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ALAPSZABÁLY

1. FEJEZET

AZ UNIÓ NEVE ÉS CÉLJA

 ■ 1. cikk

(1) Az Unió neve:

• Federal Union of European Nationalities (FUEN), (Európai Nemzetiségek Födera-
tív Uniója)

• Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten 

• Федералистский союз европейских национальных меньшинств

• Union Fédéraliste des Communautés Ethniques Européennes

(2) A szervezet Európa őshonos nemzeti kisebbségeinek szolgálatában áll, amelyek 
számbeli kisebbségetalkotnak egy másik állam határain belül.

(3) A FUEN a német jog szerint bejegyzett egyesület, székhelye: Flensburg, Német 
Köztársaság. A FUEN az Amtsgericht Flensburg egyesületi jegyzékében szerepel.

 ■ 2. cikk

Az 1. cikk szerinti őshonos kisebbség nemzeti kisebbség, népcsoport vagy nyelvcso-
port, amely

a) tagjai adott állam területén szétszórva vagy egységes csoportban élnek; 

b) létszámát tekintve kisebb csoportot alkot, mint az állam fennmaradó népessége; 

c) tagjai ennek az államnak állampolgárai; 
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d) tagjai generációk óta állandó jelleggel az érintett vidéken honosak; 

e) etnikai, nyelvi vagy kulturális vonásaikban különbözik a többi állampolgártól, és ezeket 
az egyedi jellegzetességeket meg kívánja őrizni;

f) a Kisebbségvédelmi Keretegyezménnyel vagy a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek 
Európai Chartájával összhangban határozzák meg.

 ■ 3. cikk

(1) A FUEN elkötelezett a nemzeti és regionális jellegzetességek, nyelv, kultúra megőrzése, az 
őshonos kisebbségek egyéni és kollektív jogainak érvényesítése, valamint az ezen őshonos 
kisebbségekre vonatkozó, nemzetközileg elismert jogszabályok megalkotása mellett.

(2) A FUEN támogatja az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet (EBESZ), az Európa Tanács, az Európai Unió és valamennyi egyéb 
szervezet azon törekvéseit, amelyek egy szövetségi Európából kiindulva az emberi jogok és 
alapvető szabadságjogok védelmét és betartatását szolgálják, az őshonos kisebbségek fenn-
maradását és egyedi jellegének megőrzését garantálják, és az önrendelkezés igényeknek 
megfelelő formáinak elérését célozzák.

(3) A FUEN az őshonos kisebbségi szervezetek és a szervezetek tagjainak az érdekeit képvi-
seli különösen az európai és nemzetközi színtéren.

(4) A FUEN minden téren a tolerancia elősegítéséért és a népek közötti egyetértésért dolgo-
zik. Ez mindenekelőtt az őshonos kisebbségek politikai, kulturális, gazdasági és társadalmi 
törekvéseinek támogatását jelenti, és a többségi társadalommal egy régióban való együtt-
élés, jó szomszédi viszony kialakítását.

(5) A FUEN munkája a jogállam, a nyilvánosság és átláthatóság alapelveire épül.

 ■ 4. cikk

(1) A FUEN kizárólag és közvetlenül közérdekű célokat szolgál a Német Köztársaság adótör-
vényének „Adókedvezményes tevékenységek” szakaszának értelmében.

(2) Céljai megvalósítására a FUEN flensburgi székhelyén kívüli irodákban is jogosult tevé-
kenységet folytatni. 

(3) A FUEN tevékenysége önös és gazdasági érdekektől mentes.
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(4) A FUEN eszközei csak a 3. cikkben megállapított feladatok teljesítéséhez használhatóak 
fel. A tagok nem részesülnek semmilyen juttatásban az egyesület eszközeiből.

(5) Semmilyen személy nem részesülhet az egyesület céljain kívül eső vagy aránytalanul ma-
gas juttatásokban.

2. FEJEZET

TAGOK

 ■ 5. cikk

(1) Rendes tagként felvehető az a szervezet, amely: 

a) őshonos kisebbség érdekképviseletét látja el, 

b) demokratikus módon jött létre, 

c) teljesíti a 2. cikk kritériumait és 

d) az őshonos kisebbség jelentős részét képviseli.

(2) Az Unió rendes tagja az Európai Nemzetiségek Ifjúsága (Jugend Europäischer Volksgrup-
pen e.V., JEV) is.

 ■ 6. cikk

(1) A társult tagság a rendes tagság előkészítését szolgálja. 

(2) Társult tagként felvehető olyan őshonos kisebbségi szervezet is, amely kisebbségi csopor-
tot képviselő egyéb szervezet már a FUEN rendes tagja. 

(3) Társult tagként felvehető:

a) az a szervezet, amely az 5. cikk követelményeinek eleget tesz.

b) több, egyazon államban élő kisebbség szervezete.
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 ■ 7. cikk

(1) A rendes és társult tagok felvételéről az elnökség javaslatára a Küldöttgyűlés egyszerű 
többségi szavazással dönt.

(2) A felvétel jogi úton nem kikényszeríthető.

(3) Az új tag szavazati joga a következő Küldöttgyűlés alkalmával válik érvényessé.

 ■ 8. cikk

(1) ) Megfigyelő tagként felvehetőek a FUEN munkáját eszmei és anyagi támogatással segítő 
magánszemélyek, intézmények, alapítványok és egyesületek.

(2) Magánszemélyek megfigyelő tagságáról a FUEN elnöksége, egyéb esetekben a megfi-
gyelő tagságról a FUEN Küldöttgyűlése dönt.

 ■ 9. cikk

Amennyiben őshonos kisebbség számára politikai okok miatt nem lehetséges az anyaor-
szágban való szerveződés és tevékenység, tagként felvehető a kisebbség emigrációban mű-
ködő érdekképviselete is.

 ■ 10. cikk 

Kilépésre bármikor lehetőség van, az írásbeli nyilatkozattal, a naptári év végével válik érvé-
nyessé. 

 ■ 11. cikk 

(1) Az a tag, amely a FUEN munkájának ellenében hat, vagy a munkáját veszélyezteti, az En-
ökség javaslatára a Küldöttgyűlés által kizárható az egyesületből. 

(2) Azt a tagot, amely tagsági díját három egymást követő évben elmulasztja megfizetni, az 
Elnökség törölheti a tagságból.
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 ■ 12. cikk 

A tagok éves tagdíj fizetésével járulnak hozzá a FUEN költségvetésének fenntartásához. A 
tagdíj meghatározása az egyes tagok pénzügyi lehetőségeire való tekintettel történik. 

3. FEJEZET

KÜLDÖTTGYŰLÉS

 ■ 13. cikk

(1) A Küldöttgyűlés a FUEN legfőbb szerve. 

(2) A Küldöttgyűlés tagjai: 

a) a rendes tagok küldöttei, 

b) a társult tagok küldöttei, 

c) az Európai Nemzetiségek Ifjúságának küldöttei,

d) az elnökség tagjai,

e) a megfigyelő tagok.

(3) A Küldöttgyűlés alapvetően nyilvános. Egyes esetekben a Küldöttgyűlés
rendelkezhet zárt ülésről.

 ■ 14. cikk

(1) Mindegyik rendes tag 6 szavazattal rendelkezik. 

(2) Mindegyik társult tag egy szavazattal rendelkezik.

(3) Az Európai Nemzetiségek Ifjúsága 6 szavazattal rendelkezik. 

(4) Az Elnökség tagjai 1-1 szavazattal rendelkeznek.
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(5) A megfigyelő tagok nem rendelkeznek szavazattal.

(6) Felfüggesztésre kerül azon rendes és társult tagok szavazati joga, amelyek elmulasztották 
esedékes tagdíjuk befizetését. 

 ■ 15. cikk

(1) Amennyiben egyazon őshonos kisebbséget több rendes és/vagy társult tagszervezet kép-
viseli a FUEN-ben, úgy a szavazataik teljes száma nem haladhatja meg a hatot. 

(2) A 6 szavazat megoszlásáról az érintett tagoknak a Küldöttgyűlés kezdete előtt meg kell 
állapodniuk. A megállapodásról az elnökséget írásban tájékoztatni kell. 

(3) Amennyiben a szavazatok elosztásáról a tagok nem tudnak megállapodni, úgy arról az 
elnökség dönt.

 ■ 16. cikk

(1) A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazattal bíró tagszervezeteknek legalább 
1/3-a jelen van vagy képviselve van.

(2) Ellenkező értelmű rendelkezés hiányában a Küldöttgyűlés egyszerű többséggel határoz a 
FUEN ügyeiben. 

(3) A Küldöttgyűlés illetékességi körébe tartozik különösen:

a) a FUEN céljainak megvalósítását szolgáló iránymutatások és intézkedések elfogadása;

b) határozatok elfogadása;

c) az Elnökség pénzügyi beszámolójának elfogadása;

d) határozathozatal a költségvetésről, az előzetes költségvetési javaslatról és az auditje-
lentésről;

e) az Elnökség tehermentesítése;

f) az Elnökség tagjainak megválasztása és az auditorok kinevezése; 

g) az Elnökség tagjainak honoráriumáról szóló döntés;

h) a 12. cikk szerinti tagsági díj összegéről szóló döntés;
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i) rendes és társult tagok felvételéről szóló döntés;

j) intézmények, alapítványok és egyesületek felvétele megfigyelő tagként;

k) tagok kizárásáról szóló döntés; Ez nem érinti az Elnökség 11. cikkben szabályozott ille-
tékességét a tagok törlésével kapcsolatban.

l) Alapszabály módosítása

(4) Alapszabály-módosítás és tagkizárás a leadott érvényes szavazatok kétharmadával fogad-
ható el.

(5) A Küldöttgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és az 
ülés vezetője aláírásával ellát.

 ■ 17. cikk

(1) A Küldöttgyűlésre legalább évente egyszer sor kerül. A Küldöttgyűlést írásban vagy elekt-
ronikus formában, 14 héttel korábban hívja össze az elnök, vagy az elnök akadályoztatása 
esetén az Elnökség egy tagja. 

(2) A Küldöttgyűlést az Elnökség két tagjának vagy a rendes tagsággal rendelkező szerveze-
tek egytizedének indokolt kérésére is össze kell hívni. 

(3) Alapos okkal illetve sürgős esetben a rögzített értesítési határidőtől el lehet tekinteni.

(4) Amennyiben a küldötteket rendkívüli, előre nem látható és rajtuk kívül álló körülmények 
akadályozzák a Küldöttgyűlésen való részvételben, az Elnökség határozhat úgy, hogy az érin-
tett tagszervezetek szavazati jogukkal elektronikus kommunikáció formájában élhetnek és/
vagy, hogy a Küldöttgyűlést teljes mértékben vagy részben elektronikus formában bonyolít-
sák.

(5) Ilyen rendkívüli és előre nem látható körülménynek minősül különösen az, ha a tagszer-
vezetek legalább egyharmadának küldöttei a lakóhelyük szerinti vagy a Küldöttgyűlés helye 
szerinti országban érvényes utazási korlátozások vagy határlezárás miatt személyesen nem 
tudnak megjelenni.

 ■ 18. cikk

(1) A napirendre vonatkozó javaslatokat legalább 10 héttel a Küldöttgyűlést megelőzően kell 
benyújtani az Elnökség részére.
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(2) A kijelölési javaslatokat legalább a kijelölésre egybehívott Küldöttgyűlés előtt 10 héttel 
meg kell küldeni a főtitkár részére.

(3) A végleges napirendet a tagszervezetek legalább négy héttel a Küldöttgyűlés előtt meg-
kapják.

(4) Alapos okkal illetve sürgős esetben a rögzített értesítési határidőtől eltekinthetnek.

 ■ 19. cikk

Eltérő rendelkezés hiányában a Küldöttgyűlés a megjelent vagy képviselt tagok egyszerű 
többségével hoz határozatokat. Határozatot csak a napirendben szereplő ügyben hozhatnak.

 ■ 20. cikk

Az Elnökség jóváhagyásával sürgős határozathozatali javaslatok terjeszthetőek a Küldöttgyű-
lés elé.

4. FEJEZET

AZ ELNÖKSÉG

 ■ 21. cikk

Az Elnökség feladatai: 

a) végrehajtja a Küldöttgyűlés határozatait; 

b) képviseli a FUEN célkitűzéseit nemzeti, nemzetek feletti és nemzetközi grémiumok előtt;

c) határoz a működési szabályokról;

d) dönt a Küldöttgyűlés ülései közötti időszakban a FUEN folyamatban lévő munkájával 
kapcsolatos kérdésekben; 

e) jóváhagyja az Elnökség tagjainak rendszeres beszámolóit; 

f) kezeli a FUEN vagyonát és pénzügyeit; 
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g) elfogadja és megerősíti a főtitkár pénzügyi beszámolóit és gazdasági terveit; 

h) munkacsoportokat alapít; 

i) jóváhagyja a főtitkár FUEN irodák munkájával kapcsolatos beszámolóit, meghatározza 
az egyes irodák által végzett munka fókuszát. 

j) határoz az elnökségi tagok költségtérítéséről és esetleges díjazásáról.

 ■ 22. cikk

Az Elnökség tagjai feladataik végzése során kötelesek a FUEN általános érdekeit képviselni. 
Tevékenységeik során betartják az alapszabály rendelkezéseit, a működési szabályzatot és a 
Küldöttgyűlés határozatait.

 ■ 23. cikk

(1) Az Elnökség egy elnökből és hat alelnökből áll. 

(2) Továbbá az Elnökség tagja az Európai Nemzetiségek Ifjúságának elnöke is.

(3) Az Elnökség nyílt szavazáson, egyszerű többséggel hozza döntéseit. 

(4) Az Elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak többsége részt vesz az ülésen. Szavazate-
gyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(5) Az üléseken való részvétel, és a döntések megszavazása részben vagy egészben elektroni-
kus módon is megengedett.

 ■ 24. cikk

Az Elnökség összetételéről a földrajzi tagoltságra és a különböző nyelvcsoportokra való figye-
lemmel kell gondoskodni.

 ■ 25. cikk

Az Elnökség tagjait három évre választják. Az elnökségi tagok legfeljebb kétszer választhatók újra.



12 Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója

 ■ 26. cikk

(1) Az Elnökség nevezi ki a főtitkárt.

(2) Az Elnökség a főtitkárt „különleges képviselőként” is megbízhatja a német polgári tör-
vénykönyv 30. §-a szerint.

 ■ 27. cikk

Az Elnökség a jelen alapszabályból kiindulva működési szabályzatot állapít meg.

 ■ 28. cikk

(1) Az Elnökség dönt az irodák létrehozásáról. 

(2.) Az Elnökség munkája során szakértőket vonhat be, és konkrét feladatokhoz FUEN-képvi-
selőt nevezhet ki, és szakértői bizottságokat alakíthat.

 ■ 29. cikk

(1) Az Elnökség üléseit négy héttel előre az elnök hívja össze. 

(2) A napirendet és a döntéshozatali előterjesztéseket az Elnökség tagjainak legalább az ülés 
kezdete előtt egy héttel meg kell küldeni. 

(3) Az elnökségi ülés összehívását legalább két alelnök együttesen is kezdeményezheti.

(4) A főtitkár szavazati jog nélkül vesz részt az Elnökség ülésein. Az ülésekre szükség esetén 
más munkatársak és vendégek is meghívhatóak.

 ■ 30. cikk

(1) A német polgári törvénykönyv 26. §-a értelmében vett igazgatótanácsot az elnök és az al-
elnökök alkotják. 

(2) Az elnök egy alelnökkel közösen jogosult a FUEN képviseletére harmadik személyekkel 
szemben és jogi eljárásokban. 
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 ■ 31. cikk

(1) Az elnökség tagjai tisztségüket önkéntes alapon töltik be. Szükség esetén, a költségvetési 
lehetőségek között és szerződésben rögzített módon a pozíciók betöltéséért honorárium 
vagy költségtérítés fizethető a személyi jövedelemadóról szóló német törvény 3. § 26. cikké-
nek a) pontja szerint.  

(2) A személyi jövedelemadóról szóló német törvény 3. § 26. cikkének a) pontja szerinti költ-
ségtérítés fizetéséről és annak összegéről szóló döntés valamint az esetleges honorárium 
fizetéséről szóló döntés az Elnökség hatáskörébe tartozik. Az érintett elnökségi tag a szava-
záson nem élhet szavazati jogával.

5. FEJEZET

AZ ELNÖK

 ■ 32. cikk

(1) Az elnök vezeti a Küldöttgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtását. 

(2) Az elnök vezeti az elnökségi üléseket.

(3) Az elnök a főtitkár közvetlen szolgálati felettese. 

 ■ 33. cikk

Az alelnökök támogatják az elnök munkáját, és akadályoztatása esetén helyettesítik.
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6. FEJEZET:

A FŐTITKÁR

 ■ 34. cikk

A főtitkár

a) irányítja a FUEN irodáit;

b) felelős a Küldöttgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáért; 

c) az Elnökségnek és a Küldöttgyűlésnek jelentést készít saját tevékenységéről;

d) elkészíti a pénzügyi beszámolókat, a költségvetési és gazdasági tervet, és ezeket az 
Elnökség elé terjeszti jóváhagyásra;

e) az Elnökséggel egyetértésben dönt munkaviszonyok létesítéséről és megszün-
tetéséről;

f) irányítja a kinevezési és választási eljárásokat az elnökségi tagok és az auditor kinevezése-
kor a jelen alapszabály megfelelő rendelkezéseinek és határidőinek figyelembe vételével.

7. FEJEZET

A FUEN MUNKACSOPORTJAI

 ■ 35. cikk

(1) A FUEN célkitűzéseinek megvalósításához az elnökség kezdeményezésére legalább 3 tag-
szervezet részvételével munkacsoportok alakíthatóak. 

(2) A munkacsoportok feladatait és összetételét a működési szabályzatban kell rögzíteni. 

 ■ 36. cikk

A munkacsoportok figyelemmel vannak a FUEN tagjainak közös törekvésére, és követik a 
1-4. cikkekben rögzített egyesületi célokat.
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8. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 ■ 37. cikk

A jelen alapszabály német nyelven készült. Angol és orosz nyelvű fordításai rendelkezésre 
állnak a határozathozatal során. Az alapszabály értelmezéséből fakadó viták esetén kizárólag 
a német szöveg az irányadó.

 ■ 38. cikk

A FUEN megszüntetéséről az erre a célra egybehívott Küldöttgyűlés határozhat. A határozat 
elfogadásához a leadott érvényes szavazatok háromnegyedes többségére van szükség.

 ■ 39. cikk

A FUEN megszüntetése vagy felfüggesztése, vagy az adókedvezményben részesített te-
vékenységek megszűnése esetén a FUEN eszközei egy közjogi jogi személyre vagy egyéb, 
adókedvezményben részesülő tevékenységet végző testületre szállnak azzal a megkötéssel, 
hogy azokat a nemzetközi szellemiség elősegítésére, a kultúra minden területére kiterjedő 
tolerancia erősítésére és a népek közötti kölcsönös megértés kialakítására, különösen pedig 
Európa őshonos kisebbségeinek érdekében végzett munkára fordítják.
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