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Az MTM Hungária Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a 
Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő §-ai alapján, 
valamint az időközben alkotott, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet 
alapszabályát1: 
 
1.§  Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 
 

1.1. Az Egyesület neve: Method Time Measurement Hungária Egyesület, rövidített nevén MTM Hungária 
Egyesület 

1.2. Az Egyesület székhelye: 1067 Budapest, Csengery u.782 
1.3. Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. 
1.4. Az Egyesület jogi személy 

 
2.§  Az Egyesület célja és tevékenysége 
 

2.1. Az Egyesület céljai: Az Egyesület az MTM eljárás alkalmazásában érdekelt cégek, intézmények és 
magánszemélyek szakmai szervezete. Célja az MTM ismeretek és módszertanok terjesztése, az 
MTM területén érdekelt szakemberek közötti tapasztalatcsere biztosítása. Ezek közé különösképpen 
a következők tartoznak:  

• MTM eljárást alkalmazó munkatársak tudományos és gyakorlati továbbképzése;  

• ismeretközvetítő kapcsolatok fenntartása hasonló bel- és külföldi szervezetekkel. 
Az Egyesület a fenti tevékenységeit ellenszolgáltatás nélkül nyújtja. 

 
Az Egyesület melléktevékenységként oktatást és tanácsadást is nyújt szolgáltatási díj ellenében.3 

 
 

Az MTM eljárás tartalma, lényege: 
 
Az MTM a Methods-Time Measurement rövidítése, amit a módszerek időméréseként fordíthatunk le. 
A módszer-időmérés azt jelenti, hogy egy meghatározott munka végrehajtásához szükséges idő a 
tevékenység kivitelezésére kiválasztott módszertől függ. 
Az MTM olyan eljárás, mely az ember által teljes mértékben befolyásolható, kézi 
munkafolyamatokat alapmozdulatokra bontja, minden alapmozdulathoz szabványos időértéket 
rendel, melynek nagysága a befolyásoló tényezőktől függ.  
 
Az MTM-eljárást – mint elemi időállandós rendszert – a 40-es években, az USA-ban fejlesztették ki, 
és 1948-ban a „Methods-Time Measurement“ könyvben tették közzé. Az időket nagyszámú ipari 
munkafolyamat filmfelvétele segítségével állapították meg. Definiálták minden emberi alapmozdulat 
kezdő- és végeseményét és a közöttük lévő filmkockákat összeszámolták. A 16 kép/sec filmsebesség 
alapján határozták meg a tény-időket, melyeket az USA-ban alkalmazott teljesítményfok megítélési 
eljárással az LMS -sel egységes teljesítményszintre, (MTM-standard teljesítmény) hoztak. Az időket 
statisztikai módszerekkel értékelték és az MTM-időkártyában foglalták össze. 
 
Azóta az MTM-et a manuális munkafolyamatok MTM-alaprendszer (MTM-1) standardizált 
építőelemeivel történő analitikus vizsgálatára, a munkafolyamatok leírására, kvantifikálására és 
kialakítására alkalmazzák. 

Az MTM mint a munka- és időgazdálkodás eszközrendszere más elemi időállandós rendszerekkel 
összehasonlítva világszerte a legjobban elterjedt. Az MTM alapján további építőelem-rendszereket 
fejlesztettek ki különböző folyamattípusok (tömeggyártás, sorozatgyártás és egyedi gyártás) 
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számára. Így az MTM a vállalatok számára világszerte egységes standard a manuális 
munkafolyamatok leírására és kvantifikálására. Már a 90-es években megkezdődött az MTM 
fokozatos átalakulása elemi időállandós rendszerből termelékenység-menedzsment rendszerré. 
 
Napjaikban – a munkafolyamatok modellezése céljából – az MTM-eljárás magába foglalja az MTM 
építőelemek minőségi fejlesztését és alkalmazását. 
 
Egy vállalkozás elsődleges célja a versenyképesség megtartása és növelése. E célkitűzés számára 
nélkülözhetetlen egy átfogó, a vállalat tevékenységi területein átnyúló, hálózatos kapcsolatban lévő 
építőelem- és időmenedzsment rendszer, mint a termelékenység-menedzsment eszköze.4  

 
2.2. A célok és a feladatok megvalósításához az Egyesület: 

• munkacsoportokat, tapasztalatcserét segítő köröket hoz létre;  

• előadásokat, szakmai konferenciákat és kongresszusokat tart;  

• folyóiratokat, valamint egyéb kiadványokat terjeszt, szerkeszt és / vagy ad ki. 
 
2.3. Az Egyesület nem képvisel vállalati érdeket. 

 
2.4. Az Egyesület önkéntes alapon tevékenykedik; elsősorban nem gazdálkodási célokat követ. 

 
3.§  Az Egyesület tagjai 
 

3.1. Az Egyesület tagja lehet bármely, az MTM eljárás gyakorlata, alkalmazása és fejlesztése iránt 
érdeklődő természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet5, aki 
az Egyesület Alapszabályát magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja és a tagdíj befizetését 
vállalja. 

 
3.2. Az Egyesületbe történő belépés az Egyesülethez intézett írásbeli belépési nyilatkozattal történik. A 

tagsági jogviszony akkor jön létre, amikor az Egyesület elfogadta a Belépési nyilatkozatot, és a tag 
befizette az éves tagsági díjat. A tagok éves tagdíjat fizetnek, amely kialakításának elveit és mértékét 
a Közgyűlés határozza meg. A tagfelvételről a közgyűlés dönt.6  

 
3.3. Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. 
 
3.4. A Közgyűlés egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan 

természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi 
írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és 
kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen 
részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot 
tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel 
összhangban tevékenykedni.  

 
3.5. A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés szerepel, 

csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések 
mindig pontosan tartalmazzák a "tiszteletbeli tag" kifejezést. 

 
3.6. Az egyesületi tagság megszűnik:  

• a természetes személy tag halálával, ill. a gazdasági személy tag jogutód nélküli megszűnésével, 

• kilépéssel - ekkor az Egyesület felé írásbeli nyilatkozatot kell tenni;  

•  ha a tag két éven keresztül – írásbeli figyelmeztetés ellenére - nem fizette be a tagdíjat; az 
előzetes figyelmeztetést követő 30 nap után a tagot az Elnökség törli a tagok közül7. A tagdíj 
megfizetésének elmulasztása esetén az elnökség abban az esetben törölheti a tag tagsági 
jogviszonyát, ha előtte írásban, igazolható módon, póthatáridő tűzésével és a 
jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel felhívta az érintett tagot a tagdíj megfizetésére, 
azonban a póthatáridő is eredménytelenül telt el.8 

• az Egyesület megszűnésével. 

                                                 
4 2009. január 21. 
5 2017. január 5. 
6 2009. január 21. 
7 2009. január 21. 
8 2017. szeptember 29. 



• kizárással -  ha a tag az Egyesület érdekeivel ellentétesen cselekszik. A tag kizárásáról a 
Közgyűlés dönt9 

 
3.7. Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt 

bejelentéssel egyező időpontban hatályos. 
 
3.8. A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább 

háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az 
egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi; így különösen, ha az 
Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást 
tanúsít. 

 
3.9. A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal 

rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult megvonni abban az 
esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alap-
szabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. 

 
3.10. A 3.§. (8) és (9) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a kizárásról 

illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt 
meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy 
mentő körülmények ismertetésére. A kizárási határozatnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául 
szolgáló tényeket és azok bizonyítékait, valamint a jogorvoslatról tájékoztatást. A kizárási határozat 
ellen fellebezésnek nincs helye.10 

 
4.§  Tagsági jogok és kötelezettségek 
 

4.1. Az Egyesület tagja jogosult: 11 
 

• Minden rendes tag jogosult részt venni az egyesület taggyűlésén, és ott szavazati joga van12 

• A tagok választhatnak és választhatók bármely tisztségre (a nem természetes személy tagok 
törvényes képviselőjük útján választhatnak és választhatók)13  

• A tiszteletbeli tagoknak nincs szavazati joguk, azonban tanácsadó jelleggel közreműködhetnek.  

• A tagok jogosultak az Egyesület keretein belül működő tagozatok, klubok, munkabizottságok, 
szekciók és egyéb szerveződések munkájában részt venni.  

• A természetes személy tagok, megválasztásuk esetén betölthetik az Egyesület vezető tisztségeit.  
 

4.2. Az Egyesület tagja köteles:  

• az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott 
határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani 

• az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatai szerint eljárni, 

• a közgyűlés által évente14 meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni, 
 
4.3. A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és 

kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti 
képviseletnek nincs helye. 

 
4.4. Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő 

jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. 
 

5.§  Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok 
 

5.1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (6. §), amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző 
és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, 
az Elnökség (7. §) irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok és az 
Elnök. 
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5.2. Az egyesület Elnökségének tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet az egyesület Elnökségének 
tagja az: 

• akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a 
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

• akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel 
eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető 
tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet 
vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.15 

 
6.§  A Közgyűlés 
 

6.1. Az Egyesület legfőbb döntéshozó16 szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy 
alkalommal  össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata 
alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá akkor kell összehívni, ha a 
tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével kívánja, vagy ha a bíróság elrendeli.17 

 
6.2. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:  

a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása 
b) Az éves költségvetés meghatározása 
c) Az Elnök éves beszámolójának elfogadása 
d) Az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, megszűnésének kimondása 
e) Az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím visszavonása 
f) Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása 
g) Az Elnökség tagjai és az Elnök visszahívása. Visszahívásra kizárólag abban az esetben kerülhet 

sor, ha az elnökség illetve az elnök az egyesület céljaival ellentétes magatartást tanúsít és az 
egyesület munkáját bizonyítható módon hátrányosan befolyásolja.18 

f) Az Egyesület céljának módosítása és az Egyesület megszűnése. 19 
 

6.3. A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A 
meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább tizenöt naptári nappal meg kell 
küldeni a közgyűlés helyét és időpontját, a napirendi pontokat, valamint a határozatképtelenség 
esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos 
megjelölésével. 

 
6.4. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van.20 A 

határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok 
tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás 
jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták. 

 
6.5. A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező 

tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az a), e) és g) pontot, ahol a jelenlévő, szavazati joggal 
rendelkező tagok minősített többségének (legalább háromnegyedének) igenlő szavazata szükséges. 
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a 
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem 
gyakorolhatja. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az: 

• akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 
másfajta előnyben részesít; 

• akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

• aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

• akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; 

• aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
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• aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.21 
 
6.6. A közgyűlés az éves beszámolóról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, 

szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza.  
 
6.7. A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, 

szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz. 
 
6.8. A közgyűlés a személyi döntések (e), f) és g) pontok) kivételével határozatait nyílt szavazással, a 

személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza. 
 
6.9. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt szavazategyenlőség esetén a 

napirendi javaslatot elvetettnek kell tekinteni 22 
6.10. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a jegyzőkönyvvezető, a közgyűlést levezető elnök 

és a hitelesítőként elfogadott két egyesületi tag aláírásával hitelesít. A közgyűlési határozatot 
igazolható módon kell az érintettekkel közölni. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely 
tartalmazza: 

• az Egyesület nevét és székhelyét; 

• a közgyűlés helyét és idejét; 

• a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét; 

• a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; 

• a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól 
tartózkodók számát.23 

•  A közgyűlési határozatokat igazolható módon kell az érintettekkel közölni. 
 
7.§  Az Elnökség 
 

7.1. Az Egyesület ügyvezető szerve az Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, 
titkos szavazással 3 év időtartamra választja. Az Elnökség 3 természetes személyből áll; 
nevezetesen az elnökből, valamint két Elnökségi tagból. Az Egyesületet jogilag az Elnök képviseli. 
Az Elnökségben az aktív MTM-Instruktori képesítéssel rendelkezők többségben kell legyenek.24 

 
7.2. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése 

határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. 
 
7.3. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel 

igazolható módon közölni kell.  
 
7.4. Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A 

meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg 
kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga 
állapítja meg. 

 
7.5. Az Elnökségnek a törvényben és az alapszabályban foglalt kötelezettségek mellett a következő 

feladatokat kell ellátnia: 

• irányítja az Egyesület tevékenységét az Alapszabály szerinti célok szellemében;  

• Elnöke révén összehívja a Közgyűlést;  

• kidolgozza az Egyesület stratégiáját;  

• elkészíti az Egyesület éves program tervét;  

• értékeli az év közbeni programokat, az éves munkát;  

• szervezi az Egyesület kapcsolatait, képviseli az Egyesületet a hatóságok, más szervezetek és a 
sajtó felé. 

 
A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és 
lemondásával, cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával, továbbá a vele szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével is.25 A 
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lemondás az Egyesülethez címzett írásbeli nyilatkozattal történhet. Ha az Egyesület működőképessége 
ezt megkívánja, a lemondás az új elnökségi tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a 
bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.26  
 

7.6.  Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok 
mandátumával egyező időpontig szól. 

 
8.§  Az Elnök 
 

8.1. Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 3 év időtartamra választott 
vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője. Az 
Elnök aktív MTM-Instruktori képesítéssel kell rendelkezzen.27 

 
8.2. Az Elnök hatásköre és feladatai:  

• az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése, 

• a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett, 

• a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása, 

• az elnökségi ülések előkészítése és levezetése, 

• az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt, 

• éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése 
 

8.3. Az egyesület vezető tisztségviselői: 
Az egyesület elnöke: Dunajcsik Zoltán (anyja születési neve: Tóth Erika Ilona, lakóhelye: 1074 
Budapest, Alsóerdősor u. 5) 
Az elnökség tagjai: Csikós Istvánné (lakóhelye: 1064 Budapest, Csengery u. 64) 
Strauss Pierre (lakóhelye: 2347 Bugyi, Bucka u. 13)28 

 
9.§  Az Egyesület működése és gazdálkodása 

 
9.1. Az Egyesület mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat 

jogerőre emelkedése napján kezdheti meg. 
 
9.2. Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből 

gazdálkodik. 
 
9.3. A tagdíj összegét, befizetésének módját a Közgyűlés29 határozza meg az alakulás évében fizetendő 

tagdíj kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó 
nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal 
nem felelnek. 

 
9.4. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. Az éves tagdíj mértéke természetes 

személyek esetén 5000Ft, diákok és nyugdíjasok esetén 3000Ft. Jogi személyek és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén a szervezet előző évi átlagos statisztikai 
létszámának függvényében 9 főig: 100€, 99 főig 1000€, 499 főig 1500€, 999 főig 2000€, 4999 főig 
3000€, 5000 főtől 4000€ számlázáskori forint középárfolyamon számolt összege. A tagdíjat minden 
év február 15. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület 
bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. 

 
Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének 
évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon 
belül, ezt követően legkésőbb minden év február 15. napjáig köteles az egyesület házipénztárába 
vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.30 
 

9.5. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.  
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9.6. Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület 
gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését 
elősegítendő módon folytathat.  Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.31  

 
9.7. Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.  
 
9.8. Az Egyesület működése során keletkezett iratokba a betekintés lehetőségét az Egyesület elnöke 

biztosítja az érdeklődő részére munkanapokon előzetesen egyeztetett időpontban az Egyesület 
székhelyén, felügyelet mellett. 32 

 
10.§  Az Egyesület képviselete 
 

10.1. Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli. 
 

10.2. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök önállóan rendelkezik33  
 
11.§  Az Egyesület megszűnik34, ha: 

• a tagok kimondják a megszűnését; 

• az arra jogosult szerv megszünteti; feltéve mindkét esetben, hogy az egyesület vagyoni 
viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az egyesületet 
a nyilvántartásból törli. 

• az Egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és 
új célt nem határoztak meg; 

• az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 
 

11.1. Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre 
válhat szét. 
 

11.2. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után 
fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy 
hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság 
jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz 
rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú 
szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 
 

12.§  Záró rendelkezések 
 

12.1. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvény-
könyvéről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 
rendelkezései az irányadóak.35 
 

12.2. Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok a Budapesten, 2008, 11. 26. napján tartott Alakuló 
Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta. 
 

12.3. Az Egyesület Alapszabályát a Fővárosi Törvényszéknek az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti 
kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja. Igazolja, továbbá, hogy az alapszabály 
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat (módosítások alapján kialakult) 
hatályos tartalmának. 36 

 
 
 
Kelt: Szigetszentmiklós, 2017. szeptember 29. 
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