A MAGYAR GERMANISTÁK TÁRSASÁGÁNAK ALAPSZABÁLYA
2., MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT
(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. A törölt részek áthúzással, az új
részek dőlt betűvel jelezve.)

I. Általános rendelkezések
1.§ A Magyar Germanisták Társasága (továbbiakban: MGT) országos egyesület, amely az
1989. évi II. tv. alapján létrehozott 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) A Szövetség képviseletére jogosult képviselő neve és címe: Dr. Vizkeleti András 1056
Budapest Váci utca 56-58. Az egyesület képviseletére jogosult személy a mindenkori elnök.

III. Az egyesület céljai és feladatai
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;
(e) kapcsolattartás hasonló célokat valló szervezetekkel, különösen a Magyar Tudományos
Akadémiával
(4) Céljai megvalósítása érdekében az egyesület gazdasági tevékenységet folytathat,
gazdasági társaságba beléphet.
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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
tudományos fokozattal rendelkező oktató, aki felsőoktatási intézményben, valamely
tudományos intézményben (Akadémia, kutatóintézetek, stb.) germanisztikával kapcsolatos
tudományos programban vesz részt illetve a germanisztika területén kutat 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 felkérése alapján javaslatára, a közgyűlés
jóváhagyásával, a felkért személy elfogadó nyilatkozatával létesül.
(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.
Amennyiben a bejelentés a folyó pénzügyi év első kilenc hónapja során történik, a kilépés
ugyanazon év végén válik hatályossá.
Ha a bejelentés a pénzügyi év utolsó három hónapjában történik, a kilépés a következő
pénzügyi év végén lép hatályba.
A hatályba lépést követő 90 napon belül a taggal el kell számolni és az őt megillető vagyont
ki kell adni.
(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. A kizárásról az egyesület bármely teljes jogú tagjának javaslatára, a
közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz.
(c) Törléssel, amennyiben valamely tag az Elnökség egyszeri írásbeli figyelmeztetése ellenére
hat hónappal a folyó pénzügyi év lejárta előtt sem tesz eleget pénzügyi kötelezettségének, e
kötelezettsége elmulasztását kilépési nyilatkozatként kell érteni.
(d) A tag halálával.
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(e) Az egyesület megszűnésével.

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.
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 felülfizetésekkel és
adományaikkal, valamint egyéb lehetséges módon támogathatják.

VI. A Társaság Az egyesület szervei
8.§ Az MGT szervei a következők:
(1) Közgyűlés
(2) Elnökség
(3) Bizottságok
(a) Felügyelő Bizottság, mint állandó bizottság
(b) Tanácsadói és szakértői bizottságok, mint ad hoc jellegű bizottságok
(4) Az évkönyv szerkesztője.
A Közgyűlés
9.§ (1) A Magyar Germanista 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).
(3) A közgyűlés határozatait – a személyi kérdések kivételével – nyílt szavazással hozza. A
jelenlévő 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 elfogadása,
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- tagkizárás,
- felvételi ügyekkel kapcsolatos fellebbezések,
- az Elnök, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság valamint az évkönyv szerkesztőjének
megválasztása,
- a következő közgyűlés helyének és időpontjának meghatározása.
- 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,
- a Társaság más egyesületekkel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása.
(4) A közgyűlés akkor határozatképes, ha szavazati joggal rendelkező tagjainak több, mint
fele megjelent.
(5) A közgyűlést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti.
(6) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni; ezt az Elnök (elnökválasztás esetén a
megválasztott elnök), a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés által a tagok közül kijelölt két
hitelesítő írja alá.
Az Elnökség
10.§ (1) Két közgyűlés közt az egyesület vezető szerve az Elnökség.
(2) Az Elnökség tagjai: az elnök, egy évig a volt elnök, az alelnök, egy évig a volt alelnök, a
titkár, a kamarás, a külügyi koordinátor és az évkönyv szerkesztője.
(3) Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Az Elnökség üléseit az Elnök
hívja össze.
(4) Az Elnökség határozatképes, ha ülésén tagjainak legalább fele megjelent. Döntéseit a
tagok szavazatinak egyszerű többségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök
szavazata dönt.
(5) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(6) Az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyek:
- tagfelvétel
- tiszteletbeli tagok felkérése
- az egyesület kitüntetéseinek odaítélése
- a közgyűlés határozatainak végrehajtása
- a közgyűlés ügyrendjének megállapítása
- javaslattétel az egyesület éves tervére, programjaira
- együttműködik és – a közgyűlés felhatalmazása alapján – megállapodásokat köt hazai és
külföldi társadalmi szervezetekkel.
(9) (7) Az Elnökség tanácsadó és szakértői bizottságokat állíthat fel meghatározott célokra.
(10) (8) Az Elnökség tevékenységét a közgyűlés által jóváhagyott éves munkaterv alapján
végzi.
(11) (9) Az Elnökség minden rendes közgyűlésen benyújtja az előző rendes közgyűlés óta
végzett tevékenységéről készült jelentést, csatolva hozzá az esetleges dokumentumokat.
12.§ 11.§ (1) Az Elnökség tagjainak megbízási ideje – az alelnök kivételével – három öt év.
Az alelnök esetében egy év. Kivételt képeznek az 1994. február 14-én megválasztott
tisztségviselők, akiknek a mandátuma egységesen legkésőbb 1995. július 1-én lejár.
(2) Az elnök egyszer, a többi elnökségi tag kétszer újraválasztható. Az elnök és az elnökségi
tagok újabb megbízására egy ciklus kihagyása után kerülhet sor.
13.§ 12.§ Az MGT képviseletére az Elnök, akadályoztatása esetén az alelnök jogosult.
14.§ 13.§ A titkár látja el az Elnökség munkájával kapcsolatos adminisztrációs teendőket.
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15.§ 14.§ A külügyi koordinátor feladata a külföldön működő germanisztikai szervezetekkel
való kapcsolattartás.
16.§ 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 Felügyelő Bizottság
17.§ 18.§ (1) A Felügyelő Bizottság a közgyűlés által 3 évre választott, korlátlanul
újraválasztható 3 tagú szerv, melynek elnökét is a közgyűlés választja.
(2) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Elnökség törvényes és alapszabály szerinti működését,
a költségfelhasználás szabályszerűségét, a bizonylati fegyelmet. Ennek keretében az egyesület
irataiba betekinthet, a tisztségviselőknek kérdéseket tehet fel, amelyekre azok kötelesek
válaszolni, illetve a megfelelő felvilágosítást megadni. Ha a Felügyelő Bizottság
szabálytalanságot észlel, azt annak felfedezését követő nyolc napon belül köteles az Elnökség
tudomására hozni. Ha az Elnökség a közléstől számított harminc napon belül a
szabálytalanságot nem szünteti meg, a Felügyelő Bizottság Elnöke jogosult a közgyűlést
összehívni.
A Tanácsadó és szakértői bizottságok
18.§ 19.§ (1) Az Elnökség meghatározott célokra Tanácsadó és szakértői bizottságokat állíthat
fel.
(2) A bizottságok a kitűzött cél elérése után megszűnnek.
Az évkönyv szerkesztője
19.§ A szerkesztő látja el az évente megjelenő kiadvány, az évkönyv szerkesztésével
kapcsolatos teendőket.

VII. A Szövetség Az egyesület feloszlása
20.§ (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.
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VIII. Hatályba léptető rendelkezések
21.§ A Magyar Germanisták Társaságának Alapszabályát az 1994. február 14-én megtartott
alakuló közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
22.§ Jelen módosítás a 11.§ kivételével a 2004. évi közgyűlésen lép hatályba. A 11.§ első
alkalommal a 2006. évi közgyűlésen megválasztott tisztségviselőkre vonatkozik.

Záradék
A Magyar Germanisták Társaságának Alapszabályát az 1994. február 14-én megtartott
alakuló közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Nyíregyháza, 2004. 05. 28.

