
2019. 05. 10. Alapszabály_hu_20181006 - Google Dokumentumok

https://docs.google.com/document/d/1F5Ir39JbuU26NBT7cJpSmlWgY7m2vL42wj-rm4J0yDg/edit 1/5

 

 
 
 
 
 
 
 

A 
SOMIT generációk 

(SOMIT) 
 

ALAPSZABÁLYA 
 
 
 
 

Elfogadta és jóváhagyta a 1994. június 24-i közgyűlés. 
Módosította a 1996. szept. 21-i, 1998. szept. 19-i, 2001. máj. 5-i, 2005. máj. 7-i, 2016. ápr.16-i, 

2018. okt. 6-i közgyűlés. 
Az alapszabálynak visszaható ereje nincs. 
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1.§ Név 

 
A SOMIT generációk (továbbiakban SOMIT) a Svédországban élő magyarok pártpolitikailag és 
vallásfelekezetileg független eszmei szervezete. 

 
2.§ A SOMIT tevékenységének alapelve és céljai 

 
1) A SOMIT tevékenységének legáltalánosabb alapelve minden ember egyenértékűsége fajra, származásra, 

nyelvre, nemre, politikai vagy vallásos meggyőződésre való tekintet nélkül. A SOMIT tevékenységének 
alábbiakban részletezett céljai e demokratikus alapeszményeken belül formálódnak, ezt vezérlő elvként 
mindenkor figyelemben tartva. 

 
2) A SOMIT céljai: 

- a magyar nyelv és kultúra ápolása, 
- a nemzeti öntudat erősítése, 
- a tagok magyarságismeretének elmélyítése, 
- a 18 évet betöltött magyar ifjúság összefogása, 
- a gyermekes családok bekapcsolása a svédországi magyar egyesületi életbe, 
- ismerkedés céljából táborok, kirándulások szervezése, 
- a mindenkori tagok összetartása és kapcsolatainak ápolása, 
- a helyi magyar egyesületek és az Országos Szövetség munkájában való tevékeny részvétel. 

 
3.§ Tagság 

 
1) A SOMIT nyitva áll minden magánszemély előtt, aki a SOMIT célkitűzéseivel egyetértésben ennek tagja 

kíván lenni. 
 

2) A SOMIT-ba belépni kívánó személy szabad akaratú szándékának személyes kinyilvánítása alapján teszi 
azt. 

 
3) A közgyűlés dönt olyan tag kizárásáról, aki a SOMIT alapszabályával össze nem egyeztethető 

tevékenységet fejt ki. 
 

4) Taggá a tagdíj befizetésével lehet válni. A tagság a folyó naptári évre vonatkozik. 
 

5) A SOMIT tagsági nyilvántartása a tagok nevét, címét, életkorát, e-mail címét, telefonszámát és a tagsági 
díj befizetésére vonatkozó feljegyzéseket tartalmazza. A tagok névsora és születési dátuma nyilvános, és 
mindenki számára hozzáférhető. 

 
 

4.§ Közgyűlés 
 

1) A közgyűlés a SOMIT legfőbb határozathozó szerve. Minden tag aktív és passzív szavazati joggal 
rendelkezik: választó és választható. 

 
Minden tag leadható szavazatának száma egy (1). 
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2) Rendes közgyűlést minden évben egyszer, tisztújító közgyűlést minden második évben kell tartani. 

 
Rendkívüli közgyűlést a vezetőség vagy a revizorok kívánságára lehet összehívni. 

 
A közgyűlések meghívóját – az ahhoz mellékelendő tárgysorozattal együtt legalább három (3) héttel a 
közgyűlés előtt kell közzétenni. 

 
A közgyűlés akkor határozatképes, ha az alapszabály szerint hirdették meg. 
 

3) A választói névjegyzék a közgyűlés előtt 2 hónappal határozandó meg, és tartalmazza a folyó év, illetve 
a tavalyi év tagjainak névsorát. 

 
4) A vezetőséget és a revizorokat a közgyűlés választja a mindenkori Választási Szabályzat alapján. 

 
5) A közgyűlési szavazás nyílt; - de titkos, ha akár egyetlen, szavazásra jogosult tag úgy kívánja. 

 
Szavazategyenlőség esetén az elnök, illetve távollétében az elnöki funkciót ellátó személy szavazata 
dönt. 
 

6) A közgyűlési határozat érvényességéhez a jelenlevők egyszerű, a 9. §-ban és a 10. §-ban foglalt 
esetekben azonban a jelenlévők kétharmados szótöbbsége szükséges. 

 
7) A tisztújító közgyűlés napirendjének tartalmaznia kell a következő pontokat: 

 
1. A gyűlés megnyitása. 
2. Gyűlésvezető elnök, titkár és két (2) jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása. 
3. A jelenlevő tagok névsorba vétele és a választói névjegyzék jóváhagyása. 
4. A közgyűlés szabályszerű összehívásának kérdése. 
5. A napirend jóváhagyása. 
6. Működési beszámoló. 
7. Pénztári beszámoló és a revizorok jelentése. 
8. A vezetőség felmentésének kérdése. 
9. Javaslat a következő működési év munkatervére és költségvetésére. 
10. Az évi tagdíj nagyságának meghatározása. 
11. A vezetőségi tagok megválasztása. 
12. Egyéb tisztviselők (revizorok, jelölőbizottság) megválasztása. 
13. A benyújtott észrevételek megvitatása. 
14. A vezetőség válasza a kérdésekre és javaslatokra. 
15. A gyűlés berekesztése. 

 
5. §. Vezetőség 

 
1) A SOMIT intéző és végrehajtó szerve a vezetőség. Megbízatási ideje két (2) év. 

 
2) A vezetőség kilenc (9) tagú, amely szükség esetén két (2) vezetőségi póttaggal egészíthető ki. Vezetőségi 

póttag az, aki vezetőségválasztáskor a szavazatszámok tekintetében a 10., 11. helyezést éri el. Elnököt és 
pénztárost személy szerint kell választani. 

 



2019. 05. 10. Alapszabály_hu_20181006 - Google Dokumentumok

https://docs.google.com/document/d/1F5Ir39JbuU26NBT7cJpSmlWgY7m2vL42wj-rm4J0yDg/edit 4/5

 

A vezetőség tagjainak tevékenységi köre: 
 

Elnök: Irányítja a SOMIT munkáját. Összehívja és vezeti a 
közgyűlést és a vezetőségi üléseket. Képviseli a 
SOMIT-ot a hatóságok és a nyilvánosság előtt. 

Titkár: Gondoskodik az értesítések, körlevelek, meghívók 
kiküldéséről és a vezetőségi ülések 
jegyzőkönyvezéséről. Kezeli a SOMIT irattárát. 

Pénztáros: Kezeli a SOMIT pénztárát. Gondoskodik a tagsági 
díjak nyilvántartásáról. 

Vezetőségi tag(ok): Segítik a vezetőség munkáját, aktívan részt vesznek 
a döntéshozatalban, aktívan részt vállalnak a 
SOMIT programjainak szervezésében, továbbá 
gondoskodnak a SOMIT által szervezett táborok és 
egyéb események gördülékeny lefolyásáról. 

Vezetőségi póttag(ok): A vezetőségi póttagok segítik a vezetőség 
munkáját, aktívan részt vállalnak a SOMIT 
programjainak szervezésében, továbbá 
gondoskodnak a SOMIT által szervezett táborok és 
egyéb események gördülékeny lebonyolításáról. A 
póttagok a vezetőségi gyűléseken tanácskozási 
joggal, vezetőségi tag akadályoztatása esetén a 
kijelölt póttag, mint helyettes, szavazati joggal is 
rendelkezik. Minden, a vezetőségi tagoknak szóló 
tájékoztatást a póttagoknak is el kell juttatni. 

 
3) Ha az elnök akadályoztatva van, akkor a többi vezetőségi tag határozatképes gyűlése által kijelölt 

vezetőségi tag(ok) képviseli(k) a SOMIT-ot. 
 

4) A vezetőségi ülés határozatképes, ha a vezetőség tagjainak számszerű többsége személyesen jelen van. 
 

Döntéseit a vezetőség a jelenlévő vezetőségi tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén 
az elnök, illetve annak távollétében az elnöki funkciót betöltő személy szavazata dönt. 

 
Ha a vezetőség tagjainak legalább egyharmada úgy kívánja, a tárgyalt ügyet a közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 
6.§. Revizorok / Bizottságok 

 
1) Vezetőségválasztáskor két (2) revizort is kell választani két (2) évi megbízatási időre. Feladatuk: 

a) Felülvizsgálni a SOMIT számadásait és annak gazdálkodásáról a közgyűlésnek jelentést tenni; 
b) Felügyelni arra, hogy a SOMIT-nak és vezetőségének tevékenysége az alapszabály és a közgyűlési 

határozatok szerint történjék. 
 
A revizori tisztség nem vezetőségi tisztség. A revizorok csak a közgyűlésnek felelősek. 
 

2) A vezetőségnek és a közgyűlésnek joga van különleges kérdések megvizsgálására vagy különleges 
feladatok elvégzésére bizottságot kijelölni. A bizottság közvetlenül megbízójának felelős. 
Zárójelentésének megtételével megbízatása megszűnik. 
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7.§. Cégjegyzők 
 

A SOMIT cégét a vezetőség – a teljes létszámú vezetőség jegyzi. A vezetőség felhatalmazást adhat egy vagy 
több tagjának, hogy külön-külön, vagy két vezetőségi tag együttesen jegyezze a SOMIT cégét. Az elnök 
mindenkor egyedül jogosult a folyó igazgatási ügyekben a SOMIT cégjegyzésére. A folyószámla (Plusgirot, 
PG) jegyzésére a mindenkori pénztáros, és az elnök jogosult. 

 
8. §. Jelölőbizottság 

 
A tisztújító közgyűlést megelőző közgyűlésen kettő-háromtagú jelölőbizottságot kell választani két (2) évi 
megbízatási időre. 

 
A jelölőbizottság tagjaira a vezetőség tesz javaslatot. 

 
A jelölőbizottságnak nem lehet tagja sem vezetőségi tag, sem revizor. 

 
A jelölőbizottság feladata: 

 
● Elkészíteni a vezetőségi és a revizori tisztségekre javasolt jelöltek listáját úgy, hogy a titkárnak 

lehetősége legyen azt a közgyűlés meghívójával együtt közzétenni. 
● Ha az elnöki tisztség megüresedne két tisztújítás közötti időben, akkor a többi vezetőségi tag 

határozatképes gyűlése által kijelölt ügyvivő köteles – a jelölőbizottsággal együttműködve – 
rendkívüli közgyűlést előkészíteni és legfeljebb három (3) hónapon belül összehívni a vezetőség 
kiegészítésére. 

● A tisztújító közgyűlésen ismertetni kell a jelölőbizottság javaslatát. 
 

Ugyanakkor lehetőség nyílik kiegészítő javaslatok megtételére. Ezeket is tekintetbe kell venni, ha a 
tisztújító közgyűlés szótöbbséggel elfogadja ezeket. 

 
9. §. Alapszabály-módosítás 

 
1) Az alapszabály megváltoztatásához is, kiegészítéséhez is a közgyűlés legalább kétharmados szótöbbségű 

jóváhagyása szükséges 
 

2) Az alapszabály-változtatás javaslatát a vezetőség köteles legalább három (3) hónappal az esedékes 
közgyűlés előtt közzétenni. 

 
10. §. Feloszlatás 

 
1) A SOMIT feloszlatását csak két egymásra következő közgyűlés határozata alapján lehet végrehajtani. 
2) A két közgyűlés közül az elsőnek rendes közgyűlésnek kell lennie. A második közgyűlés rendkívüli, és az 

előző gyűlés után legalább hat (6), de legfeljebb tizenegy (11) hónapra kell megtartani. 
 

3) E (rendkívüli) közgyűlésnek csak egy tárgya lehet: a feloszlatás kérdése, - beleértve a SOMIT vagyonának 
és irattárának hovafordítását is. A vagyon csak eszmei egyesületnek (ideell förening) adható át. 

 

 
 


