
Közgyűlés meghívó 

Egyesületünk alapszabályának megfelelően az Elnökség 2017. április 29-én szombaton 9.00 

órára Közgyűlést hív össze – helye: 1165 Budapest, Hilda u. 4. 

Határozatképtelenség esetén az Alapszabály 10.§. 2.bek. alapján 9.30-kor a megismételt 

közgyűlés az eredeti napirendi pontokkal a megjelentek számától függetlenül 

határozatképesen ül össze.   

Napirend: 

1. Az Egyesület főtevékenysége besorolásának módosítása 

2. A 2016-os mérleg elfogadása (1.sz. melléklet: mérlegadatok) 

3. 2017-es tervek elfogadása 

A Közgyűlésre minden tagot tisztelettel meghívunk és megjelenésére számítunk.  

     a Vezetőség 

Az előterjesztések itt olvashatók: 

Előterjesztések: 

1. napirendi pont: a TEÁOR besorolás változása miatt az Egyesület főtevékenységének – 

a tevékenység változatlan folytatása mellett -  a közgyűlés a TEÁOR - 9499 – 

Máshová nem sorolt közösségi, társadalmi tevékenységet – határozza meg.  

2. Az Egyesület 2016-os mérlegét a Vezetőség a következő adatokkal terjeszti a 

Közgyűlés elé elfogadásra: 

Tagdíjbevételek:                             822.482,- Ft  

Kamat:                                                   129,- Ft  

Összbevétel:                                   822.611,- Ft  

Összes költség:                         854.273,- Ft 

Korábbi évek finanszírozási tartalékból fedezett veszteség:         31.662,- Ft  

 

Az Egyesület Felügyelő Bizottsága az előterjesztést támogatja, a mérleg elfogadását 

javasolja. 

 

3. A 2017-es év tevékenységére a vezetőség a melléklet szerinti javaslatot – éves központi 

rendezvénytervet terjeszti elő. 

Az ú Civil Tv. arra kötelezte Egyesületünket, hogy alapszabályban rögzítse, a tagdíjfizetéssel 

elmaradt tagjaink emlékeztetését önként vállalt kötelezettségük teljesítésére. Alapszabályunk a 

honlapon olvasható.www.nemet-diplomasok.hu Szavazati jogukat csak azok gyakorolhatják, akik 

a tagdíjat  folyamatosan rendezik. Kérjük megértéseteket.  

 

KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ - JAHRESBERICHT - 2016 

 

Szakaszgyőzelmek az akadályversenyen  



A 2016-os évben sikeresen vettük a Civiltörvény és a PTK által állított további akadályokat is, és 

jogerősen bejegyzésre került a kötelezően átalakított alapszabályunk.  

„Emellett” – az igazi győzelem, hogy volt energiánk a 19. Konferenciánk megszervezésére, amiről 

tavaly már részletesen beszámoltunk,  

Közösségépítő programjaink – családi kirándulások, városi séták, Oktoberfest, Stammtisch, 

népszerűsége töretlen,- a kerékpártúrával bővült is a kínálat -  így szándékaink szerint ezeket 

folytatjuk. Az időjárásfelelőssel a kapcsolatunk nem felhőtlen, ezért a szabadtéri programoknál olykor 

az alternatív időpontokat kellett igénybe venni. 

A honlapon már követhetik regisztrált tagjaink tagdíjbefizetéseiket – ez sokak kívánságának 

megfelelően kiváltotta azt a 22 éves „szükségmegoldást”, hogy a tagdíjfizetők listáját az 

Absolventenzeitungban közzé tegyük. A tagok elérhetőségi adataikat saját maguk menedzselhetik, így 

reméljük, hogy ezzel javul azok pontossága, napra készsége is! 

Az Egyesület 22-ik évében is megőrizte működésének haladó hagyományait.  

A nagyköveti fogadás, melyet még 1994-ben Otto-Raban Heinichen nagykövet úr kezdeményezett 

egyesületünk tagjai, majd a volt ösztöndíjasok részére, a tavalyi évben nem került megrendezésre. A 

honlapon jelezzük, ha folytatása lesz ennek a hagyománynak. 

Kulturált, jó hangulatú, tartalmas beszélgetésekre, eszmecserékre várjuk a kikapcsolódás mellett 

társainkat 2017-ben is!  

 

A 2016-os gazdasági adatok részletezve:   

Tagdíjbevételek:                             822.482,- Ft  

Kamat:                                                     129,- Ft  

Összbevétel:                                   822.611,- Ft  

Összes költség:                         854.273,- Ft 

Korábbi évek finanszírozási tartalékból fedezve:         31.662,- Ft  

Tagdíjfizető tagok száma:  119 fő 

Kiadásaink: 

postaköltség:           200.065 Ft 

Absolventenzeitung:               275.256 Ft 

Konferencia           163.313 Ft 

honlap:            166.970 Ft 

bankköltség:            48.669 Ft 

összes költség:           854.273 Ft  

 

Kiadásainkat kedvezően befolyásolta, hogy a konferencia kapcsán sikerült határérték alatt tartani a 

büntető adókkal sújtott kiadási tételeket. 

 

Danke an Alle, die unsere Erfolge in diesem Jahr möglich gemacht haben- in alphabetischer 

Reihenfolge: Berg Marianna, Halmágyi Edit, Kelemen Nóra, Nagy Edit, Rácz Juli, Ronkay Mária,  

Seemann Ágnes,  Sziviné Harsányi Lucia, Bacsinszky Tibor, Csépay Imre, Dorogmann László, 



Korencsy Ottó, Surányi András, Szivi László, Windisch István és web-mesterünk. Ők vállalták a 

legtöbb feladatot magukra: a 2016-os konferencia lebonyolítását, a kirándulások szervezését, az 

újságírást, a lapkészítést, az egyetemi találkozók, a Kinderfaschings Tour és az Oktoberfest 

megszervezését, fényképek / video készítését eseményeinken, a volt egyetemekkel való 

kapcsolattartást, a városi-egyetemi csoportok lendületben tartását, a tagnévsor és a honlap 

folyamatos karbantartását, a társaktól érkező kérések teljesítését, a könyvelést, a pénzügyek 

ellenőrzését, hogy csak a legfontosabbakat említsük.  

Köszönjük a tagdíjbefizetéseket, külön azoknak, akik kiemelkedően járultak hozzá tevékenységünk 

anyagi hátterének biztosításához. 

 


