
 
 

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület 

 
ALAPSZABÁLYA 

 
 
- a szövegben aláhúzott és dőlt betűtípussal jelzett változásokkal egységes szerkezetbe 

foglaltan – 

 
A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület (a 
továbbiakban: “Egyesület”) alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 
évi CLXXV. törvény, Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. Törvényre is 
figyelemmel, a mai napon az Egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta 
el: 

 
1. Általános rendelkezések 

 
 

1.1. Az egyesület neve: Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai 
Társaság Egyesület 

1.2. Rövidítése: MPRT Egyesület 
           Alapításának éve: 2014 
           Székhelye: 1116 Budapest, Sztregova út 3.  
           Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi.  
 
Az Egyesület önálló jogi személy. 
 
I.3. Az Egyesület időtartama: 
 
Az Egyesület határozatlan időtartamra alakult. 
 

I.4. Az Egyesület céljai és tevékenysége 

 
Az Egyesület céljai: 

  
1. A rendezvénytechnikai iparban dolgozók (hang, fény, látvány színpadtechnika 

és szállítók) egészének összefogása, szakmai, erkölcsi és anyagi képviselete, 
beleértve a határon túli tevékenykedőket is. 

2. A szakma megbecsülése és megbecsültetése szakmai, jogi és etikai téren 
egyaránt 

3. Egységes, az oktatási rendszerbe beilleszthető használható elméleti tudás és 
szakmai gyakorlat megszerzésének elősegítése 

4. Saját képzés a minősítő és a mentori rendszer segítségével, termék és 
technológiai bemutatók szervezése gyártók és képviseletek bevonásával 
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5. Konstruktív együttműködés az intézményekkel, munkaadókkal más szakmai 
és érdekvédelmi szervezetekkel, rendezvényszervezőkkel, előadókkal, 
valamint a szórakoztatóipar más szereplőivel 

6. A társaság folyamatos bővítése, valamennyi szakágazat bevonása az 
érdekvédelmi és képviseleti tevékenységbe 

7. A működést és a saját szervezésű képzést elősegítő pályázatokon való 
részvétel 

8. A tagoknak jogi tanácsadás és jogi képviselet nyújtásában való segítség adás 
 
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, tehát párt érdekében 
nem végez politikai tevékenységet. 
 

II. 
A TAGSÁGI JOGVISZONY 

 
Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni. Az 

egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, 
kivéve, ha az alapszabály különleges jogállású tagságot határoz meg. 

A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tag tagsági jogait akkor 
gyakorolhatja képviselőn keresztül, ha azt az alapszabály lehetővé teszi. A tagsági 
jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl 
- az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

 
Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek 
teljesítésére. Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának 
megvalósítását és az egyesület tevékenységét. 

 
Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az 
alapítást követően a belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával 
keletkezik. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 
 
A tagsági jogviszony megszűnik 

a) a tag kilépésével; 
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; 
c) a tag kizárásával; 
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

 
A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli 
nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. 
 
Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a 
feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban 
felmondhatja. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt. 
 
A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát 
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely 
egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben 
kizárási eljárást folytathat le, ha az alapszabály a tisztességes eljárást biztosító 
szabályokat meghatározta. 
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A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; 
az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és 
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró 
határozatot a taggal közölni kell. 
 
Az alapszabály a kizáró határozat ellen fellebbezési lehetőséget biztosíthat, ebben 
az esetben az alapszabályban rendelkezni kell a fellebbezési eljárásról és a 
fellebbezést elbíráló egyesületi szervről. 
 
A tagsági jogviszony megszűnése esetén az Elnök a tagot a nyilvántartásból törli. 
 
 
 

III. 
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI 

 
III.1. Az Egyesület szervei, tisztségviselői 
 
Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés. A tag jogosult a közgyűlésen részt 
venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, 
kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. 
A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.  
 
A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés 
összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés 
határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 
 
A közgyűlés hatáskörébe tartozik 

a) az alapszabály módosítása; 
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának 

elhatározása; 
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása; 
d) az éves költségvetés elfogadása; 
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni 

helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása; 
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 

tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll; 
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját 

tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek 
hozzátartozójával köt; 

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a 
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési 
igények érvényesítéséről való döntés; 

i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk 
megállapítása; 

j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának 
megállapítása; és 

k) a végelszámoló kijelölése. 
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A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, 8 napon belül 
a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a 
napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 
 
A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy 
személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a 
közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a 
közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően 
külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 
 

Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések 
megtétele céljából, ha 

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 

teljesíteni; vagy 
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

 
 Az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület 
megszüntetéséről dönteni. 
 
Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
 
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló 
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 
Az egyesület ügyvezetését az elnökség látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői 
az elnökség tagjai. 
 
Az elnökség három tagból áll. Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül. 
 
Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az 
egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és 
gazdasági helyzetéről beszámolni. 
 
Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.  
 
Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik 

a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó 
ügyekben a döntések meghozatala; 

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére 

vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és 
végrehajtása; 

e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának 
és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 

f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 
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g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak 
meghatározása; 

h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos 
kérdésekre; 

i) a tagság nyilvántartása; 
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek 

vezetése; 
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és 

annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés. 

 
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető 
tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, 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. 

 
IV. 

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 
 
IV. 1. Az Egyesület vagyona az Egyesület tagjai által befizetett tagdíjakból, magán és 
jogi személyek által felajánlott adományokból, munkadíjakból, pályázatokból, 
rendezvények bevételéből, származik. 
 
A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal 
nem felelnek. 
 
Az éves tagdíj mértéke: 10.000,-Ft, melynek befizetése minden naptári év március 
31-én esedékes. A befizetés személyesen készpénzben a házi pénztárba való 
befizetéssel történik. Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése 
esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg. 
 
 

 
VI. 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. 
 
Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba (különösen az 
Egyesület beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe történő) való betekintés és 
azokból saját költségre történő másolat készítésének rendje: az Egyesület 
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székhelyén munkanapokon 9.00-16.00 között, melyhez az Elnökhöz való előzetes 
bejelentés vagy vele történő időpont-egyeztetés szükséges. 
 
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és 
csak egyesületekre válhat szét. 
 
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület 
jogutód nélkül megszűnik, ha 

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

b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 
 
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. 
 
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó 
határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén 
ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével 
száll át az új jogosultra. 
 
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel 
szemben e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - 
a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének 
időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a 
részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha 
lett volna vagyon, át kellett volna adni. 
 
Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük 
erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel 
szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, 
ha a vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet 
beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés 
végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható. 

 
Budapest, 2014. május 28. 
 
 
                                                                   ….……….…………………………………. 

                                                       Pálfi József 
   Elnök 
 
Okiratot szerkesztettem és a mai napon – 2014. május 28. napján –ellen jegyeztem: 


