
megtartották magyar nyelvüket, kultúrájukat, tájékozottak a magyar múlt és 
jelen kérdéseiben. Ehhez műhelyek kellenek, magyar iskolák, szervezetek, 
egyházak, újságok. Ezek munkájának szakszerű támogatása továbbra is 
feladata az Anyanyelvi Konferenciának. 

Az Anyanyelvi Konferencia — a Magyar Nyelv és Kultúra 
'Nemzetközi Társasága alapokmányai 

/ . Alapítólevél 

Az Anyanyelvi Konferencia — A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 
Társasága független egyesület, amely a világ bármely részében — különösen 
a kisebbségekben — élő magyarság magyar anyanyelvének, kultúrájának 
megtartását, művelését, fejlesztését szolgálja. 

Feladatait elsősorban kulturális és pedagógiai tevékenysége által végzi. 
Ennek a tevékenységnek a körébe tartoznak az időszaki tanácskozások és 
konferenciák, az oktatási és kulturális gyermek- és ifjúsági táborok és 
tanfolyamok, a diákcseremozgalom, a pedagógusok, könyvtárosok, 
levéltárosok, újságírók és a nemzeti kultúra fenntartását és továbbadását 
szolgáló más szakemberek képzését, továbbképzését elősegítő tanfolyamok és 
találkozók, szakelőadók kiküldésének és cseréjének megszervezése, továbbá 
tankönyvek és más kiadványok, valamint a Nyelvünk és Kultúránk című 
negyedéves folyóirat megjelentetése. Feladatának tekinti a céljainak 
megfelelő tájékoztatást, valamint a magyar anyanyelv és kultúra megtartását 
és művelését mint alapvető egyéni és kollektív emberi jogot védő 
tevékenységet is. 

Az Anyanyelvi Konferencia együttműködik minden olyan hazai és 
határokon túli társadalmi, kulturális, tudományos, egyházi és ifjúsági 
szervezettel és intézménnyel, amely a magyarság nemzeti érdekeinek, 
nyelvének és kultúrájának védelmét és fejlesztését tekinti feladatának, vagy 
azt támogatja. 

Az Anyanyelvi Konferencia abban a meggyőződésben vállalja feladatait, 
hogy a világ minden részében élő magyarság lelki és szellemi egységének 
helyreállítását, magyar nemzeti tudatának fejlődését szolgálja. Törekvéseiben 
a nemzet iránt érzett és vállalt felelőssége vezérli. 

Esztergom, 1992. augusztus 15. 

300 



II. Alapszabály 

Az Anyanyelvi Konferencia — A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 
Társasága (a továbbiakban: Anyanyelvi Konferencia vagy Társaság) célja, 
hogy az öt világrész magyarságának segítsen anyanyelve ápolásában, 
kultúrája megtartásában és magyarságtudata megőrzésében. 

I. Az Anyanyelvi Konferencia tagjai: 
1. Az Anyanyelvi Konferencia rendes tagja lehet az a természetes személy, 

aki az Anyanyelvi Konferencia Alapítólevelében és az Alapszabályában 
foglaltakkal egyetért, és belépési szándékát a Társaság elnökségéhez intézett 
írásos nyilatkozatban fejezi ki. 

A belépési nyilatkozatot az elnökség elfogadja vagy elutasítja, és erről a 
belépni szándékozót írásban értesíti. A döntés ellen a választmányhoz lehet a 
kézhezvételtől számított 30 napon belül fellebbezni. 

2. Az Anyanyelvi Konferencia pártoló tagja lehet az a természetes, jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a 
Társaság céljaival egyetért, ezt írásbeli belépési nyilatkozattal fejezi ki. A 
belépésről az elnökség dönt, és erről írásban értesíti a belépni szándékozót. A 
döntés ellen a választmányhoz lehet fordulni. 

3. Az Anyanyelvi Konferencia Választmánya tiszteleti taggá választhatja 
azt a személyt, aki a Társaság céljainak valóra váltásában kiemelkedő 
érdemeket szerzett. 

4. A tagság megszűnik: 
a/ kilépéssel (a kilépési nyilatkozat megküldésével az elnökséghez); 
b/ törléssel (azt, aki vállalt kötelességét nem teljesíti, tagdíját írásbeli 

felszólítás ellenére több mint egy éve elmulasztotta megfizetni, az elnökség a 
Társaság sorából törölheti); 

c/ kizárással (az elnökség azt a tagot, aki az Alapítólevél céljainak 
megvalósítását akadályozza, az Alapszabályt megsérti, kizárja a 
Társaságból); 

d/ elhalálozással, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet esetén jogutód nélküli felszámolással, feloszlatással. 

5. A törlést, a kizárást elrendelő elnökségi határozat ellen a kézhezvételtől 
számított 30 napon belül a választmányhoz lehet fellebbezni. 

A rendes tag jogai: 
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- részt vehet a Társaság munkájában, rendezvényein, 
- javaslatokat, indítványokat tehet, a sérelmes határozatok ellen 

felszólalhat (fellebbezési jog), 
- választhat és bármely tisztségre választható, 
- szabadon tájékozódhat a Társaság tevékenységéről, tanácskozási 

joggal részt vehet a Társaság testületeinek ülésein, a Társaság irataiba 
betekinthet, azokról másolatot készíthet, 

- igénybe veheti a Társaság nyújtotta szolgáltatásokat. 

6. A rendes tag kötelességei: 
- előmozdítani a Társaság céljainak megvalósítását szellemi és erkölcsi 

támogatásával, 
- a választmány által megállapított tagdíjat pontosan fizetni (a tiszteleti 

tag mentes a tagsági díjfizetés kötelezettsége alól). 

8. A pártoló tag jogai és kötelességei azonosak a rendes tag jogaival és 
kötelességeivel, kivéve a következőket: 

- közgyűléseken szavazati joga nincs, nem választhat és nem választható 
tisztségekre. 

II. Az Anyanyelvi Konferencia szervezete 
9. A közgyűlés 
Az Anyanyelvi Konferencia legfelsőbb szerve, amely legalább 

négyévenként tartja üléseit (rendes közgyűlés). A közgyűlést az elnök hívja 
egybe. A programot és a napirendet is tartalmazó meghívólevelet a közgyűlés 
kitűzött időpontja előtt 6 hónappal meg kell küldeni a tagoknak. 

Az elnöknek rendkívüli közgyűlést kell összehívnia, ha azt a tagok 
egyharmada vagy az elnökség többsége az ok és cél megjelölésével írásban 
kéri. 

A közgyűlésen a Társaság minden tagja részt vehet. A tagdíjhátralékban 
lévők szavazati és választó jogukat nem gyakorolhatják, csak tanácskozási 
joggal vehetnek részt a Társaság munkájában. A tiszteleti és pártolótagok 
(szervezetek képviselők útján) ugyancsak tanácskozási joggal vehetnek részt a 
közgyűlésen. 

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagoknak több mint a fele 
megjelenik. Határozatképtelenség esetén az elnök újabb közgyűlést hív egybe, 
amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 

A közgyűlés választja meg a választmány 60 tagját (20 tagot az 
anyaországból, 20 tagot a Kárpát-medencében élő magyarságból, 20 tagot a 
nyugati szórványságból). 
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Alapszabályt csak a közgyűlés módosíthat, kétharmados szótöbbséggel. A 
közgyűlés személyi kérdésekben titkos, egyébként nyílt szavazással, 
szótöbbséggel dönt. 

10. A választmány 
A közgyűlések közötti időszakban a választmány gondoskodik a közgyűlés 

határozatainak végrehajtásáról. A közgyűlés határozatainak szellemében új 
feladatokat jelölhet meg az elnökség számára. Tevékenységéről a 
közgyűlésnek számol be. 

A választmányt az elnök hívja egybe. A választmány tagjainak egyharmada 
vagy az elnökség többségének az ok és cél megjelölésével történő kérésére az 
elnök köteles a választmányt összehívni. 

A választmány évente legalább egyszer tart ülést. A választmány 
határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele megjelent. 
Határozatképtelenség esetén az elnök új választmányi ülést tartozik 
összehívni, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 

A választmány feladata az alapszabályszerű működés ellenőrzése, továbbá 
az, hogy tagjai tekintélyükkel, tudományos tevékenységükkel, gyakorlati 
tapasztalataikkal segítsék a Társaságot, az elnökséget munkájában. A 
választmány kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

- az éves költségvetés és zárszámadás elfogadása, a felmentvény 
megadása, 

- a tagdíj megállapítása, 
- a tiszteleti tagok megválasztása, 
- döntés más szervezetekkel való szerződésről vagy más 

együttműködésről, 
- a hozzá intézett fellebbezések elbírálása, 
- az elnökség hat tagjának megválasztása négyéves időszakra. 
A választmány ülésein részt vehetnek az elnökség tagjai is. 
A választmány határozatait személyi kérdésekben titkos, más ügyekben 

nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. 

11. Az elnökség 
A Társaság ügyintéző szerve, hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés, 

melyet az Alapszabály nem utal a közgyűlés, a választmány hatáskörébe. 
Az elnökségnek tizenkét tagja van: 
a társaság elnöke, négy társelnöke; alelnöke és hat tagja. 
Az elnökség hat tagját négyéves időszakra a választmány választja meg. Az 

elnökség jogköre: 
- elfogadja vagy elutasítja a tag, a pártoló tag belépési nyilatkozatát, 

javaslatot tehet a választmánynak tiszteleti tag megválasztására, 
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- elbírálja a hozzá benyújtott fellebbezéseket, indítványokat, 
- előkészíti és megtárgyalja a közgyűlés, a választmány elé kerülő 

tervezeteket, javaslatokat, 
- a Társaság céljainak elérése érdekében javaslatokra, ajánlatokra 

szakmai bizottságokat, munkacsoportokat állíthat fel, megbízásokat adhat, 
- kezeli a Társaság vagyonát, ellenőrzi gazdálkodását, 
- méltányosságból mérsékelheti vagy el is engedheti a tagdíjat, vagy más 

felajánlást beszámíthat a tagdíj fejében, 
- hazai és külföldi szervezetekkel, személyekkel megállapodásokat, 

szerződéseket köthet, közös állásfoglalásokat adhat ki stb. 
Határozatait nyílt szavazással, személyi kérdésekben titkosan, 

szótöbbséggel hozza. 

12. A társaság elnöke 
Képviseli a Társaságot bel- és külkapcsolatokban. 
Az elnököt négyéves időszakra a közgyűlés választja meg. Összehívja és 

vezeti az elnökség üléseit, összehívja a közgyűlés és a választmány üléseit, 
gondoskodik az ott hozott határozatok végrehajtásáról. 20,000; Ft-ig az 
alelnök vagy az egyik elnökségi tag aláírásával utalványozási joga van, ezen 
felüli összegekről az elnökség, a választmány, a közgyűlés határoz. 

13. A társelnökök 
A Társaság négy társelnökét a Kárpát-medencében, illetve a nyugati 

szórványságban élők közül négyéves időszakra a közgyűlés választja meg. A 
társelnökök az elnök felkérésére az általa meghatározott feladatok ügyében 
teljes jogkörrel helyettesítik őt. 

14. Az alelnök 
A Társaság alelnökét négyéves időszakra a közgyűlés választja meg. A 

Társaság elnöke határozza meg feladatkörét. 

III. Az Anyanyelvi Konferencia gazdálkodása 
A Társaság vagyona a befizetett tagdíjakból, felajánlásokból, 

hozzájárulásokból és egyéb forrásokból tevődik össze. 
A Társaság céljai megvalósítása érdekében vállalkozói tevékenységet is 

folytathat; alapítványt tehet. 
A Társaság tartozásaiért vagyonával felel, a tagok a tagdíj megfizetésén 

túl a Társaság tartozásaiért nem felelnek. 
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IV. Az Anyanyelvi Konferencia megszűnése 
A Társaság megszűnik közgyűlésen kétharmados többséggel hozott 

határozat alapján. Vagyonát, ha a közgyűlés erről nem határozna, 
hungarológiai kutatásra, képzésre, határon túli magyarok anyanyelvi 
oktatására, tanáraik továbbképzésére kell fordítani. 

V. Zárórendelkezések 
A társadalmi szervezet neve: 
Anyanyelvi Konferencia — A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 

Társasága. Székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 15. 

Esztergom, 1992. augusztus 15. 

Az Anyanyelvi Konferencia vezetősége 

Tiszteleti elnök: 
Elnök: 
Társelnökök: 

Lőrincze Lajos 
Pomogáts Béla 
Gál Sándor 
Kántor Lajos 
Lázár Oszkár 
Nagy Károly 

Alelnök: Kolczonay Katalin 
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