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Módosította a Közgyűlés 2016. április 05-én 

 

Magyar Egyesült Baloldal Egyesület 

Alapszabálya 
 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1/ A szervezet neve:     Magyar Egyesült Baloldal Egyesület 

2/ A szervezet rövidített neve: MEBAL 

3/ A szervezet székhelye:   1214 Budapest, Orion u. 14.   

4/ A szervezet emblémája:   piros körben fehér ötágú csillag piros sávban 

5/ A szervezetet a 2010. január 25-én megtartott alakuló gyűlés jegyzőkönyvének mellékleteként 

csatolt jelenléti ív szerinti alapítók, az egyesülési jogról rendelkező 1989. évi II. törvény alapján, az 

alábbi célkitűzések elérése érdekében és szervezeti kialakítás mellett hozták létre. 

A kialakított szervezeti felépítés biztosítani hivatott a demokratikus önkormányzati elven alapuló 

működést, valamint a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését. A tevékenység formáját és 

kereteit a jelen Alapszabály határozza meg. 

 

II. A szervezet célja és feladatai 
 

1/ A MEBAL célja, hogy társadalmi mozgalmat szervezzen a baloldali értékek megvalósítására és 

védelmére, ill. elősegítse, támogassa más, meglévő szervezetek ezirányú tevékenységét. 

2/ Célja elérése érdekében az alábbi fő működési irányokban tevékenykedik:  

• Megbízás nélküli ügyintézés a Ptk. vonatkozó cikkelyei alapján, amelynek során 

felvilágosítja a lakosságot a szociális helyzetét érintő különféle veszélyekről, és elhárításuk 

törvényes lehetőségeiről; 

• Lakossági fórumok szervezése abból a célból, hogy az állampolgárokat tájékoztassa a 

politikai pártok valóságos törekvéseiről, szándékuk társadalmi-gazdasági indíttatásáról, és 

így orientálja az embereket, hogy saját érdekeiknek megfelelően tudjanak dönteni a 

választásokon indulók között; 

• Ismeretterjesztő és politikai írások készítése és kiadása; 

• Petíciók megfogalmazása, átadása és közzététele; 

• Demonstrációk szervezése és megtartása; 

• Csatlakozás más (társadalmi, politikai és szak-) szervezetek demonstrációihoz; 

• Együttműködés a hasonló értékrend alapján tevékenykedő társadalmi szervezetekkel; 

• A hasonló értékrendű társadalmi szervezetek politikai megnyilvánulásainak összehangolása; 

• Kapcsolattartás különféle érdekvédelmi és szakmai szervezetekkel; 

• Kapcsolattartás külföldi társszervezetekkel; 

• Részvétel a nemzetközi Szociális Fórum mozgalomban. 

 
 

III.  A szervezet tagjai, jogaik és kötelességeik 
 

1/ Az egyesületbe felvételét kérheti minden hazai illetőségű nagykorú természetes személy (vagyis 

bármely magyar-, ill. letelepedési, bevándorlási, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező idegen 

állampolgár), aki egyetért a MEBAL egyesület céljával, annak alapszabályát elfogadja, a szervezet 

tevékenységéhez kapcsolódva annak feladatai teljesítésében folyamatosan részt vállal és tagdíjat 

fizet, titkos társaságnak, vagy szervezetnek nem volt és jelenleg sem tagja, továbbá felvételi 

kérelmét - legalább két szervezeti tag írásbeli ajánlásával -  eljuttatta az Egyeztető Tanács (ET) 

valamely tagjához. A felvételről az ET szótöbbséggel meghozott határozattal dönt. A tagsági 

jogviszony a felvétel hónapjára esedékes tagdíj megfizetésével és a jelentkező tagnyilvántartásba 

való felvételével jön létre.  
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2/ A tagok jogállása: 

a) jogok: 

- szavazati joggal részt vehet a Közgyűlésen (minden tag egyenlő szavazattal bír); 

- véleményét, javaslatait az ET-nek eljuttathatja, amely azt megtárgyalni köteles és szükség 

esetén a Közgyűlés elé terjeszti; 

- bármely tisztségre választható; 

- részt vehet az egyesület rendezvényein.  

b) kötelezettségek: 

- az Alapszabályban és közgyűlési határozatokban foglaltak betartása; 

- a Közgyűlés által megállapított tagdíj megfizetésével hozzájárulni a szervezet működéséhez; 

- a szervezet céljainak támogatása és ennek megfelelő magatartás tanúsítása. 

A szervezet tagjai azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. 
 

3/ A MEBAL pártoló tagja lehet az a természetes, vagy jogi személy, aki/amely a szervezet céljával 

és feladataival egyetért, de a szervezet életében közvetlenül nem kíván, vagy nem tud részt venni; 

ugyanakkor anyagi, erkölcsi és egyéb támogatás útján kíván hozzájárulni az egyesület céljainak 

megvalósításához. 

 

4/ A pártoló tagok jogállása: 

a) jogok: 

- a Közgyűlésen személyesen, vagy törvényes képviselője által tanácskozási joggal részt vehet: 

szavazásra nem jogosult és tisztségre nem választható; 

- javaslatokat, észrevételeket tehet a szervezetet működésével kapcsolatban; 

- részesülhet az egyesület által a pártoló tagok számára nyújtott kedvezményekben. 

 b) kötelezettségek: 

- a jelen Alapszabály rendelkezéseinek a betartása; 

- a szervezet céljainak, valamint tevékenységének anyagi, vagy szellemi támogatása: ennek 

keretében köteles vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíteni. 

A jogi személy pártoló tag a jogait és kötelezettségeit bejegyzett képviselője útján gyakorolja, 

illetve teljesíti.  
 

5/ A tagsági viszony megszűnik 

- a tag halálával, a jogi személy pártoló tag jogutód nélküli megszűnésével, 

- írásban megtett és az ET-hez eljuttatott kilépési nyilatkozattal,  

- a szervezet megszűnésével, 

- kizárással.  

A pártoló tagsági jogviszony megszűnésére vonatkozóan egyebekben a III/6. pont megfelelően 

alkalmazandó. 
 

6/ Kizárható az a tag, aki/amely tevékenységével, vagy tagsági viszonyának visszaélésszerű 

gyakorlásával veszélyezteti a szervezet céljainak elérését. Így különösen fegyelmi vétségnek 

minősül, ha tevékenysége – figyelmeztetés ellenére – az alapszabály rendelkezéseibe ütközik, vagy 

a szervezet jó hírnevét csorbító magatartást fejt ki, továbbá az, ha tagsági díját fél évet meghaladóan 

nem fizeti meg, vagy 20.000,-Ft összeget meghaladó kárt okoz a szervezetnek.  

Kizárás alapjául szolgáló cselekmény észlelése esetén az elnök írásban köteles felhívni az érintett 

tagot arra, hogy ezzel a magatartásával hagyjon fel. Ismétlődés esetén az elnök által beterjesztett 

kizárási javaslatról az ET dönt. Tagdíjfizetés féléves elmaradása esetén az elnök köteles a tagot az 

elmaradt tagdíj megfizetésére 8 napos határidővel írásban felszólítani, azzal a figyelmeztetéssel, 

hogy amennyiben a tag ezen határidőn belül sem fizeti meg a tagdíjtartozását, úgy az ET dönt a 

kizárásról.  
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7/ Függetlenül attól, hogy az érintett tag vitatja a terhére felrótt cselekményt, vagy sem, a 

kizárásáról döntő ET ülésre őt meg kell hívni, az eset esetleges tanúit meg kell hallgatni, ill. a felek 

részéről hivatkozott egyéb bizonyítékokat meg kell vizsgálni. A kizárással fenyegetett tag számára 

lehetővé kell tenni, hogy az ügyében esetleg keletkezett iratokkal (tárgyi bizonyítékokkal) még az 

ülést legalább 5 nappal megelőzően megismerkedhessen.  

Tagsági jogosultságot befolyásoló (kizáró, vagy ilyen javaslatot elutasító) döntés meghozatalában 

nem vehet részt az, aki az ügy elfogulatlan megítélésére személyes érintettsége miatt alkalmatlan. 

Az ilyen kérdésben közgyűlés elé került határozathozatal során az érintett személy nem szavazhat, 

és a jelenlévő létszámba sem számítható be. 

A kizárásról szóló határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a tag a Közgyűléshez 

fellebbezhet.  
 

8/ A szervezet tiszteletbeli tagja lehet, akit a működési területen kifejtett kiemelkedő 

tevékenységére, vagy elért érdemeire tekintettel az ET tiszteletbeli taggá választ. A tiszteletbeli tag 

tanácskozási joggal részt vehet a szervezet munkájában, a tevékenység népszerűsítésében, javaslatot 

tehet a szervezet működésére vonatkozóan, erkölcsi, szakmai kiállásával a MEBAL érdekeit 

képviseli és védi. A tiszteletbeli tagsági jogviszony megszűnésére vonatkozóan egyebekben a III/6. 

pont megfelelően alkalmazandó. 
 

 

IV. Szervezeti rend 
 

1. Közgyűlés 

 

1. 1. A szervezet legfelsőbb döntéshozó szerve a tagok összessége által alkotott Közgyűlés, mely 

szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja ülését.  

 

A Közgyűlést az elnök (vagy távollétében az őt helyettesítő ügyvezető titkár) hívja össze, a tagok 

részére a Közgyűlést megelőzően legalább nyolc nappal kézbesített, napirendet tartalmazó meghívó 

útján. A meghívó kézbesítése fax, illetve e-mail útján is szabályszerűnek tekintendő. 

A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a tagok egyharmada – 

az ok és a cél megjelölésével – kívánja.  

 

Közgyűléssé nyilváníthatja magát bármely, a MEBAL egészét érintő összejövetel, amely – az 

összehívása, határozatképessége és lebonyolítási keretei szerint is – megfelel a közgyűlés 

kritériumainak.  

 

A Közgyűlés hatáskörébe tartozik valamennyi, a szervezet céljainak megvalósításához szükséges 

döntés, kivéve azokat a döntéseket, amelyeket ezen Alapszabály más testület, vagy vezető személy 

hatáskörébe utal. A Közgyűlés határozatait más szerv nem változtathatja meg. 

 

1.2. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a nyilvántartott és szavazásra jogosult (tagdíjat 

fizető) tagok több mint fele jelen van. A közgyűlés a határozatait a jelenlevő tagok egyszerű 

szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg. A tisztségviselők megválasztásáról, illetve 

visszahívásáról - eltérő tartalmú határozat hiányában - nyílt szavazást kell tartani. Legalább két tag 

egybehangzó javaslatára a Közgyűlés úgy dönthet, hogy kétharmados, minősített többséggel 

határoz, vagy hogy a szavazás titkosan történjen. 

Szavazásra jogosult tagnak minősül minden rendes, tagdíjfizetésben elmaradást fel nem halmozott 

tag. Minden szavazásra jogosult tagot egy szavazat illet meg. A pártoló- és tiszteletbeli tagok 

szavazásra nem jogosultak. 

Határozatképtelenség esetén, a nyolc napon belüli időpontra, azonos napirenddel összehívott 

megismételt közgyűlés a létszámra való tekintet nélkül határozatképes, amennyiben az eredeti 

meghívóban erre a körülményre külön figyelem felhívás történt. 
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Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

 

 1.3.  A Közgyűlés üléseiről, döntéseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés levezető 

elnöke és a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízott két tag ír alá. A Közgyűlés döntéseit a 

Határozatok Könyvébe be kell vezetni. A Határozatok Könyvét az ügyvezető titkár vezeti. A 

Határozatok Könyve tartalmazza a döntés tartalmát, időpontját, hatályát, valamint a döntést 

támogatók és ellenzők arányát. 

 

1.4. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

a/ az Alapszabály megállapítása és módosítása, állásfoglalás a MEBAL általános irányvonalát 

illetően, 

b/ a folyó éves költségvetés és a megelőző évi elszámolás elfogadása, 

c/ az ET éves beszámolójának elfogadása, 

d/ a szervezet más szervezettel való egyesülésének, valamint feloszlásának kimondása, 

e/ a szervezetnek más szervezetbe tagként való be-, illetve kilépése, szövetség alakítása, 

f/ a tagdíj mértékének és befizetési rendjének megállapítása, 

g/ a tisztségviselők megválasztása és visszahívása, valamint lemondásuk elfogadása, 

h/ döntés a szervezet vagyonáról annak feloszlása esetén, 

i/ döntés a munkatervről, 

j/ döntés mindazon kérdésekben, melyeket az Alapszabály kifejezetten a hatáskörébe utal. 
 

 
 

2. Képviseleti szerv 

 

2.1 A MEBAL képviseleti-ügyintéző szerve az Egyeztető Tanács (ET), amely alapvetően 

koordinatív és integráló szerepet játszik. Az ET a Közgyűlés által választott 5 tagból áll, továbbá 

ülésein a nyilvántartott (elfogadott) közösségeket azok 1-1 delegátusa képviselheti. Ez utóbbiak 

csak tanácskozási joggal rendelkeznek. Az ET tagjává választható a szervezet bármely, a III. fejezet 

1. pontjában rögzített követelményeknek megfelelő tagja, további feltételként kikötve, hogy a 

közügyek gyakorlásától eltiltó ítélet hatálya alatt nem állhat, és írásban nyilatkoznia kell ezen 

körülmény hiányáról, valamint a megbízatás elfogadásáról. 

Feladatai: 

• Két közgyűlés között szervezi a MEBAL tevékenységét, összehangolja és segíti a 

közösségek működését, 

• előkészíti és összehívja a Közgyűlést, ahol beszámol tevékenységéről, 

• gondoskodik a MEBAL álláspontjának nyilvánosságra hozataláról és képviseletéről, a 

közgyűlések közötti időszakban kizárólagos joggal nyilatkozik a MEBAL nevében, 

• a belépési nyilatkozatok és az ajánló javaslatok alapján dönt a tagok felvételéről: 

nyilvántartja a tagsági állapotot, valamint a tagság megszűnését, 

• dönt a szervezeti egységek alakításáról, 

• erőfeszítéseket tesz a működés anyagi fedezetének biztosítására: irányítja a folyó 

gazdálkodási terv végrehajtását. 

 

2.2 Az Egyeztető Tanács ülései a tagság számára nyilvánosak. Ülését az elnök hívja össze 

8 nappal az ülést megelőzően, a napirend egyidejű közlésével. Az ET határozatképes, ha a 

választott tagoknak több mint fele jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt 

szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

Az ET ügyrendjét maga fogadja el. 

 

2.3 Az Egyeztető Tanács határozatai ellen bármely tag vagy közösség a Közgyűléshez 

fellebbezhet. 
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3. Szervezeti egységek 
 

3.1 A MEBAL szervezeti egységei a területi és funkcionális közösségek. A tagság a MEBAL 

céljai érdekében szabadon hozhat létre közösségeket. A területi közösség – legalább öt fő – 

valamely lakóterület, vagy intézmény tagjainak tevékenységét fogja össze. A területi közösségek, a 

jelen Alapszabály szerinti feltételek megléte esetén, az ET jóváhagyásával önálló szervezeti 

egységgé válhatnak. Létrehozhatóak funkcionális alapon szerveződő közösségek is, mint valamely 

elméleti, vagy gyakorlati kérdés kapcsán folyamatosan tevékenységet kifejtő munkabizottságok. 

Ezek önálló szervezeti egységként való elfogadására az általános rendelkezések az irányadóak.  

 

3.2 Az ET által jóváhagyott, a MEBAL keretein belül önálló feladatokra létrejött szervezeti 

egységek aktuális listáját a szervezet a honlapján teszi közzé. 
 

 

4.A MEBAL tisztségviselői 

 

4.1 A MEBAL nevében a Közgyűlés által az Egyeztető Tanács tagjai között erre a funkcióra 

választott három nevesített tisztségviselő jogosult eljárni. Hivatalos szervek előtt a szervezetet 

közülük az erre a tisztségre személyre szólóan megválasztott Elnök képviseli. A MEBAL aktuális 

vagyonának kétharmadát meghaladó összegre szóló érvényes jognyilatkozathoz az elnök mellett az 

ügyvezető titkár aláírása is szükséges. Az elnök képviseleti jogának ilyen korlátozása 3. személy 

szerzett jogát nem érinti. 
 

4.2 Az elnök – aki a MEBAL önálló képviseleti feladatokat ellátó tisztségviselője – képviseli a 

szervezetet harmadik személyek és hatóságok felé, továbbá az alábbi feladatokat látja el: 
 

a/ összehívja és levezeti a közgyűlést, 

b/ előkészíti a közgyűlési határozati javaslatokat, 

c/ összehívja és levezeti az Egyeztető Tanács üléseit, 

d/ előkészíti az ET határozati javaslatait, 

e/ dönt a közgyűlések közötti időpontban felmerülő olyan kérdésekben, amelyek nem tartoznak a 

Közgyűlés és más tisztségviselők hatáskörébe, 

f/ gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezés és utalványozás jogát a gazdálkodásért felelős 

tisztségviselővel együtt, figyelemmel a 4.1 pontban rögzített korlátozó rendelkezésre is, 

g/ elkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti a szervezet tevékenységéről éves beszámolót, legkésőbb a 

beszámoló alapját képező tárgyévet követő első közgyűlésen, 

h/ végrehajtja a közgyűlési és ET határozatokat, 

i/ szervezi és intézi a tagsági viszony megszüntetésére irányuló javaslatok testületi megvizsgálását, 

j/ eljár minden olyan ügyben, melyet a Közgyűlés a hatáskörébe utal. 
 

4.3 Az elnököt a Közgyűlés választja, 3 éves időtartamra, a választás nyílt, és egyszerű 

többséggel történik. 

Az elnök megbízatása megszűnik: 

- a mandátuma lejártát követően, új elnök megválasztásával; 

- írásbeli lemondással, amennyiben azt a Közgyűlés elfogadta; 

- tisztségéből közgyűlés általi visszahívással: ilyen javaslatot tényszerűen indokolni kell. 

A visszahívásra okot adó körülmények: 

• a szervezet anyagi-politikai érdekeinek neki felróható és huzamos elhanyagolása, vagy 

kimondottan kár okozására irányuló képviselete,  

• az Alapszabály tisztségére vonatkozó rendelkezéseinek tudatos, figyelmeztetés után is 

fennálló megszegése, ill. elhanyagolása, 

• a képviseleti szervek működtetésének huzamos elhanyagolása;  

• erkölcsi alkalmatlanná válás, 

- halálával. 
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4.4 Az ügyvezető titkár a szervezet ügyintézői feladatokat ellátó – e körben önállóan eljáró – 

tisztségviselője. Hatásköre: 

a/  a szervezet adminisztrációs ügyeit intézi, irányítja az egyes feladatok végrehajtását,   

b/ gondoskodik a MEBAL iratainak és dokumentumainak kezeléséről, 

c/ elkészíti az éves költségvetés és előző évi elszámolás tervezetét, 

d/ az elnök mellett ellenjegyzi az egyesület aktuális vagyonának kétharmadát meghaladó összegre 

szóló jognyilatkozatokat, 

e/ vezeti a tagnyilvántartást, a Határozatok Könyvét, valamint figyelemmel kíséri a Közgyűlés és az 

ET határozatainak végrehajtását, 

f/ gondoskodik a szervezeten belüli információáramlásról, 

g/ eljár minden olyan ügyben, amelyet a Közgyűlés, vagy az ET a hatáskörébe utal. 

 

4.5 Az ügyvezető titkárt a Közgyűlés választja, 3 éves időtartamra, a választás nyílt, és egyszerű 

többséggel történik. 

Az ügyvezető titkár megbízatása megszűnik: 

- a mandátuma lejártát követően, új titkár megválasztásával; 

- lemondással, amennyiben azt a Közgyűlés elfogadta; 

- tisztségéből közgyűlés általi visszahívással: ilyen javaslatot tényszerűen indokolni kell; 

A visszahívásra okot adó körülmények: 

• a szervezet közgyűlés által meghatározott politikai érdekeivel ellentétes tevékenység 

folytatása, vagy kimondottan kár okozására irányuló képviselete,  

• az Alapszabály tisztségére vonatkozó rendelkezéseinek tudatos, figyelmeztetés után is 

fennmaradó megszegése, ill. elhanyagolása, 

• az irányítási felelőssége alá tartozó szervezeti képviseletek, vagy eseti ET döntéssel oda 

rendelt bizottságok működtetésének huzamos elhanyagolása;  

• erkölcsi alkalmatlanná válás, 

- halálával. 

4.6 A gazdálkodásért felelős tisztségviselő gondoskodik a szervezet gazdálkodási feladatainak 

szakszerű ellátásáról. Feladatköre: 

a/ a folyó évi gazdálkodás elvégzése, összhangban a Közgyűlés által elfogadott tervvel, 

b/ intézi a szervezet pénzügyeit, kezeli a házi pénztárt, gondoskodik a szervezet pénzügyi 

nyilvántartásainak, illetve könyveinek vezetéséről, 

c/ az éves beszámolók számszaki részének előkészítése közgyűlési jóváhagyásra, 

d/ a bankszámla feletti rendelkezés és az utalványozás jogát az elnökkel együtt gyakorolja, 

figyelemmel a 4.1 pontban rögzített korlátozó rendelkezésre is. 

 

4.7 A gazdálkodásért felelős tisztségviselőt a Közgyűlés választja, 3 éves időtartamra, a választás 

nyílt, és egyszerű többséggel történik. 

Megbízatása megszűnik: 

- a mandátuma lejártát követően, új felelős tisztségviselő megválasztásával; 

- lemondással, amennyiben azt a Közgyűlés elfogadta; 

- tisztségéből közgyűlés általi visszahívással: ilyen javaslatot tényszerűen indokolni kell; 

A visszahívásra okot adó körülmények: 

• a szervezet gazdálkodási érdekeivel ellentétes tevékenység folytatása, vagy kimondottan 

kár okozására irányuló képviselete,  

• a jelen Alapszabály szerint előírt, valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról 

rendelkező anyagi-számviteli rendelkezések tudatos, ill. figyelmeztetés után is fennálló 

megszegése, vagy elhanyagolása, 

• a szervezet pillanatnyi gazdálkodási helyzetének átlátásához szükséges belső nyilvántartási 

és adatkezelési igények teljesítésének neki felróható, figyelmeztetés ellenére fennmaradó 

elhanyagolása, 

• a pénzügyi fegyelem személyéhez köthető durva megsértése, 

• erkölcsi alkalmatlanná válás; 
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- halálával. 

 

4.8 A gazdálkodási rend folyamatos ellenőrzése céljából a Közgyűlés 1 fő számvizsgálót is 

választ, aki nem lehet az ET tagja. Megbízatása 2 évre szól. A számvizsgáló rendszeresen ellenőrzi 

a gazdálkodás pénzügyi rendjének megtartását. Javaslatot tehet az ET-nek az okszerű gazdálkodás 

érdekében, és az elmúlt év gazdálkodási eredményének elfogadásáról folytatott napirend keretében 

tevékenységéről és tapasztalatairól beszámol a közgyűlésnek. 

 

4.9 A tisztségviselők visszahívhatók, elmozdításukra a tagkizárás eljárása irányadó. A visszahívás 

okait az érintettel, majd a döntést hozó képviseleti szerv előtt egyaránt ismertetni és indokolni kell.  

A tisztségviselő lemondását az őket választó szerv fogadja el és – a jelen Alapszabályban 

meghatározott rend szerint – dönt új tisztségviselő megbízásáról, illetve megválasztására közgyűlés 

összehívását kezdeményezi. 
 

4.10 A tisztségviselők tevékenységük során kötelesek betartani a hatályos magyar jogszabályok, az 

alapszabály, valamint a Közgyűlés és az ET határozatainak rendelkezéseit. 

A tisztségviselők kötelesek feladataik ellátása felől az ET-t rendszeresen és a Közgyűlést évente 

egy alkalommal tájékoztatni. 
 

4.11 A tisztségviselők által feladatkörük ellátása során harmadik személynek okozott kárért a 

szervezet felel, de a tisztségviselők az e minőségükben okozott ilyen kárért a polgári jog általános 

szabályai szerint felelnek a szervezet felé. 

 
 

V. A szervezet gazdálkodása 

 

1/  A MEBAL nem-nyereségorientált tevékenységet folytató szervezet, vagyona a tagok által 

befizetett tagdíjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, illetve 

a szervezet vállalkozási tevékenységéből származó bevételből képződik.  
 

 2/ A MEBAL az adott évre vonatkozó, elfogadott költségvetés szerint gazdálkodik. A költségvetés 

és éves gazdálkodási elszámolás tervezeteit a gazdálkodási felelős tisztségviselő készíti el, majd az 

Egyeztető Tanács döntése alapján az elnök terjeszti a Közgyűlés elé elfogadásra. 
 

3/ A szervezet a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a 

szervezet tartozásaiért nem felelnek. 
 

4/ A szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan, a jelen Alapszabályban 

meghatározott céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A 

gazdálkodása során elért eredményeket nem osztja fel, azt csak céljai elérésére fordíthatja.   
 

VI. A szervezet működésével kapcsolatos egyéb szabályok 
 

1/ A Közgyűlés és az Egyeztető Tanács által hozott határozatokat az érintettekkel írásban közölni 

kell, és a szervezet honlapján elérhetővé tenni. 
 

 

VII. A szervezet megszűnése 
 

1/ A szervezet megszűnik feloszlással, más szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg 

megszűnésének megállapításával.  

 

2/ A szervezet feloszlása esetén – a hitelezők kielégítése után – vagyonáról a Közgyűlés döntése 

szerint kell rendelkezni; azonban a fennmaradó vagyon csak a szervezet céljaihoz hasonló célú 

társadalmi szervezetnek, ennek hiányában alapítványnak adható. 
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VIII. Záró rendelkezések 
 

 

1/ Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. 

törvény, a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló 114/1992. (VII. 23.) Korm. 

rendelet, illetve a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szabályai vonatkoznak. 

 

2/ A jelen Alapszabály az alakuló Közgyűlésen a KGy-5/2010 számú határozattal elfogadott 

alapszabálynak a mai napon megtartott Közgyűlés KGy-2/2011 számú határozatával módosított, 

egységes szerkezetbe foglalt szövege. 
 

3/ A szervezet a társadalmi szervezetek nyilvántartásába való bejegyzéssel jön létre. 
 

 

 

Budapest, 2016. április 05. 
 

 

 

 

 

______________________________ 

 elnök 

 

 

 

Előttünk, mint tanúként eljáró, az Alapszabály szövegszerűségének hitelességét is igazoló jegyzőkönyv-
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