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A bejegyzett, közhasznú egyesület új alapszabálya 

 
A Burg Kastl-i Magyar Gimnázium öregdiákjainak ALUMNI közössége - 
bejegyzett egyesület (Burg Kastl ALUMNI bejegyzett egyesület)  
 

1.§   Az egyesület neve, székhelye, üzleti éve és célja 
 

1.1 A 92280 Kastl bei Amberg székhelyű Burg Kastl-i Magyar Gimnázium 
öregdiákjainak ALUMNI  közössége elnevezésű egyesület (Burg Kastl-i ALUMNI 
bejegyzett egyesület) az Ambergi Helyi Bíróság egyesületi jegyzékébe VR 223 
sorszámmal került bejegyzésre. Az egyesület kizárólag és közvetlenül közhasznú 
tevékenységet folytat az adózás rendjéről szóló törvény „adókedvezményes 
tevékenységek” című szakaszával összhangban. 

1.2   Az üzleti év a naptári év. 
1.3   Az egyesület célja ez egykori Burg Kastl-i Magyar Gimnázium szellemi 

örökségének ápolása és anyagi hagyatékának gondozása, valamint az iskola 
egykori diákjai közötti személyes kapcsolatok egész világra kiterjedő erősítése 
rendszeres időközönként megrendezett találkozókkal, kiállításokkal, illetve a 
világháló segítségével történő kapcsolattartással az egyesület által működtetett 
blog és honlap felhasználásával. Az egyesület ezen túlmenően célul tűzte ki a  
Németországban és Németország határain kívül működő magyar kulturális 
intézmények támogatását.  

1.4   Az egyesület „non-profit” alapon működő szerveződés, amelynek nem célja az 
önállóan folytatott gazdasági tevékenység.  

1.5 Az egyesület a pénzeszközeit és nem pénzbeni erőforrásait kizárólag az 
alapszabálynak megfelelő célokra fordíthatja. A tagok nem részesülnek a puszta 
költségtérítést meghaladó anyagi juttatásban az egyesület költségvetéséből. 

1.6 Senki sem részesülhet az egyesület céljaival össze nem egyeztethető 
juttatásban, és nem lehet kevezményezettje aránytalanul magas díjazásnak.   

1.7 Az egyesület feloszlatása vagy a deklarált céljainak megszűnése esetén az 
egyesület céljára rendelt vagyon az alábbi közhasznú intézményre száll: 
Nyugateurópai Magyar Cserkészek Fenntartó Egyesülete (WEUP) – bejegyzett 
egyesület. A Nyugateurópai Magyar Cserkészek Fenntartó Egyesülete (WEUP) – 
bejegyzett egyesület egy bejegyzett, közhasznú, iskolán kívüli, nevelést és 
ifjúsággondozást végző Stuttgartban székelő  egyesület (GR-Nr./bírósági iktatási 
szám: 17069/90 Stuttgarti Helyi Bíróság/ az adókedvezményezett testületek 
jegyzékének sorszáma: 99018/52185, 2005.09.01.-i  SG: IV/43  adótörvény, 
Stuttgart). 

 
2.§   Tagság és tagdíj 

 

2.1  Az egyesület rendes tagokból, tiszteletbeli tagokból és támogató tagokból áll. 
2.2  A Burg Kastl-i Magyar Gimnázium öregdiákjai és érettségizettjei, illetve a 

Németországban korábban működő magyar gimnáziumok öregdiákjai és 
éretségizettjei (Passau-Waldwerke, Reisach-Niederaudorf, Lindenberg, 
Bauschlott, München-Fürstenried) az egyesület rendes tagjai lehetnek. 

2.3   A 2.2 pontban megnevezett iskolák egykori tanárai és nevelői tiszteletbeli tagként 
felvételt nyerhetnek az egyesületbe.  

2.4   A felvételi kérelmet írásban (levélben/ e-mailben), vagy szóban lehet  közölni az 
egyesület elnökségével.  

2.5   Az egyesület rendes tagjaitól éves tagdíjat szed be. A tagdíj nagyságát a 
taggyűlés határozza meg és azt az egyesület ügyviteli szabályzata szerint kell 
befizetni.  

2.6   A támogató tagok éves díj befizetésével szintén támogatják az egyesületet, az 
egyesület ügyviteli szabályzatában lefektetett szempontok szerint.  A támogatói 
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tagság nincs olyan feltételhez kötve, hogy a támogató a fent nevezett magyar 
gimnáziumok valamelyikének tanulója volt-e.  

 
3.§   A tagság időtartama 

 

3.1  A tagság határozatlan időre szól és kilépési nyilatkozattal vagy kizárással szűnik 
meg. A kilépés ill. a kizárás az alábbiak szerint történik:  
Kilépés: Bármely egyesületi tag minden indoklás nélkül kinyilváníthatja kilépési 
szándékát a választmány felé. A kilépés legkésőbb az üzleti év végével lép 
hatályba.  
Kizárás: A taggyűlésnek az elnökség ajánlására jogában áll azon tagjait kizárni, 
akik viselkedésükkel vagy nyilvános szereplésükkel az egyesület hírnevének 
ártanak. A taggyűlés végleges döntésének meghozatala előtt írásos vagy szóbeli 
állásfoglalást kérhet az érintettől a kizárást indokló viselkedésének igazolására. 
Ebben az esetben az érintett tagsága az ügy végleges rendezéséig 
felfüggesztésre kerül.  

 
4.§   Az egyesület szervei 

 

Az egyesület szervei a választmány, az elnökség, az ellenőrző bizottság és a 
taggyűlés. 

 
5.§   A választmány 

 

5.1   A választmányban az egyesület választmányi elnöke, a választmányi 
elnökhelyettes és az egyesületi pénztáros foglal helyet.  

5.2   A választmányi tagok mindegyike a bíróságon és bíróságon kívül  külön-külön 
képviseli az egyesületet a (német) Polgári Törvénykönyv 26 §-a 2. bekezdése 
szerint.  

5.3   A választmányi tagok mindegyike banki meghatalmazással rendelkezik. A 
választmány szükség esetén egyhangúlag további elnökségi tagokat is 
felruházhat banki meghatalmazással ill. azoktól megvonhatja a banki 
meghatalmazást.  

5.4   A választmány tagjait a rendes taggyűlés kétévenként egyszerű többséggel 
választja.  

5.5   A választmány tagjait a rendkívüli taggyűlés bármikor visszahívhatja és új 
választmánnyal helyettesítheti.  

5.6   A választmány a folyó ügyeket előre egyeztetett munkamegosztásban intézi. 
Fontos, az egyesület közhasznú célját érintő kérdéseknél a választmánynak 
tekintetbe kell venni az elnökség döntéseit.  

 
6.§   Az elnökség 

 

6.1   Az elnökség a választmányból és a taggyűlés által választott további hét tagból 
áll. Az elnökségnek tanácsadói szerepe van és a fontosabb kérdésekben 
szavazati joggal bír. Az elnökségi tagok külön meghatározott feladatköröket 
látnak el.  

6.2   Fontos kérdésekben az elnökség  a döntéseit  egyszerű szavazati többséggel    
hozza meg. Szavazategyenlőségnél az elnököt illeti meg a döntés joga. A 
szavazás szóban vagy írásban (levélben vagy e-mailben) történik.  

6.3   Az elnökségnek jogában áll  - hivatali ideje alatt is -  különleges feladatok 
végzésére korlátozott időre további tagokat az elnökségbe választani.  
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7.§   Az ellenőrző bizottság 

 

7.1   A taggyűlés két éves időtartamra ellenőrző bizottságot választ, amely három 
tagból áll. Az ellenőrző bizottság a választmány tevékenységét felügyeli, különös 
tekintettel az egyesület vagyonának a kezelésére.  

7.2   Az ellenőrző bizottság köteles a taggyűlésnek jelentést készíteni, amely a tagok  
távolléte esetén írásban is megtörténhet.  

7.3   Az ellenőrző bizottságnak jogában áll, hogy bármikor tájékoztatást kérjen a 
választmány tevékenységéről, elsősorban az egyesület  pénzügyi helyzetéről.  

7.4   Az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztásához ill. visszahívásához elegendő 
a taggyűlés egyszerű többsége.  

 
8.§   A taggyűlés 

 

8.1   Az egyesület kétévenként rendes taggyűlést tart. A meghívó kiküldését a 
választmány végzi a tagok e-mailben történő értesítésével, ill. az egyesület által 
működtetett és annak  tulajdonát képező blogon vagy honlapon történő 
közzététellel. A rendes taggyűlés közzétételének a taggyűlés időpontja előtt 
legalább négy héttel meg kell történnie. 
A rendkívüli taggyűlést a választmánynak kell összehívnia akkor, ha a tagok 
legalább 10 százaléka  az összehívást írásban (levélben vagy e-mailben) az 
összehívás céljának és indokának egyidejű megnevezésével kéri. A közzététel 
határideje ebben az esetben legalább két hét.  

8.2   Minden egyes tag, aki bizonyíthatóan befizette a tagdíjat, a taggyűlésen egy 
szavazat erejéig szavazati joggal bír. Akadályoztatás esetén a szavazati jog 
írásban (levélben vagy e-mailben) az egyesület egy másik rendes tagjára 
átruházható.  

8.3   A tiszteletbeli tagok és a megfigyelők kizárólag tanácsadói funkciót tölthetnek be.  
8.4   A taggyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásnál legalább 25 rendes tag 

szóban vagy írásban (levélben vagy e-mailen keresztül) leadta szavazatát.  
8.5   A taggyűléseket az egyesület elnöke vagy elnökhelyettese vezeti. A 

jegyzőkönyvvezetőt a taggyűlés választja. A gyűlés által hozott határozatokat 
írásban kell rögzíteni, melyet a taggyűlés mindenkori vezetője és 
jegyzőkönyvvezetője ír alá.  

8.6   A választmány megválasztása, az egyesület közhasznú céljának 
megváltoztatása, valamint az egyesület feloszlatása kivételével, minden egyéb 
ügyben írásban (levélben vagy e-mailben) történő szavazás is lehetséges. 
Valamennyi indítvány vonatkozásában a tagok egyszerű szavazati többsége 
dönt. Amennyiben a kétéves hivatali idő alatt a választmány, az elnökség vagy az 
ellenőrző bizottság valamely tagja kiválik a testületből, a következő taggyűlésig 
írásban (levélben vagy e-mailen keresztül) póttagot lehet választani.  

 
9.§   Feloszlatás és felszámolási jogosítvány 

 

        Az egyesület feloszlatására kizárólag taggyűlésen, kétharmados többséggel 
kerülhet sor. Amennyiben a taggyűlés nem dönt másképp, az egyesület elnöke és 
pénztárosa együttesen a képviseletre jogosult felszámolók. 

 
10.§    Jelen alapszabály elfogadásával valamennyi korábbi alapszabály érvényét veszti.  

 
11.§    Minden olyan kérdés vonatkozásában, amelyet jelen egyesületi alapszabály nem  

szabályoz, a Német Szövetségi Köztársaság  Polgári Törvénykönyve  (BGB §§ 
21-79) a mérvadó.  

 


