz eleget, vagy feladataival
össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, illetve valamilyen okból nem elégíti ki a
tagsági feltételeket, különösen ha tizenkét hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíját az
írásbeli felszólítástól számított három hónapon belül sem fizette be. A kizárásról az
egyesület bármely teljes jogú tagjának javaslatára, a közgyűlés a jelenlévő, szavazati joggal
rendelkező tagok legalább kétharmados szavazattöbbségével határoz.
(c) A természetes személy tag halálával, illetőleg a jogi személy tag jogutód nélküli
megszűnésével.
(d) Az egyesület megszűnésével.
(7) Az 5.§ 6(b) pontjában megjelölt eljárásban csak azt követően hozható meg a
kizárásról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére
lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő
körülmények ismertetésére. A tagság megszűnése után a tagot az elnökség törli a
naprakész tagnyilvántartásból.

V. A tagok jogai és kötelességei
6.§ (1) Az MGT minden teljes jogú tagja
(a) választhat és választható az egyesület szerveibe,
(b) javaslatokat, indítványokat tehet, panasszal, felszólalással fordulhat a Társaság elnökéhez,
(c) tagdíjbefizetése alapján díjtalanul kapja az egyesület évkönyv kiadványát,
(d) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, igényelheti annak szakmai
segítségét.
(2) A tiszteletbeli tag a teljes jogú tag valamennyi jogát élvezi.
(3) A pártoló tag tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen, igényelheti az egyesület
szolgáltatásait, de szavazati joga nincs és tisztségbe nem választható.
(4) A tiszteletbeli és pártoló tagnak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs.
(5) A természetes személy tagok jogaikat és kötelezettségeiket személyesen, a jogi
személy tagok pedig bejegyzett képviselőik révén gyakorolják, illetve teljesítik.
7.§ (1) Minden tag köteles az Alapszabály rendelkezéseinek eleget tenni, az egyesület
céljainak megvalósításában tevékenyen részt venni, illetve minden olyan cselekedettől
tartózkodni, amely összeegyeztethetetlen lenne tagsági minőségével.
(2) Belépéskor minden tag éves tagdíj fizetésére kötelezi magát.
(3) A tagsági díj nagyságát a közgyűlés határozza meg. A tagsági díj minden év március hó 1.
napjáig fizetendő.
(4) A tagok, a pártoló tagok valamint a tiszteletbeli tagok az egyesületet adományaikkal,
valamint egyéb lehetséges módon támogathatják.

VI. Az egyesület szervei, összeférhetetlenségi szabályok
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8.§ Az MGT szervei a következők:
(1) Közgyűlés
(2) Elnökség
(3) Bizottságok
(a) A Gragger Róbert Díj Bizottság mint állandó bizottság
(b) Tanácsadói és szakértői bizottságok, mint ad hoc jellegű bizottságok
A Közgyűlés
9.§ (1) A Magyar Germanisták Társasága legfőbb szerve a tagok összességéből álló
közgyűlés.
(2) A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni (rendes
közgyűlés). Az összehívásról az Elnök gondoskodik. Az Elnökség köteles a közgyűlést 30
napon belül összehívni akkor is, ha ezt a tagok legalább egyharmada – az ok és cél
megjelölésével – írásban kéri (rendkívüli közgyűlés). A közgyűlés nyilvános.
(3) A közgyűlés határozatait – a személyi kérdések kivételével – nyílt szavazással hozza. A
jelenlévő szavazásra jogosult tagság egyharmadának kérésére a közgyűlés nyílt szavazás alá
tartozó kérdésekben is titkosan szavaz.
(a) A közgyűlés egyszerű többségi szavazással határoz a következő, kizárólagos hatáskörébe
tartozó ügyekben:
- az egyesület éves tervének, programjainak elfogadása,
- az Elnökség éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása,
- felvételi ügyekkel kapcsolatos fellebbezések,
- az Elnök, az Elnökség és a Gragger Róbert Díj Bizottság megválasztása és visszahívása.
- Minden kérdésben, amelynek eldöntésében más szerv nem rendelkezik hatáskörrel és amely
nem tartozik a közgyűlés által kétharmados többséggel eldöntendő ügyek közé.
(b) A közgyűlés kétharmados szótöbbséggel dönt a következő ügyekben:
- Az Alapszabály megállapítása, módosítása és kiegészítése,
- tagkizárás,
- a Társaság más egyesületekkel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása.
(4) Az Elnök, az Elnökség és a Gragger Róbert Díj Bizottság tagjai visszahívhatóak, ha
nem tesznek eleget az alapszabályban meghatározott kötelezettségeiknek.
(5) Az Elnök, az Elnökség és a Gragger Róbert Díj Bizottság bármely tagjának
visszahívásáról szóló határozat csak azt követően hozható meg, hogy a határozattal
érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének
előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére.
(6) A közgyűlés akkor határozatképes, ha szavazati joggal rendelkező tagjainak több, mint
fele megjelent. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban
rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes
abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban
kifejezetten felhívták.
(7) A közgyűlést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti.
(8) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni; ezt az Elnök, a jegyzőkönyvvezető és a
közgyűlés által a tagok közül kijelölt két hitelesítő írja alá.
(9) A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. A titkár köteles a
közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok
Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a közgyűlés döntésének tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges
személye) megállapítható.
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(10) A közgyűlés határozathozalalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat
alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben
részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek
az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Az Elnökség
10.§ (1) Két közgyűlés közt az egyesület vezető szerve az Elnökség.
(2) Az egyesület Elnökségének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat
alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül,
illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
(3) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
(4) Az elnökség tagja (vezető tisztségviselő), illetve az ennek jelölt személy köteles az
egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
(5) Az Elnökség tagjai: az elnök, egy évig a volt elnök, a két alelnök, a titkár, a kamarás, a
külügyi koordinátor és az évkönyv szerkesztője.
(6) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal ülésezik. Az Elnökség
üléseit az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A
meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári
nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az ülések
nyilvánosak.
(7) Az Elnökség határozatképes, ha ülésén tagjainak fele +1 fő megjelent. Döntéseit nyílt
szavazással, a tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az
elnök szavazata dönt. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell.
(8) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(9) Az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyek:
- tagfelvétel
- tiszteletbeli tagok felkérése
- az egyesület Pro Germanistica Hungarica érmének odaítélése
- a közgyűlés megszervezése és lebonyolítása
- a közgyűlés határozatainak végrehajtása
- a közgyűlés ügyrendjének megállapítása
- javaslattétel az egyesület éves tervére, programjaira
- az éves költségvetés elfogadása
- az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a
közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés
biztosítása az érdeklődők részére (előzetes időpontegyeztetés alapján),

6
- a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a közgyűlés elé
terjesztése
- együttműködik és – a közgyűlés felhatalmazása alapján – megállapodásokat köt hazai és
külföldi társadalmi szervezetekkel.
(10) Az Elnökség tanácsadó és szakértői bizottságokat állíthat fel meghatározott célokra.
(11) Az Elnökség tevékenységét a közgyűlés által jóváhagyott éves munkaterv alapján végzi.
(12) Az Elnökség minden rendes közgyűlésen benyújtja az előző rendes közgyűlés óta végzett
tevékenységéről készült jelentést, csatolva hozzá az esetleges dokumentumokat.
11.§ (1) Az Elnökség tagjainak megbízási ideje – az alelnök kivételével – öt év. Az alelnök
esetében két év.
(2) Az elnök és az elnökségi tagok újabb megbízására egy ciklus kihagyása után kerülhet sor.
12.§ Az MGT képviseletére az Elnök, akadályoztatása esetén a két alelnök bármelyike
egyedül jogosult. Az elnök hatásköre és feladatai:
(a) az egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
(b) az Elnökség határozatainak végrehajtása,
(c) az Elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
(d) az egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság
előtt,
(e) éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a közgyűlés elé terjesztése.
13.§ A titkár látja el az Elnökség munkájával kapcsolatos adminisztrációs teendőket, úgymint:
(a) az egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése,
amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható,
(b) a közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az
érintettekkel történő közlése,
(c) amennyiben ez mások vagy az egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy
veszélyezteti, a közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az egyesület
beszámolóit az egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza.
(d) Elnökségváltás esetén az új elnökség bírósági bejegyzésével kapcsolatos adminisztációt a
leköszönő elnökség titkára végzi.
14.§ A külügyi koordinátor feladata a külföldön működő germanisztikai szervezetekkel való
kapcsolattartás.
15.§ A kamarás látja el tanácsaival az Elnököt és az Elnökséget valamennyi pénzügyi
kérdésben. Felelős a Társaság pénzügyeiért és a tagsági díjak beszedéséért. Rendszeresen
tájékoztatja az Elnököt a pénzügyek állásáról.
16.§ A szerkesztő látja el az évente megjelenő kiadvány, az évkönyv szerkesztésével
kapcsolatos teendőket.
17.§ Elnöknek és szerkesztőnek csak hazai felsőoktatási intézményben alkalmazott egyetemi
tanár, titkárnak hazai felsőoktatási intézményben alkalmazott oktató, az elnökség többi
tagjának pedig hazai felsőoktatási intézményben alkalmazott, tudományos fokozattal
rendelkező oktató választható.
A Gragger Róbert Díj Bizottság
19.§(1) A Gragger Róbert Díj Bizottság tagjait a közgyűlés 5 évre választja meg.
(2) A bizottság a Díjosztási mellékletben foglaltak szerint kétévente kiosztja a Gragger Róbert
Díjat.
A Tanácsadó és szakértői bizottságok
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20.§ (1) Az Elnökség meghatározott célokra Tanácsadó és szakértői bizottságokat állíthat fel.
(2) A bizottságok a kitűzött cél elérése után megszűnnek.

VII. A Felügyelő Bizottság
21.§ Az egyesület mint közhasznú szervezet éves bevétele az ötmillió forintot nem haladja
meg, ezért az 1997. évi CLVI. törvényben megjelölt felügyelő szerv létrehozása nem
szükséges. Amennyiben az éves bevétel az ötmillió forintot meghaladja, a közgyűlés
gondoskodik az alapszabály megfelelő módosításáról és a felügyelő szerv megválasztásáról.

VIII. Az egyesület működése és gazdálkodása
22.§ (1) Az egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb
jövedelmekből gazdálkodik.
(2) A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást
vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
(3) Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
(4) Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban
meghatározott tevékenységére fordítja.
(5) Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési
kötelezettsége nincsen.
(6) Az egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak
írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a
támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási
lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az egyesület
mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
(7) Az egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások
kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
(8) Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
(9) Az egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű
hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül,
illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
(10) Az egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVI.
törvény 18-20. §-ai az irányadók.
(11) Az egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az
egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak
elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.
(12) Az egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

IX. Az egyesület feloszlása
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23.§ (1) Az egyesület feloszlását legfelsőbb szerve nyílt szavazással kétharmados
szótöbbséggel határozhatja el. Ha a Társaság jogutód nélkül szűnik meg, vagyonát közérdekű
célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módjáról a tagok egyszerű szótöbbsége dönt.
(2) A Társaság megszűnik akkor is, ha más szervezettel való egyesülését legfelsőbb szerve
kimondja.
(3) Megszűnik továbbá, ha arra jogosult szerv feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja.
(4) A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

X. Hatályba léptető rendelkezések
24.§ A Magyar Germanisták Társaságának Alapszabályát az 1994. február 14-én megtartott
alakuló közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
25.§ Jelen módosítás a 11.§ kivételével a 2005. évi közgyűlésen lép hatályba. A 11.§ első
alkalommal a 2006. évi közgyűlésen megválasztott tisztségviselőkre vonatkozik.

Budapest, 2005. 07. 06.

_________________________________
Dr. Kertész András, elnök
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Díjosztási melléklet

1.§ Gragger Róbert Díj
(1) A Gragger Róbert Díjat Dr. Vizkelety András akadémikus, a Magyar Germanisták
Társaságának tiszteletbeli elnöke alapította 2005-ben. A díj elnevezése az alapítónak azt a
meggyőződését fejezi ki, hogy a magyar germanisztikának fő feladatai közé tartozik a német
és a magyar írásos és beszélt nyelvi kultúra egymásra vonatkoztatott, mind széles nemzetközi,
mind regionális összefüggésbe helyezett tudományos vizsgálata. A díj alapítása a következő
célkitűzésket követi:
(a) Ezen kutatások jelentőségére kívánja felhívni a tudományos közvélemény figyelmét.
(b) El kívánja ismerni az ezen kutatásokban elért kiemelkedő teljesítményt.
(c) Jelentős pénzösszeggel kívánja támogatni a díjazott fiatal germanisták további
kutatómunkáját.
(2) Az alapító szándéka szerint a díj alapját képező összeget bármely belföldi vagy külföldi
természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság gyarapíthatja a Magyar Germanisták Társasága Gragger Róbert Díja számára
felajánlott adománnyal, ha a díj céljaival egyetért és azokat elfogadja. A díj részére történt
felajánlás elfogadásáról a díjat kiosztó állandó bizottság dönt.
(3) Az alapító a díj létrehozására szánt pénzbeli adományát törzsvagyonként különíti el,
díjazásra annak csak hozadékai használhatók fel. A díjazott a mindenkori törzstőke kétéves
teljes kamataiban részesül.
(4) A Gragger Róbert Díj kiosztására a Magyar Germanisták Társasága 5 tagú állandó
bizottságot hoz létre. A bizottság elnöke a Magyar Germanisták Társaságának mindenkori
elnöke, a többi négy tagot a Magyar Germanisták Társaságának közgyűlése választja az
irodalomtudomány, a nyelvtudomány, a német mint idegen nyelv és a kultúrtörténet
diszciplínák neves magyarországi képviselői közül, első alkalommal 2005-ben. A bizottsági
tagok megbízatása 5 évre szól és nem hosszabbítható meg.
(5) A bizottság a Gragger Róbert Díjat 2 évente osztja ki, melyet olyan
(a) magyar állampolgárságú vagy
(b) nem magyar állampolgárságú, de magyarországi felsőoktatási intézményben vagy
kutatóintézetben tartósan dolgozó
40 év alatti germanista kaphat meg, aki a Díjosztási melléklet 1.§(1) pontjában meghatározott
kutatási területen a díj kiadását megelőző 5 évben kiemelkedő tudományos munkát
(monográfiát, tanulmányt, szövegkiadást) jelentetett meg.
(6) A díj elnyerhető
(a) a bizottság által kiírt nyílt pályázaton való részvétel,
(b) a magyarországi germanisztika felsőoktatási műhelyei vagy kutatóhelyei által történt
jelölés,
valamint
(c) a Gragger Róbert Díjjal vagy Pro Germanistica Hungarica éremmel már díjazottak
javaslatai alapján.
(7) A díj várományosai közül a díjazottat a Kuratórium választja ki egyszerű szótöbbségi
döntéssel. A díj ünnepélyes átadására a Magyar Germanisták Társaságának évi rendes
közgyűlésén kerül sor, első alkalommal 2006-ban.
2.§ Pro Germanistica Hungarica érem
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(1) A Pro Germanistica Hungarica érem létrehozását a Magyar Germanisták Társaságának
elnöksége kezdeményezte a magyarországi germanisztikai kutatásban elért kiemelkedő életmű
elismerésére.
(2) Az érmet a Magyar Gemanisták Társaságának elnöksége kétévente osztja ki, első
alkalommal 2005-ben. Az érem átadására a Társaság évi rendes közgyűlésén kerül sor.
(3) A kitüntetés odaítélését – az elnöknek címzett rövid írásos indoklással – az egyesület
bármely tagja kezdeményezheti legkésőbb három hónappal az éves közgyűlést megelőzően. A
beérkezett javaslatok alapján a Pro Germanistica Hungarica érem odaítéléséről
konszenzussal az elnökség dönt.
(4) A díjazottak jogot kapnak arra, hogy az illetékes bizottságnak javaslatot tegyenek a
Gragger Róbert Díj odaítélésére, ily módon támogatva a 40 év alatti germanisták kiemelkedő
eredményeinek elismerését.

