
 

 

Magyar Médiafogyasztók Egyesülete 

Alapszabály 

I. Preambulum 

Meggyőződésünk, hogy a társadalmi nyilvánosság szélesítése a jövőnk egyik záloga.  

A médiaszabályozás, valamint a magyar nyelvű médiatér viszonyainak alakulása, a köztársaság, 

mint európai jogállam demokratizmusának védelme teszi indokolttá, hogy az állampolgári 

alapjogok bázisán olyan társadalmi szervezet szülessék, amely figyelemmel kíséri a médiumok – 

különös tekintettel a nemzeti közmédiumok, mint alkotmányos alapintézmények – tevékenységét, 

hatását, illetve szervezett társadalmi visszajelzést nyújt a médiapiaci szereplők számára. 

A Magyar Médiafogyasztók Egyesületét azért hozzuk létre, hogy az önkéntesség alapelvére építve 

országos civil egyesületként aktív szerepet vállaljunk  

– a sajtószabadság és a szólásszabadság érvényesülését lehetővé tevő viszonyok megőrzésében, 

illetve fejlesztésében, 

– a társadalmi nyilvánosság kiteljesedéséhez szükséges előfeltételek megteremtésében, 

– a tudatos médiafogyasztóknak a médiával kapcsolatos véleményének, igényeinek gyűjtésében, 

rendszerezésében, 

– a médiatudomány eredményeinek figyelemmel kísérésében, 

– a feltárt információkra építve ajánlások megfogalmazásában egyrészt a műsorkészítők, másrészt 

a közönség számára, hogy a tényleges választási lehetőségek bemutatásával elősegítsük a 

kölcsönös tájékozódás feltételeinek javítását az emberhez, a polgárhoz méltó életvitel kialakítása 

érdekében, 

– közhasznú piaci információk gyűjtésében és közvetítésében a médiafogyasztók számára, 

– a média hatásával kapcsolatos ismeretterjesztésben és az intézményes oktatás támogatásában. 

II. Általános rendelkezések 

1. A Szervezet neve: Magyar Médiafogyasztók Egyesülete 

Nevének rövidítése: MAME 

Székhelye: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/A. 

Működési területe: Magyarország 

2. A Magyar Médiafogyasztók Egyesülete (továbbiakban: MAME) közhasznú szervezet, önálló jogi 

személy. 

Tevékenységét a hatályos jogszabályok és jelen Alapszabályban foglaltak szerint fejti ki. Önálló 

és független civil szervezet, amely a tagok önkéntessége alapján jött létre, akik közösen – 

demokratikus elven megválasztott képviselőik útján – elfogadták az Alapszabályt, s az abban 

foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

3. A MAME vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, 

azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. 

4. A MAME az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) bekezdése alapján tudományos tevékenység, kutatás, 

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és kulturális tevékenység elnevezésű 

közhasznú tevékenységet folytat. Tagjain kívül szolgáltatásaiból, tevékenysége eredményeiből 

mások is részesülnek, a szolgáltatások fajtái szerint az Elnökség által esetenként meghatározott 

módon. 

5. A MAME közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, illetve önkormányzati képviselő jelöltet 

választásokon nem állít. Semmilyen párttól támogatásban nem részesül, és semmilyen párt 
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jelöltjét nem támogatja sem országgyűlési, sem helyhatósági képviselőválasztásokon. 

Döntéseiben és állásfoglalásaiban kizárólag a tagság érdekei befolyásolják. 

III. Az Egyesület célja és feladatai 

1. A MAME olyan kulturális és jogvédő, nonprofit és közhasznú társadalmi szervezet, amely a 

Magyarországon élők állampolgári és emberi jogainak képviseletét, védelmét és 

érvényesítését szolgálja a magyarországi médiarendszer szereplői között.  

A MAME hitet tesz a Magyarország által is becikkelyezett ENSZ alapokmány, Az Emberi Jogok 

Egyetemes Nyilatkozata mellett és működésével is erősítendő értéknek tekinti annak 19. cikkét, 

mely kimondja, „Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, 

amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást és hogy 

határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket 

bármilyen kifejezési módon.” 

A MAME hasonlóan kiemelt jelentőségűnek tartja az Európai Unió  Alapvető Emberi Jogok 

Chartája 11. cikkelyét, amely az információs és szólásszabadságról szólva kimondja: „1. 

Mindenkinek joga van a szólásszabadsághoz. Ez a jog magában foglalja a 

véleménynyilvánítás szabadságát és az információk és eszmék átvételének és átadásának 

szabadságát a közhatóságok beavatkozása nélkül és a határoktól függetlenül. 2. Tiszteletben 

kell tartani a sajtószabadságot és a sajtó pluralizmusát.” 

2. Céljai megvalósítása érdekében a MAME a következő feladatokat látja el: 

- folyamatosan figyelemmel kíséri és nyilvánosan értékeli az Alkotmány 61. paragrafusába 

foglalt alapjogok, valamint a társadalmi nyilvánosság és a szólásszabadság érvényesülését 

szolgáló európai és hazai jogszabályok, hatósági rendelkezések érvényesülését,  

- figyelemmel kíséri és értékeli a magyarországi médiaszolgáltatók tevékenységét, a 

médiapiaci szereplők magatartását, az országos, a regionális és a helyi közszolgálati 

médiaszolgáltatók tevékenységének függetlenségét és kiegyensúlyozottságát, tartalmi 

szolgáltatásait, az állampolgárok, a kisebbségek, a hátrányos helyzetűek jogainak 

érvényesülését, 

- képviseli az állampolgárokat a nemzeti és helyi közszolgálati média intézményeinek vezetői, 

a műsorkészítők, a további médiaszolgáltatók, a hatóságok és a bíróságok előtt, 

- céljai elérése érdekében önálló tájékoztatási, oktatási tevékenységet végez, álláspontját és 

következtetéseit tagjai és a közvélemény előtt rendszeresen nyilvánossá teszi, honlapot 

üzemeltet, kiadványokat ad ki és tagjai, valamint helyi csoportjai számára rendszeres 

hírlevelet ad közre, a nemzetközi és hazai szakmai élet tanulmányait, dokumentumait 

hozzáférhetővé teszi.  

- az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesedhet. 

IV. Az Egyesület tagsága 

1. A MAME rendes tagjai lehetnek azok a bel- és külföldi természetes és jogi személyek, 

akik/amelyek írásban nyilatkoznak a belépési szándékról, elfogadják a MAME céljait, 

alapszabályát, s vállalják a kötelezettségek teljesítését. A tagfelvételi kérelemről az Elnökség 

soron következő ülésén dönt. 

2. Pártoló tagok lehetnek azok a bel- és külföldi természetes és jogi személyek, akik/amelyek a 

rendes tagsággal járó kötelezettségeket nem vállalják, de valamilyen módon rendszeresen 

támogatják, segítik a MAME tevékenységét. A pártoló tagok felvétele az Elnökség hatáskörébe 

tartozik. 

3. Tiszteletbeli tagoknak választhatók a Közgyűlés által azok a magánszemélyek, akik a MAME-

nek vagy a társadalmi nyilvánosság és a szólásszabadság ügyének, illetve a médiapiac 

tisztességes és közérdekű, alkotmányos működésének különleges, kiemelkedő szolgálatot 

tettek. 
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4. A rendes tagok választási  joggal rendelkeznek és választhatók, jogosultak a Közgyűlésen 

szavazati joggal részt venni, a MAME szervezetében tisztséget vállalni, helyi és megyei 

csoportot alapítani, a MAME szolgáltatásait, eszközeit meghatározott feltételek mellett igénybe 

venni. 

5. A pártoló és tiszteletbeli tagok jogosultak a MAME által biztosított szolgáltatásokat és 

kedvezményeket igénybe venni, a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni. 

6. A tagok kötelesek a MAME eszközeit, szellemi és materiális termékeit megóvni, a szervezet 

érdekeit szolgálni, tekintélyét, megbecsülését gyarapítani. A rendes tagok kötelesek a 

megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni. A rendes tagok a tagdíjat minden évben egy 

összegben  január 31. napjáig kötelesek megfizetni az Egyesület bankszámlájára való átutalás 

útján. Az Egyesülethez év közben csatlakozók az adott töredékévre a felvétel napjától az év 

végéig tartó időszak alapján időarányos díjat fizetnek  az Egyesületbe való felvételüktől 

számított 15 napon belül. A pártoló tagok az Egyesület önként vállalt anyagi támogatására, 

míg a tiszteletbeli tagok az Egyesület erkölcsi támogatására kötelesek. 

7. A tagsági viszony megszűnik kilépéssel, kizárással, elhalálozással. 

8. Amennyiben a MAME tagja az egyesület tevékenységével, működésével nem ért egyet, 

írásbeli, az Elnökséghez címzett nyilatkozatával jogosult a szervezetből kilépni. A kilépési 

nyilatkozat Elnökség részére történő kézbesítésével a tag tagsági jogviszonya megszűnik. A 

kilépés tényét az Elnökség dokumentálja, arról döntést nem hoz, csupán tudomásul veszi azt. 

9. Kizárásról a Közgyűlés dönt.  

A kizárás abban az esetben alkalmazható, ha a tag tagsági kötelezettségeit huzamos ideig nem 

teljesíti, illetve magatartása, tevékenysége nyilvánvalóan sérti a MAME érdekeit. A kizárásra 

azonban csak akkor kerülhet sor, ha a tagot mulasztása vagy a MAME sértő tevékenysége 

megszüntetésére az Elnökség előzetesen írásban figyelmeztette, de a tag ennek hatására sem 

pótolja mulasztását, vagy nem változtat magatartásán, tevékenységén. A kizárási javaslatot az 

Elnökség terjeszti a Közgyűlés elé.  A kizárás alá vont taggal az eljárás megindítását és a kizárás 

eljárás megindítása alapjául felhozott okokat, és azok bizonyítékait közölni kell.  A kizárás alá vont 

tagnak lehetőséget kell biztosítani, hogy védekezését és bizonyítékait előadja. A taggal az 

indokolással és jogorvoslati figyelmeztetéssel ellátott kizáró határozatot írásban közölni kell. A kizárt 

tag a kizárással kapcsolatos határozatot 30 napos jogvesztő határidőn belül bíróság előtt 

megtámadhatja az Etv. 10. §-a alapján.  

 

10. A tagsági viszony bármely esetben történő megszűnése, illetve megszüntetése esetén az 

Elnökség törli a tagot a nyilvántartásból.    

V. A MAME szervezete 

1. A Közgyűlés 

1.1. A MAME legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. Közgyűlést a tagok összessége alkotja.  

A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

- az alapszabály módosítása, 

- a feloszlás és más társadalmi szervezettel történő egyesülés kimondása, 

- az éves költségvetés meghatározása, 

- az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a Ksztv. 19. § (3) bekezdése szerinti 

közhasznúsági jelentés elfogadása, 
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-  az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjainak 3 évre történő megválasztása, 

- állandó munkabizottságok létrehozása, 

- döntés minden olyan kérdésben, amelyet az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal. 

1.2. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze évente legalább egy alkalommal.  

Három évenként tisztújító Közgyűlést kell tartani.  

A Közgyűlést a jogszabályban meghatározott rendkívüli esetekben is össze kell hívni. A 

rendkívüli Közgyűlést össze kell hívni,  ha azt a tagok egyharmada ok és cél 

megjelölésével indítványozza, ha a bíróság azt elrendeli, illetve tagsági jogviszonnyal 

kapcsolatos elnökségi határozat elleni jogorvoslat esetén. 

A Közgyűlésre a meghívót a hely, az időpont, a javasolt napirend megjelölésével 10 

nappal előbb kézbesíteni kell. 

1.3. A Közgyűlés nyilvános, azon külön meghívás nélkül bárki részt vehet, de tanácskozási és 

szavazati jog nélkül. A tanácskozási jogot a Közgyűlés a külön meghívottak számára 

megszavazhatja. A Közgyűlés nyilvánossága érdekében a Közgyűlésről szóló 

tájékoztatást a MAME honlapján és más bejegyzett médiumban (vagy más erre 

alkalmas módon, amelyet konkrétan meg kell határozni) közzé kell tenni. 

1.4. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, 

szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazat dönt. A Közgyűlés 

határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt 

megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében akkor határozatképes, 

ha az eredeti meghívóban felhívták a tagok figyelmét a távolmaradás 

következményeire, továbbá közölték a megismételt Közgyűlés időpontját is.  

1.5. Közgyűlési szavazáson a megjelentek 2/3-os többsége szükséges az alapszabály és a 

szervezeti-működési szabályzat elfogadásához, illetve módosításához, a MAME 

feloszlásának kimondásához, illetve más szervezettel való egyesüléséhez. Amennyiben 

a Közgyűlés másként nem rendelkezik, titkos szavazással kell megválasztani a 

tisztségviselőket. A beszámoló jóváhagyásának módjára a Közgyűlés általános 

határozathozatalának szabályai vonatkoznak. 

 

2. Az Elnökség 

2.1. Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. Az Elnökség két Közgyűlés 

között a MAME vezető, döntéshozó szerve. Operatív és koordináló feladatokat is ellát, a 

Közgyűlés kizárólagos jogát azonban nem gyakorolhatja. A Közgyűlés által három évre 

választott tagjai az Elnök, a nemzetközi és az ügyvezető alelnök. A tisztségviselésre jelölt 

személy köteles a Közgyűlést előzetesen tájékoztatni arról, ha vezető tisztséget 

egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

2.2. Az Elnökség - a Közgyűlés kizárólagos hatáskörét érintő kérdések kivételével – a MAME-t 

érintő bármely kérdésben intézkedik, és állást foglal. 

2.3. Az Elnökség kizárólagos hatáskörében meghatározza a szervezeti és működési 

szabályzatot, az ügykezelési, gazdálkodási és fegyelmi szabályzatot, meghatározza a 

Közgyűlés által elfogadott kereteken belül a részletes éves költségvetést és 

munkatervet, dönt a más szervezetben való tagsági részvételről. Az Elnökség által 

elfogadott szabályzatok nem lehetnek ellentétesek az alapszabállyal. 

2.4. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. Az Elnökség ülésein 

tanácskozási joggal vehet részt az Egyesület belső ellenőrzési feladatait ellátó Ellenőrző 

Bizottság elnöke, vagy akadályoztatása esetén delegált tagja.  Az üléseket az Elnök 
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hívja össze írásban, a napirendi javaslat jelzésével, az ülés előtt legalább 10 nappal. Az 

Elnökség ülése határozatképes, ha az Elnökség több mint fele jelen van. 

2.5. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.  

2.6. Az elnökségi ülés nyilvános, azon külön meghívás nélkül bárki részt vehet, de 

tanácskozási és szavazati jog nélkül. A tanácskozási jogot az Elnökség a külön 

meghívottak számára megszavazhatja. Az ülés nyilvánossága érdekében az Elnökségi 

ülésről szóló tájékoztatást a MAME honlapján és bejegyzett médiumban (vagy más erre 

alkalmas módon, amelyet konkrétan meg kell határozni) közzé kell tenni. 

2.7. Az Elnök képviseli az egyesületet harmadik személyek, hatóságok és bíróságok előtt, 

előkészíti az Elnökség döntéseit, intézkedik az Elnökség döntéseinek végrehajtása iránt. 

2.8. Az Elnök akadályoztatása esetén az ügyvezető alelnök, az ő akadályoztatása esetén a 

nemzetközi alelnök képviseli az egyesületet. 

2.9. Az ügyvezető alelnök önálló feladata a tagság szervezése, a MAME népszerűsítése, 

programjainak, munkáinak szervezése, a feladataival kapcsolatos döntések 

előkészítése. 

2.10. A nemzetközi alelnök önálló feladata a MAME külföldi kapcsolatainak szervezése, a 

MAME külföldi népszerűsítése, a külföldi ügyekkel kapcsolatos döntések előkészítése, 

intézkedés a döntések végrehajtása érdekében. 

2.11. Az Elnök és az alelnökök az Elnökség döntéseinek megfelelően járnak el.  

2.12. Az Elnökség a feladatok ellátására tagok és külső szakértők fölkérésével eseti szakmai 

bizottságokat, munkacsoportokat hozhat létre.  

Állandó munkabizottság létrehozására a Közgyűlés jogosult. 

A MAME munkaszervezetét az elnökségi határozatok, döntések megvalósítása 

érdekében és az Elnök közvetlen irányításával az ügyvezető alelnök vezeti. 

2.13. A MAME –t az Elnök, akadályoztatása esetén az ügyvezető alelnök, az ő 

akadályoztatása esetén a nemzetközi alelnök képviseli.  A képviselők képviseleti  

jogukat nem ruházhatják át, csupán akadályoztatásuk esetén egyes konkrét ügyekben 

meghatalmazhatják az Elnökség  bármely tagját képviselet ellátására.  Az Egyesület 

bankszámlája felett az elnök önállóan, „cégszerű” aláírással jogosult rendelkezni, 

akadályoztatása esetén az ügyvezető alelnök, az ő akadályoztatása  esetén pedig a 

nemzetközi alelnök jogosult a bankszámla feletti rendelkezésre. 

A Közgyűlés határozatával állandó munkabizottság létrehozását rendelheti el. Az 

állandó munkabizottság páratlan számú tagból áll, tagjainak száma legalább 3 

legfeljebb 51 fő lehet, mandátuma a Közgyűlés mandátumához igazodik, hatáskörébe 

az Egyesület közgyűlési határozatban meghatározott feladataihoz nyújtott tanácsadó, 

döntéselőkészítő- , szakértői- és tudományos tevékenység ellátása  tartozik. Az állandó 

munkabizottságot létrehozó közgyűlési határozatban a munkabizottság konkrét 

feladatát meg kell határozni. Az állandó munkabizottság működési rendjét maga 

határozza meg, mely az alapszabállyal ellentétes nem lehet, elnökét többségi 

szavazással tagjai közül maga választja.  

3. Az Ellenőrző Bizottság 

3.1. Az Ellenőrző Bizottság az Egyesület belső ellenőrző szerve. Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi 

az Egyesület működését és gazdálkodását. Az Ellenőrző Bizottság két tagját és elnökét a 

Közgyűlés titkos szavazással választja meg három évre, többségi szavazattal, az 

Elnökség megválasztásával egyidejűleg. 

3.2. Az Ellenőrző Bizottság ülését annak elnöke hívja össze szükség szerint, de legalább 

félévente egyszer, írásban, a napirendi javaslat jelzésével, az ülés előtt legalább 10 
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nappal. Az ülés határozatképes, ha azon a testület több mint fele jelen van. 

Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.  Az Ellenőrző Bizottság egyebekben az 

ügyrendjét maga állapítja meg. 

3.3. Az Ellenőrző Bizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, a MAME munkavállalóitól 

tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, a hivatalos iratokba megkötés nélkül betekinthet. 

3.4. Az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy akadályoztatása esetén delegált tagja 

törvényességi észrevételezési joggal részt vesz az Elnökség ülésein, illetve a Közgyűlésen. 

Tevékenységéről beszámol a Közgyűlésnek. A MAME működési, szakmai, gazdasági és 

éves költségvetési beszámolóját előzetesen véleményezi, s erről tájékoztatja a 

Közgyűlést. 

3.5. Az Ellenőrző Bizottság észrevételeiről írásban tájékoztatja az Elnökséget. Amennyiben 

észrevételei alapján az Elnökség nem teszi meg a megfelelő intézkedéseket, az 

Ellenőrző Bizottság a Közgyűléshez fordulhat. Indokolt, jogszabályban rögzített esetben 

felhívására az elnöknek rendkívüli Elnökségi ülést vagy Közgyűlést kell összehívnia az 

indítványtól számított 30 napon belül. Ha ez nem történik meg, az Ellenőrző Bizottság 

maga jogosult a testület összehívására. Ha súlyos és huzamosan fennálló törvény- vagy 

alapszabály- és szmsz-sértést tapasztal, és észrevételei nyomán sem az Elnökség, sem a 

Közgyűlés részéről nem történik meg a megfelelő intézkedés, az Ellenőrző Bizottságnak 

az ügyészséghez kell fordulnia. 

3.6. Munkájába szükség esetén külső szakértőket is bevonhat. A szakértői költségekre a 

költségvetésben erre a célra elkülönített keret használható fel. 

4. A határozatok rendje 

Az Egyesület vezető testületei, melyekre a határozatok rendje vonatkozik: a Közgyűlés és az 

Elnökség. 

4.1. A Közgyűlésről részletes jegyzőkönyvet, az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság üléseiről a 

döntéseket tartalmazó jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell vezetni. 

4.2. A testületek jegyzőkönyveinek tartalmazniuk kell: 

- a megjelent szavazóképes tagok számát (az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság 

esetében név szerint), 

- a határozatképességet, 

- a véglegesített napirendet, 

- a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is, 

- a véglegesített határozat szó szerinti kihirdetésének rögzítését, 

- a Közgyűlési döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát (az Elnökség és 

az Ellenőrző Bizottság esetében név szerint). 

4.3. A jegyzőkönyveket hitelesítik: 

- a közgyűlési jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és két, a Közgyűlés által 

megválasztott hitelesítő tag, 

- az elnökségi jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és az elnök, 

- az ellenőrző biztossági jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és a bizottság elnöke. 

4.4. A testületek határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza: 

- a határozat véglegesített szövegét, 

- a határozathozatal időpontját, 

- annak érvényességi körét, hatályát, 

- a testületi döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát (az Elnökség és az 

ellenőrző bizottság esetében név szerint). 

4.5. A testületek döntéseit 15 napon belül írásban közölni kell az érintettekkel, valamint 

évente egybe kell foglalni a "Hatályos Egyesületi Határozatok" c. kiadványban, amelyet 
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a tagoknak, illetve a határozatokban érintetteknek meg kell kapniuk, valamint ezeket 

az Egyesület honlapján közzé kell tenni. 

5. A testületi összeférhetetlenség 

5.1. A testületek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól 

mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a határozattal érintett ügyben 

érdekelt. Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatások keretében a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, valamint a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

5.2. Nem lehet az Elnökség vagy az Ellenőrző Bizottság tagja olyan személy, aki nem felel 

meg a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 9. § (1) és (2) 

bekezdésében foglaltaknak, mely szerint 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. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy 

köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy 

ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

5.3. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, aki, illetve akinek hozzátartozója 

- az elnök és az Elnökségi tag, illetve ezek hozzátartozója, 

- az a személy, aki az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenységre irányuló 

munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve 

hozzátartozója, 

- az Egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül (kivéve: 5.1. pontban foglaltak), illetve 

hozzátartozója, 

- olyan közhasznú szervezetnek volt tisztségviselője, amely a megelőző tíz évben 

köztartozással szűnt meg.  

VI. A MAME gazdálkodása 

1. A működéshez szükséges anyagi eszközök forrásai 

- tagdíj,  

- adomány, támogatás, pályázati bevétel, 

- a közhasznú tevékenység folytatásából származó bevétel, 

- az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó bevétel, 

- a vállalkozási jövedelem, 

- egyéb bevételek. 

2. A Közgyűlés az éves tagsági díjat  évi 5.000 Ft-ban állapítja meg. A jogi személy tagok 

esetében a tagdíj éves  összege 10.000.- Ft.   

A tagdíj mértékét a Közgyűlés kétévente határozza meg. 

3. A vagyont pénz- és egyéb eszközök, ingó és ingatlan vagyontárgyak képezik. 

4. A MAME vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve folytathat. 

5. A MAME a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt közhasznú céljai szerinti 

tevékenységeire fordítja vissza. Minden vagyon és jövedelem a MAME alapcéljait szolgálja a 

nonprofit működés alapelvei szerint. 

6. A MAME éves költségvetés szerint gazdálkodik. A cél szerinti és a vállalkozási tevékenységből 

származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. 
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7. A MAME az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a Közgyűlés elé terjeszti elfogadásra 

a közhasznúsági jelentést, amelynek részei: 

- a számviteli beszámoló, 

- a költségvetési és egyéb cél szerinti juttatások felhasználása, 

- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás, 

- a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi összefoglaló. 

A beszámolót és a közhasznúsági jelentést a Közgyűlés - az Elnökség előterjesztése és az 

ellenőrző bizottság véleményezése birtokában - egyszerű szótöbbséggel fogadja el. 

8. A MAME pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettség vállalásaiért vagyona mértékéig 

felel. 

VII. A MAME működésének nyilvánossága 

1. Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba az ügyvezető elnökkel történő előzetes 

időpont egyeztetést követően bárki betekinthet. 

2. A vezető testületek: a Közgyűlés és az Elnökség döntéseivel azonosan, az Egyesület 

honlapján kell nyilvánosságra hozni az Egyesület működésének módját, a szolgáltatások  

igénybevételének módját, valamint a beszámolói közléseket. 

3. Az Egyesület közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, és arról - saját költségére - 

másolatot készíthet. 

4. Az Egyesület köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 

30-ig saját honlapján közzétenni. 

VIII. Záró rendelkezések 

1. A MAME tevékenységét a hatályos jogszabályoknak megfelelően bírósági nyilvántartásba 

vételének napján kezdi meg. 

2. A MAME Alapszabályát az Alakuló Közgyűlés megvitatta és azt az alakuló közgyűlésről készült 

jegyzőkönyvben foglaltak szerint jóváhagyta. 

 

Budapest, 2011. XII.07. 

 

 

 ……………………………………………………………………………… 

 Zsolt Péter, a MAME elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 


