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1. cikkely 
A Társulás neve és jogi formája 

 
A Társulás neve: 
 
 Fórum Kisebbségkutató Intézet 
 

(angol nyelven: Forum Minority Research Institute) 
(szlovák nyelven: Fórum inštitút pre výskum menšín) 

 
Jogi formája: 
 
 Jogi személyek társulása, non-profit jogi személy. 
 
 

2. cikkely 
A Társulás székhelye 

 
A Társulás székhelye: Park utca 4, Somorja, Szlovákia (Parková 4, 931 01 Šamorín) 
 
 

3. cikkely 
A Társulás tevékenységi köre 

 
A Társulás tevékenységi köre: 
 

• alapkutatás végzése a társadalomtudományok, a kisebbségek, a kultúra, az 
önkormányzatok, a jogrend, a pedagógia és a határon átívelő együttműködés területén 

• konferenciák, szemináriumok, képzések szervezése 
• kiadói tevékenység, tudományos kiadványok, folyóiratok, iskolai és egyéb pedagógiai, 

oktatási segédeszközök és anyagok megjelentetése 
• internetes adatbázisok készítése, feldolgozása és kezelése 
• digitalizálás és multimediális hordozók kiadása 
• könyvtári és levéltári fondok feldolgozása 

 
 

4. cikkely 
A Társulás tagjai és a tulajdonviszonyok szabályozása  



 
• A Társulás tagjai: 
1. Fórum Információs Központ (székhelye Parková 4, 931 01 Šamorín), mint a Fórum 

Alapítvány jogutódja 
2. Katedra Alapítvány (székhelye Galantská cesta 658/2F, 929 01 Dunajská Streda) 

 
• Tulajdonviszonyok: 

1. A Társulás vagyonát az alapítók betétei, továbbá hazai és külföldi szponzorok pénz- és 
tárgyi adományai, valamint nem utolsó sorban a Társaság vagyonából és tevékenységéből 
eredő hozam alkotják. 
Az alapítók betétei a következők: 
a) A Fórum Információs Központ kezdő betétként 10.000 SKK-t helyezett el a 

Társaságban. 
b) A Katedra Alapítvány kezdő betétként szintén 10.000 SKK-t helyezett el a 

Társaságban. 
Az említett betétek a Társulásnak a társulások regiszterébe történő bejegyzését követő 10 
napon belül esedékesek.  
2. A Társulás összes pénzeszközét újonnan nyitott külön számlán vezetik. 
3. Az összes betét, átutalt és rendelkezésre bocsátott pénzeszköz, valamint az összes ingó- és 

ingatlan vagyon a Társulás vagyonát képezi. 
4. A Társulás a vagyona mértékéig felel a kötelezettségei teljesítésének elmaradásáért.  
A Társulás eszközei kizárólag a Társulás tevékenységeinek megvalósítására használhatóak 
fel. E célból a Társulás éves költségvetést készít, könyvvitelt vezet a Társulás bevételeiről és 
kiadásairól, valamint éves számviteli zárást készít a gazdasági eredményéről. Az éves 
költségvetést a közgyűlés hagyja jóvá. A Társulás gazdálkodásáért a Társulás hivatalos 
képviselője felel. 
 

5. cikkely 
A társulási tagság létrejötte és megszűnése 

 
1. A társulási tagság a Társulás megalapításáról szóló írásos alapítási szerződés szerződő 

felek általi aláírásával jön létre. 
2. További tagok (jogi személyek) a közgyűlés beleegyezésével csatlakozhatnak a 

Társuláshoz, jelentkezőlap alapján és a 333,33 EUR összegű betét befizetését követően. 
3. A társulási tagság a jogi személy megszűnésével szűnik meg, amennyiben annak jogai és 

kötelezettségei nem kerülnek átruházásra a jogutódjára. 
 
 

6. cikkely 
A Társulás tagjainak jogai és kötelezettségei 

 
1. A Társulás minden tagja köteles főként sokoldalú igyekezetet kifejteni a Társulás 

tevékenységi körébe tartozó tevékenységek megvalósítása érdekében. 
2. A Társulás minden tagjának jogában áll főként tájékoztatást kapni a Társulás 

tevékenységéről. 
 
 

7. cikkely 
A Társulás szervei és azok hatáskörei 

 
A Társulás szervei: 

1) Közgyűlés 



2) Igazgatótanács 
3) Elnök 
4) Igazgató 
5) Ügyvezető igazgató 
6) A Társulás részlegei 
7) Titkárság 

 
1. A Közgyűlés  
A közgyűlést az alábbiak alkotják: 
• a tagszervezetek küldöttei, akik mindegyike két-két tagot nevez a közgyűlésbe. 
A közgyűlés a Társulás legfelsőbb szerve. A közgyűlés választja és határozatban nevezi ki 
a Társulás elnökét, igazgatóját és ügyvezető igazgatóját.  
A közgyűlés évente egyszer ül össze.  
A közgyűlés dönt: 
• az alapszabály módosításáról 
• a Társulás éves tervének jóváhagyásáról 
• a Társulás költségvetésének jóváhagyásáról  
• a Társulás könyvvizsgálói jelentés által igazolt éves gazdálkodásának jóváhagyásáról 
• a Társulás éves jelentésének jóváhagyásáról 
• a Társulás megszüntetéséről vagy más társulással történő összevonásáról 
• új tagok felvételéről 

 
2. Az Igazgatótanács 
Az igazgatótanács a közgyűlés végrehajtó szerve, melynek tagjai  
• az elnök  
• az igazgató 
• az ügyvezető igazgató 
• a részlegek igazgatói  
• a titkárságvezető 
Az igazgatótanácsot az igazgató vezeti. Az Igazgatótanács legalább havonta egyszer 
összeül. Feladata: 
• konkretizálni a közgyűlés határozatait 
• dönteni az operatív és aktuális kutatási programokról 
• versenypályázatot kiírni a konkrét tudományos feladatokra és biztosítani azok 

kiértékelését és koordinálását 
• biztosítani a kutatás eredményeinek folyamatos ellenőrzését 
• munkaértekezleteket, szemináriumokat és konferenciákat szervezni, amelyeken 

megvitatják az egyes témaköröket és bemutatják az elért kutatási eredményeket. 
 
3. Az elnök 
A Társulás elnöke képviseli a Társulást, valamint Kinevezési Okirat által kinevezi a 
Társulás hivatalos képviselőjét. 
 
4. Az igazgató 
• személyét a közgyűlés választja meg és hívja vissza 
• irányítja és koordinálja az igazgatótanács munkáját 
• dolgozza ki a Társulás stratégiai anyagait és terveit  

 
5. Az ügyvezető igazgató 
• személyét a közgyűlés választja meg és hívja vissza 
• személyét a Társulás elnöke nevezi ki Kinevezési Okirat formájában 



• a Társulás hivatalos képviselője 
• képviseli a Társulást jogi és egyéb eljárásoknál, gyakorolja a Társulás munkáltatói 

jogait 
• koordinálja a Társulás egyes szerveinek tevékenységét 
• a közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra a Társulás költségvetését 
• biztosítja a Társulás éves tervének teljesítését 
• a közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra a Társulás éves tervét  
• irányítja a titkárság munkáját  
• nevezi ki a részlegek igazgatóit és a titkárságvezetőt. 

 
6.  A Társulás részlegei 
A Társulás részlegei a Társulás önálló kihelyezett munkahelyei. A részlegek 
igazgatójának jogában áll önállóan eljárni a részleget érintő szakmai, gazdasági és 
szervezési ügyekben. A részlegek igazgatói tagjai a Társulás igazgatótanácsának. 
A Társulás részlegei a következők: 
• Bibliotheca Hungarica – Somorja 
• Európai Etnológiai Kutatóközpont – Komárom 
• Digitalizáló és Internetes Adatbázisok Központja – Somorja 
• Szlovákiai Magyar Levéltár – Somorja 
• Történeti Kutatások Részlege 
• Szociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege 
• Kiadói Részleg 

 
7. A titkárság 
A titkárság végzi a Társulás tevékenységével összefüggő adminisztratív és szervezési 
munkálatokat. A titkárságvezető tagja a Társulás igazgatótanácsának. 

 
 

8. cikkely 
A Társulás felszámolása és megszűnése 

 
1. A Társulás a közgyűlés határozata alapján szüntethető meg vagy vonható össze más 
társulással. 
2. A Társulás a társulások regiszteréből való törlés által szűnik meg. 
3. A Társulás más társulással való összevonása esetén annak vagyona átruházódik arra a 
szervezetre, amely tevékenységét, céljait és jellegét tekintve a leginkább megközelíti a 
Társulás célját. 
4. Amennyiben a Társulás vagyona annak megszüntetése esetén nem ruházódik át a 
jogutódjára, a Társulás megszűnését felszámolási eljárás előzi meg, s a felszámolási érték 
elosztásra kerül a Társulás tagjai között azok betétei és az általuk a Társaságba helyezett 
eszközök arányában. A felszámolót a közgyűlés nevezi ki. 
 

9. cikkely 
Záró rendelkezések 

 
A fenti Alapszabály 2014. október 14-étől érvényes és a bejegyzés napján lép hatályba. A 
Társulás hivatalos képviselője az ügyvezető igazgató, doc. Simon Attila PhD. 
A Társulás nyilvántartási száma: Krajský úrad Trnava (Nagyszombati Kerületi Hivatal) 
1/1996. 
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