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A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége – 

Összefogás a Demokráciáért Alapszabálya  
             

 

I. 

Általános rendelkezések  

 

1) Az egyesület neve: Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége – 

Összefogás a Demokráciáért. 

2) Az egyesület rövidített neve: MEASZ, vagy MEASZ – Összefogás a 

Demokráciáért. 

3) Az egyesület angol neve: Hungarian Federation of Resistance Fighters and 

Antifascists – Union for Democracy. 

4) Az egyesület országos szervezet. 

5) Az egyesület jogi személy. 

6) Az egyesület közhasznú szervezet, közhasznúsági fokozata: közhasznú. 

7) Székhelye: Budapest, 1081 Népszínház utca 27. I. 6. 

8) Az egyesület jelképe: az antifasiszták által 1942-ben használt Petőfi-jelvény, 

és/vagy a Kossuth címer, valamint a MEASZ logója. 

 

 
 

 

II. 

Alapelvek, a MEASZ céljai, feladatai 

 

1) A MEASZ alapelvei. 

 

A MEASZ hagyományőrző, az egykori ellenállók, antifasiszták, a nácizmus 

üldözöttei érdekvédelmét is ellátó, öntevékeny non-profit társadalmi szervezet. 

Pártpolitikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt és tőlük nem kaphat. Országgyűlési, megyei, helyi 

önkormányzati jelöltet a választásokon nem támogat, azoknak anyagi 

támogatást sem nyújt. A MEASZ tagja a FIR-nek (Ellenállók Nemzetközi 

Szövetsége - Antifasiszta Világszövetség), a FMAC-nak (Hadviseltek 

Világszövetsége), valamint a Szakszervezeti Világszövetségnek (WFTU). 
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2) A MEASZ célja. 

- a nemzet, a haza felemelkedésének szolgálata, a közös európai 

eszmények, az emberi és állampolgári jogok, a demokratikus 

szabadságjogok /történelmi értékeinek/ védelme, nemzeti hagyományaink 

ápolása, 

- mindazok támogatása és segítése, akik készek fellépni a társadalom 

békéjéért, a demokrácia megszilárdításáért, a társadalmi szolidaritásért, a 

jogegyenlőségért és a tényleges egyenjogúságért, a nemzeti kisebbségek 

felemelkedéséért, szembeszállás az idegengyűlölettel, minden 

kisebbségellenes, nemzeti-nemzetiségi, faji, vallási, kulturális hátrányos 

megkülönböztetéssel, terrorista és diktatórikus megnyilvánulással, 

- mindazok a magyarországi demokratikus közéletért felelősséget érzők 

képviselete és segítése, akik az antifasiszta harc résztvevői, illetve a 

fasizmus üldözöttei voltak, akik harcoltak a független, szabad, 

demokratikus Magyarországért a II. világháború előtt és alatt 

(Magyarországon, vagy más országok területein, fegyveresen vagy 

politikai eszközökkel, valamint az új Magyar, Demokratikus Hadsereg 

kötelékeiben, a szövetséges hatalmak fegyveres erőiben). 

 

3) A MEASZ feladatai. 

 

- a célkitűzéseivel összhangban álló társadalmi és közéleti tevékenység 

kezdeményezése és ösztönzése, 

- a demokratikus hagyományok ápolása, 

- a társadalom - különösen az ifjúság - hazafias, humanista, demokratikus 

antifasiszta szellemű gondolkodásának elősegítése és erősítése, 

- együttműködés az előbbiek megvalósítását támogató állami, kormányzati, 

(minisztériumi,) önkormányzati, közigazgatási intézményekkel, illetve 

fellépés az ezekkel ellentétes magatartással szemben, 

- szolidaritás a hasonló feladatokat kitűző vagy azokat támogató 

társadalmi, /etnikai/ szervezetekkel, mozgalmakkal, egyházakkal, vallási 

közösségekkel, 

- az antifasiszta ellenállás egykori résztvevőinek, a nácizmus üldözötteinek, 

az embermentőknek az érdekvédelme, segélyezése, a mártírok, az 

áldozatok, az elhunytak emlékének ápolása, 

- nevelési, oktatási, fogyasztóvédelmi tevékenység, 

- a fenti célok és feladatok szolgálatában kiemelkedő magatartást tanúsító 

személyek a MEASZ által alapított Radnóti Miklós Antirasszista Díjban 

részesíthetők. 

 

A MEASZ által ellátott közhasznú tevékenységek a közhasznú szervezetekről 

szóló 1997. évi CLVI. törvény (Khtv.) 26.§ c. pontja szerint: 

- tudományos tevékenység, kutatás (c/3. alpont), 
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- nevelés és oktatás, képességfejlesztés (TEAOR a 8541-Felső szintű, nem 

felsőfokú oktatás) (c/4. alpont), 

- kulturális tevékenység (c/5. alpont), 

- kulturális örökség megóvása (c/6. alpont), 

- gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet 

(c/10.alpont), 

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 

(c/11. alpont), 

- emberi és állampolgári jogok védelme (c/12. alpont), 

- fogyasztóvédelem (c/16), 

- euró-atlanti integráció elősegítése (c/19). 

 

III. 

A MEASZ tagsága  

 

1) A MEASZ tagja lehet az a természetes és jogi személy, aki, vagy amely a 

Szövetség célkitűzéseit, Alapszabályát elfogadja, és tagdíjat fizet, vagy 

mentesítve van a tagdíjfizetés alól. 

 

2) A MEASZ természetes tagjainak felvétele önkéntes jelentkezés alapján 

történik.  A tagfelvételi kérelmet döntésre a területileg illetékes megyei, 

városi, Budapesten a kerületi szervezetekhez, illetve az internetes 

szervezethez kell benyújtani. Itt döntenek a kérelmező felvételéről, aki 

kedvező elbírálás esetén tagjelölté válik. A tagfelvételről az elnökség dönt.  

A jelentkező már tagjelöltsége ideje alatt részt vesz a MEASZ munkájában 

és tagdíjat fizet, nincs szavazati joga és nem választható. Országos, vagy 

területi tisztségre az választható, aki legalább 1 éve tagja a MEASZ-nak. 

Az elnökség felfüggesztheti tagsági viszonyát annak a tagnak, aki az 

Alapszabályt súlyosan megsérti, és magatartásával árt a MEASZ jó hírének. 

Az ilyen személy tagságának törléséről a soron következő közgyűlés dönt. 

 

3) A jogi személyek, - önállóságuk megtartása mellett - kérhetik felvételüket a 

MEASZ-ba. Erről az Országos Elnökség dönt. 

 

4) Tagnyilvántartás: 

 

A területi tagság nyilvántartása, a központ által kiállított tagsági 

igazolványok kiadása a területi szervezetek vezetőségeinek feladata. 

A tagság körülményeiben történt változásokat a területi szervezet bejelentése 

alapján (lakcím, név, kilépés, elhalálozás, stb.) a központi nyilvántartás is 

rögzít. Az ehhez szükséges adatokat, változásokat a területi szervezetek 

vezetői rendszeresen, negyedévenként a MEASZ titkárságra megküldik. 
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5) Tagdíjfizetés: 

A tagdíj összegét, s annak megoszlását a központi és a helyi szervezetek 

között évente a MEASZ Elnöksége állapítja meg. A természetes tag 

tagdíjának csökkentéséről – indokolt esetben megszüntetéséről – a területi 

szervezet – a MEASZ Elnökségének értesítése mellett – írásos határozatban 

dönt. 

 

6) A MEASZ- tagság megszűnik: 

- elhalálozással, 

- kilépéssel, ha a tag, kilépési szándékát a területi szervezethez, vagy az 

Elnökséghez írásban bejelenti, 

- törléssel, ha a tagja súlyosan megsérti az Alapszabály előírásait, illetve 

nyilvánosság előtti magatartásával árt a Szövetség megítélésének; valamint, 

ha felszólítás ellenére, elfogadható indok nélkül tartósan nem vesz részt a 

szervezet munkájában, egy évig nem fizeti a tagsági díjat. A törlésre a 

területi szervezet, jogi személy esetén pedig az elnök javaslata alapján az 

Elnökség jogosult. 

A törlésről szóló döntést írásban kell a taggal közölni, aki az ellen a soron 

következő rendes Küldöttgyűléshez, illetve bírósághoz fordulhat. 

 

IV. 

A MEASZ szervezeti felépítése és működési rendje 

 

1) A MEASZ területi és internetes szervezeteiben, munkabizottságokban, 

tagozatokban, a Nácizmus Üldözötteinek Bizottságában (NÜB), a 

Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmában végzi tevékenységét.   

 

2) A MEASZ szervezetei és szervei: 

- az Országos Küldöttgyűlés, 

- az Elnökség, ezen belül az alelnökök  

- a MEASZ Nemzeti Tanácsa  

- a Felügyelő Bizottság, 

- az Ifjúsági Testület, 

- az egykori ellenállók tagozatai, 

- a Szövetséghez csatlakozott jogi személyek, 

- a Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma,  

- a Nácizmus Üldözötteinek Bizottsága (NÜB)  

- A MEASZ szervezetei 

a) a területi (régió, megyei, városi, kerületi) szervezetek, 

b) internetes szervezet megyei jogkörrel 

Az internetes szervezet tagja lehet az internet kapcsolattal rendelkező 

MEASZ-tag. 

Az internetes szervezet működésének a MEASZ általános szabályaitól 

eltérő feltételeit az Elnökség határozza meg.  
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3) Az Országos Elnökség működteti a Történelmi Klubot, a MEASZ-Kávézót 

és a Demokrácia Akadémiát. 

 

4) A MEASZ szervezetei határozataikat nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel hozzák. Szavazategyenlőség esetén az ülést vezető elnök 

szavazata dönt. Az Elnök, az Elnökség, és a Felügyelő Bizottság 

megválasztása titkos szavazással történik. A Küldöttgyűlés és az Elnökség 

ülései nyilvánosak. Az elnök zárt ülést rendelhet el, ha azt a személyiségi 

jogok védelme, adatvédelmi szempontok, a MEASZ, vagy mások javainak 

védelme, illetve a benyújtandó pályázat anonimitása ezt megkívánják. A 

vezető szervek döntéseit az elnökség nyilvántartja a Határozatok Tárában, 

amelyben fel kell tüntetni a határozatok tartalmát, időpontját és hatályát, 

valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát, ha lehetséges 

személyét.  

A vezető szerv döntésének meghozatalában nem vehet részt az, aki a 

közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerint 

összeférhetetlenség hatálya alá esik: 

"8. § (1) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, 

aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a 

továbbiakban hozzátartozója) a határozat alapján: 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 

egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél 

szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe 

vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által 

tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 

megfelelő cél szerinti juttatás." 

 

A vezető szervek jelentősebb feladatok megoldására munkabizottságokat 

hozhatnak létre. A munkabizottságok ügyrendjüket maguk határozzák meg. 

 

5) A Küldöttgyűlés: 

 

A Szövetség legfelsőbb döntést hozó szerve, amelynek szavazati jogú 

küldötteit – a tagsági díjat fizetők és az ez alól felmentettek összlétszámát 

tekintve minden megkezdett 5 tag után egy főt – két év időtartamra a 

Szövetség tagjai megyei, városi, kerületi közgyűlésen, illetve az internetes 

szervezet tagsága a rájuk vonatkozó szabályozás szerint közvetlenül 

választják. 

Az Elnökségbe, valamint a Felügyelő Bizottságba választott személyek a 

következő két esztendőre küldöttnek is tekintendők, de ezzel az 5 tag után 1fő 

küldött struktúra nem változik. 
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A küldöttgyűlést az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egyszer 

hívja össze. Össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, vagy ha az 

egyesület tagjainak egynegyede – ok és cél megjelölésével – azt kéri. 

 

A küldöttgyűlés hatásköre: 

a) a Szövetség alapszabályának jóváhagyása, módosítása, tartalmi és 

gazdasági irányvonalának, feladatainak meghatározása, 

b) a Szövetség Elnökének, a 13 tagú Elnökség további 12 tagjának 

megválasztása 2 évre, 

c) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, 

d) az Elnökség beszámolójának és a Felügyelő Bizottság jelentésének 

elfogadása, 

e) a közhasznúsági jelentés elfogadása, 

f) döntés az Elnökség törlési határozata ellen benyújtott fellebbezésekről, 

g) döntés a Szövetség feloszlásáról és más társadalmi szervezettel való 

egyesüléséről, 

h) a küldöttgyűlés munkabizottságainak megválasztása. 

 

A Küldöttgyűlés határozatképes, ha a küldöttek több mint a fele jelen van. 

Határozatképtelenség miatt az azonos napirenddel megismételt ülésen a 

határozatképesség független a megjelentek számától. 

 

6) Elnökség: 

 

A küldöttgyűlések közötti időben a Szövetség irányító szerve a két évre 

választott 13 tagú Elnökség. Tagjai az elnök, legfeljebb 12 alelnöki funkciót 

betöltő elnökségi tag.  

a) összehívja a Küldöttgyűlést, annak beszámol a végzett munkáról, 

b) dönt azokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Küldöttgyűlés 

hatáskörébe, 

c) ellátja a szövetség tagjainak érdekvédelmét, 

d) állást foglal és kezdeményez a Szövetség tagságát érintő törvények, 

rendeletek, határozatok ügyében, és a Szövetség nemzetközi 

kapcsolatainak kérdéseiben, 

e) beszámoltatja a területi és az internetes szervezetek vezetőit, 

f) elfogadja a MEASZ éves költségvetésének irányszámait, 

g) dönt a Szövetség ingatlanairól és nagyobb értékű vagyontárgyairól, 

h) határoz a MEASZ-hoz csatlakozott egyesületek, tagozatok, szervezetek 

tagdíja ügyében, 

i) határoz a más társadalmi szervezetekkel folytatandó együttműködéséről, 

j) dönt a jogi személyek és tiszteletbeli tagok felvételéről, 

k) gondozza a MEASZ kiadványait. Kinevezi az „Évkönyv” 

főszerkesztőjét, valamint a „Tovább” felelős szerkesztőjét, a Szerkesztő 

Bizottság elnökét, munkabizottságokat állíthat fel, 
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l) dönt a területi szervezetek határozata ellen benyújtott fellebbezési 

ügyekben. 

m) Az elnökség általában kéthetente ülésezik. Határozatképes, ha a 

választott tagok több mint a fele jelen van. 

 

7) A MEASZ Nemzeti Tanácsa: 

 

A MEASZ társadalmi munkabizottságainak és tiszteletbeli tagjainak 

összessége. Elnökét és tagjait az antifasiszta mozgalom kiemelkedő 

személyiségeiből, illetve neves közéleti személyekből az Elnökség kéri fel. 

Javaslattevő hatáskörrel rendelkezik a Küldöttgyűlés és az Elnökség 

napirendjéhez kapcsolódóan. 

 

8) A Felügyelő Bizottság: 

 

A MEASZ működésének és gazdálkodásának szabályszerűségét 

(törvényességét és belső szabályoknak megfelelőségét) 3 tagú Felügyelő 

Bizottság (FB) ellenőrzi. Az FB tagja nem lehet az elnökségbe választott 

személy. 

- tagjai közül választja elnökét, 

- ellenőrzi az alapszabályban foglalt feladatok megtartását, a Szövetség 

pénzügyeinek és pénzgazdálkodásának rendjét,  

- kivizsgálja a Felügyelő Bizottsághoz benyújtott bejelentéseket, 

- jelentést tesz a Küldöttgyűlésnek, és szükség szerint tájékoztatja az 

Elnökséget. 

 

Az FB Elnöke – akadályoztatása esetén az FB egy tagja – tanácskozási joggal 

részt vehet az elnökségi üléseken. 

 

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 11.§ szerint a 

Felügyelő Bizottságra irányadó szabályok 

1. „A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és 

gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a 

szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást 

kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, 

azokat megvizsgálhatja. 

2. A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén 

tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a 

létesítő okirat így rendelkezik. 

3. A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet 

tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez 

tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy 

a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) 

történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, 
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illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi 

szükségessé; 

4. Ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

5. Az intézkedésre jogosult vezetőszervet a felügyelő szerv indítványára - 

annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E 

határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a 

felügyelő szerv is jogosult. 

6. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében 

szükséges intézkedéseket nem tesz meg, a felügyelő szerv köteles 

haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.” 

 

A Felügyelő Bizottság évente legalább egyszer - kötelezően a közhasznú 

beszámoló elfogadása előtt - ülésezik. A Felügyelő Bizottságot az Elnök hívja 

össze írásban, az ülést megelőzően legalább 8 nappal. A nem szabályszerűen 

összehívott ülést is meg lehet tartani, ha azon mindegyik tag jelen van, s az 

ülés megtartását nem kifogásolják. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha 

legalább két tagja jelen van. A határozatokat nyílt szavazással hozzák, két tag 

jelenléte esetében a határozathoz egyhangú szavazás szükséges, három tag 

jelenléte esetén kétharmados többség kell. 

Az FB – működésének ezt meghaladó szabályozására – ügyrendet állapíthat 

meg. 

 

Nem lehet Felügyelő Bizottság tagja, aki: 

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, 

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység 

kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki 

által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és 

a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján 

nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve 

d) az a. – c. pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 

9) Ifjúsági Testület: 

 

Segíti területileg és országosan a MEASZ 35 év alatti korosztályának sajátos 

programját, összefogását. Elnökét a MEASZ Elnöksége bízza meg. 

 

10) Tagozatok: 

 

Az antifasiszta ellenállás egykori résztvevői, a volt üldözöttek és támogatóik, a 

múltban folytatott azonos vagy hasonló tevékenység alapján tagozatokat 

létesíthetnek. A tagozat megalakulását, egyesülését más tagozattal a MEASZ 

elnöksége hagyja jóvá. Azonos ellenállási múlt és az együttműködés 
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fennforgása esetén a tagozaton belül csoportok alakulhatnak. A tagozat 

vezetőségét a tagok választják. Szükség szerint, de évente legalább egyszer 

bajtársi találkozót tartanak. 

 

11) A területi szervezetek: 

 

A MEASZ tagjai legalább 3 fővel – az Elnökség jóváhagyásával – a megyéhez 

(Budapesthez) kapcsolódó csoportot hozhatnak létre, megyei régiói, vagy 

kerületi szervezetben tömörülhetnek. A területi szervezet hatóköre egybe esik 

egy vagy több önkormányzati egység közigazgatási határával. Ha a létszám 

indokolja, a területi szervezetek – az Elnökség és az érintett MEASZ tagok 

egyetértésével – nagyobb egységbe tömörülhetnek. Ilyen összevonást az 

Elnökség, vagy a területi szervezet vezetősége, illetve tagsága 

kezdeményezhet. Munkájukat választott vezetőség irányítja. Képviselik a 

MEASZ tagságát a területi önkormányzati, politikai és társadalmi 

szervezetekben. Szervezik tagjaik közösségi életét, évente legalább egyszer 

bajtársi találkozót tartanak. Közreműködnek a szociális és kegyeleti 

munkában, az emlékhelyek ápolásában. Vezetik a területi szervezet 

tagnyilvántartását, és a megállapított eljárási rend szerint a MEASZ 

központjának továbbítják a tagsági díjakat és az önkéntes felajánlásokat. 

Ugyanígy kezelik a MEASZ központ által nekik rendszeresen visszajuttatott 

támogatást.  

 

12) Régió, megyei, városi, kerületi, internetes helyi vezetőségek, bizottságok: 

- összehangolják a hatáskörükbe tartozó tagok és területi szervezetek 

tevékenységét, 

- közérdekű ügyekben az állami, önkormányzati, társadalmi szerveknél 

képviselik a MEASZ Elnökségét és a helyi szervezeteit, 

- a területi szervezet vezetőségét a tagság két évre választja. 

 

13) Tiszteletbeli Elnökség: 

 

A MEASZ, annak érdekében, hogy kiemelten kifejezésre juttassa tiszteletét és 

megbecsülését az ellenállási és az antifasiszta küzdelem kiemelkedő 

személyiségei iránt, TISZTELETBELI  ELNÖKSÉGET létesít. 

 

A Tiszteletbeli Elnökség-i tagságra az Elnökség kéri fel azt a kiemelkedő 

személyiséget, aki hosszú időn keresztül aktív résztvevője volt az ellenállási, 

az antifasiszta küzdelemnek, a nácizmus üldözöttje volt, a MEASZ tagságát 

híven őrzi, de a körülmények miatt nem tud folyamatosan tevékenykedni 

szövetségünkben. 

 

A Tiszteletbeli Elnökség javaslattevő hatáskörrel rendelkezik a küldöttgyűlés 

és az elnökség napirendjéhez kapcsolódóan. 
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A Tiszteletbeli Elnökséget a MEASZ elnöke szükség szerint, de évente 

legalább egyszer összehívja. 

 

14) A MEASZ működésének általános szabályai: 

 

A MEASZ közhasznú szervezet működése nyilvános, s nem zárja ki, hogy a 

tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból, megkötések 

nélkül igénybe vehesse azokat.  Ennek módja az írásban történő jelzés a 

MEASZ székhelyén vagy tisztségviselőinél. A MEASZ működésének, 

szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a székhelyén bárki által 

megtekinthető hivatalos hirdetőtáblán, saját sajtóperiodikájában és interneten 

való közzététel valamint személyes betekintés útján biztosítja. A szervezet 

működésével kapcsolatos iratokba való személyes betekintést a szervezet 

székhelyén az Elnök engedélyez. Nem nyilvánosak azok az iratok, amelyeknek 

nyilvánosságra hozatala személyhez fűződő és adatvédelmi jogokat sértene. A 

törvény szerinti beszámolók nyilvánosak. A MEASZ éves közhasznúsági 

jelentésébe bárki betekinthet. A közhasznúsági jelentést nyilvánosságra kell 

hozni a MEASZ sajtótermékében, székhelyén való kifüggesztéssel és a 

MEASZ internetes honlapján. 

A MEASZ mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak 

közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve 

végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító 

okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 

A Szövetség befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési 

szabályzatkészítési kötelezettsége nincs. 

A MEASZ közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független 

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek 

minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, 

megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. 

A Szövetség tagjai a szervezeten belül – a horizontális együttműködés 

erősítésére, a társadalmi kapcsolatok szélesítésére, a Szövetség barátainak a 

közös tevékenységbe történő bekapcsolására, stb. – platformokat, kisebbségi 

köröket, klubokat hozhatnak létre. 

 

V. 

A Szövetség tisztségviselőinek feladata és jogköre  

 

1) A MEASZ tiszteletbeli elnökei:  

- eseti megbízás szerint képviseli a MEASZ-t az állami, politikai, társadalmi, 

hazai és nemzetközi szervezeteknél, illetve szerveknél. 

 

2) A MEASZ elnöke: 

- képviseli a MEASZ-t, irányítja annak munkáját, 
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- felelős az apparátus tevékenységéért, 

- összehangolja az Elnökség, a központi apparátus, a megyei és tagozati 

vezető testületek, a MEASZ Nemzeti Tanácsa és a munkabizottságok 

munkáját 

- elnököl az Elnökség ülésein,  

- előkészíti az Elnökség üléseit. Ellenőrzi a határozatok végrehajtását, jegyzi 

a sajtónak kiadandó közleményeket, 

- gyakorolja a munkáltatói jogokat. Tájékoztatja az Elnökséget az 

apparátusban bekövetkezett változásokról és azok indokairól, 

- a pénzügyi szabályok figyelembevételével felügyeli a MEASZ 

gazdálkodását, egy másik elnökségi taggal együtt engedélyezi az 

utalványozást, 

- az Elnököt – tartós akadályoztatása esetén – az erre kijelölt alelnök 

helyettesíti. 

- gyakorolja a munkáltatói jogokat. Tájékoztatja az Elnökséget az 

apparátusban bekövetkezett változásokról és azok indokairól, 

- a pénzügyi szabályok figyelembevételével felügyeli a MEASZ 

gazdálkodását, egy másik elnökségi taggal együtt engedélyezi az 

utalványozást, 

- az Elnököt – tartós akadályoztatása esetén – az erre kijelölt alelnök 

helyettesíti. 

3) Alelnökök: 

A MEASZ-nak egy elnöke és legfeljebb 12 alelnöke van. 

 

Az Alelnökök: 

- felelősek egy-egy részterületért, csak az elnöknek tartoznak beszámolással, 

- közreműködnek a vezetési és szervezési feladatok megoldásában, 

- megbízás alapján képviselik a szövetséget hazai és külföldi szervezetek 

előtt. 

 

4) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú 

szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy 

évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 

köztartozását nem egyenlítette ki. 

 

5) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles a MEASZ-t 

előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 

közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

6) A MEASZ tisztségviselői összeférhetetlenségére a közhasznú szervezetekről 

szóló törvény vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályai az irányadóak 

azzal, hogy nem minősül a szervezet szolgáltatásainak a tisztségviselői 

feladatokkal (ellenőrzés, közvetlen tapasztalatszerzés reprezentáció, 
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marketing, stb.) együtt járó részvétel a szervezet rendezvényein és a 

szervezésében zajló szolgáltatásokban.  

 

VI. 

A MEASZ gazdálkodása  

 

Anyagi források: 

- a tagok tagdíja ügyében az Elnökség határoz, 

- a tagok önkéntes felajánlásai, céltámogatásai 

- az állami költségvetésből folyósított támogatás, 

- az alapítványoktól beérkezett összegek, 

- a személyi jövedelemadó 1 %-a felajánlásából származó összeg, 

- különböző pályázatokon elnyert támogatás, 

- az állami, társadalmi és gazdálkodó szervek, szervezetek, valamint 

magánszemélyek adományai, 

- egyéb források. 

 

A szervezet pénzgazdálkodási rendje, bevételeinek és kiadásainak elszámolása 

a számviteli törvény szerint történik. A MEASZ beszámolási és nyilvántartási 

kötelezettségeire az 1997. évi CLVI. Törvény 18-20 §-ai az irányadóak. 

A MEASZ könyvvezetésében a vállalkozási tevékenység bevételeit és 

kiadásait a társadalmi szervezetek alaptevékenységétől elkülönítetten kell 

vezetni. 

 

VII. 

Vegyes és átmeneti rendelkezések  

 

1) A MEASZ megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való 

egyesüléssel, illetőleg megszűnésének megállapításával. 

 

2) A MEASZ működésére - a jelen Alapszabályban nem szabályozott 

kérdésekben - az egyesületekre vonatkozó törvények és a közhasznú 

szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

A MEASZ Küldöttgyűlése hozzájárult a jelen változtatásokhoz! 

 

 

Budapest, 2014. március 28. 

 

 

 

      Hanti Vilmos 

a MEASZ – Összefogás a Demokráciáért 

elnöke 


