
AZ EGYESÜLETEKRE  VONATKOZÓ    ÚJ   SZABÁLYOK

A civil szervezetekre vonatkozó, az előadásban érintett jogszabályok:

1.)  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény – ECTV.
2.) a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI törvény - CNYTV
3.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény -  PTKÉ, valamint az azt 2017.
01.01.  napjától  módosító,  a  civil  szervezetek  és  a  cégek nyilvántartásával  összefüggő eljárások
módosításáról és gyorsításáról szóló 2016. évi CLXXIX. törvény.
4.) Régi Ptk. (1959.évi IV.)
5.) Új Ptk. (2013. évi V. tv.)

Az  előadás  és  annak  írásbeli  kivonata  a  fontosabb  rendelkezések  ismertetését  és  a  Budapest
Környéki Törvényszék Civil Nemperes Csoportjának gyakorlatát mutatja be. 
Az ismertetés 3 részből áll:

1. rész: 
Az egyesületekre vonatkozó jogszabályi  környezet és annak közelmúltbeli  módosulásának rövid
áttekintése.
2. rész:
A létesítő okirat kötelező tartalmi elemei a módosult rendelkezések tükrében.
3. rész: 
A gyakorlatban felmerülő néhány hiba, hiányosság.

1. RÉSZ

Mely vonatkozó jogszabályok változtak 2017-ben?

I.
2016. december 31. napjáig hatályban volt PTKÉ szabályozás szerint:

11. § A Ptk. hatálybalépésekor (2014. március 15.) nyilvántartásba bejegyzett,  illetve a 9. § (1)
bekezdése szerint bejegyzés alatt álló egyesület és alapítvány 2017. március 15. napjáig köteles a
létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek
nem felelnek meg a Ptk. szabályainak. A civil szervezet 2017. március 15. napját követően csak a
Ptk.  rendelkezéseinek  megfelelő  létesítő  okirat  alapján  és  a  Ptk.  rendelkezéseinek  megfelelően
működhet.

A PTKÉ 2017.01.01. napjától hatályos rendelkezései szerint 

11. § (1) A Ptk. hatálybalépésekor (2014. március 15.) nyilvántartásba bejegyzett, illetve a 9. § (1)
bekezdése  szerint  bejegyzés  alatt  álló  egyesület  és  alapítvány a  2017.  január  1-jét  követő  első
létesítő  okirat  módosítással  együtt  köteles  a  létesítő  okiratának  mindazon  rendelkezését
felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabályainak. 

A módosítás  (változásbejegyzés)  időpontjáig  az  alapítvány,  illetve  az  egyesület  a  Régi  Ptk.
alapján működik. 
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II.
2017.  01.01.  napjától  módosultak  az  új  Ptk.  egyesületekre  vonatkozó  rendelkezései,  amely
módosításokra az előadás második része részletesen kitér.

III.
2017.03.01. napjától módosult a Cnytv. amely rendelkezések részletes ismertetését dr. Nyiregyházi
Judit bírósági titkár előadása tartalmazta.

Fontos az egyesületek kapcsán kiemelni azt a lényeges változást, hogy az egyesület [4. § a) pont],
az  alapítvány és  a  sportról  szóló  törvény  szerinti  sportegyesület nyilvántartásba  vételi,
változásbejegyzési kérelemének helyt adó, valamint a közhasznú nyilvántartásba vételét elrendelő
végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. Azonban:
- a végzés vagy
- az annak meghozatala alapjául szolgáló eljárás, illetve
- a kérelemhez mellékelt iratok jogszabályba ütközése miatt
az ügyész,  valamint  az,  akire  a  végzés  rendelkezést  tartalmaz -  a  rendelkezés  őt  érintő részére
vonatkozóan - pert indíthat a szervezet ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet
székhelye szerint illetékes törvényszék előtt. 

IV.
2017.  03.01.  napjától  hatályos  Ectv.  módosításával  összefüggésben  jelentős  változás  a  civil
szervezetek vonatkozásában, hogy 2017. március 1. napjától az ügyészség törvényességi ellenőrzési
jogköre megszűnik az alapítványok, egyesületek felett. 

DE!
Továbbra is fennmarad az ügyész törvényességi ellenőrzési joga:

• párt
• vallási tevékenységet végző szervezet 
• polgárőr
• gazdasági kamara
• agrárkamara
• országos polgárőr szövetség
• MRP szervezetek
• önkéntes kölcsönös biztosító pénztár
• Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége
• magyar rendvédelmi kar
• honvédelmi szövetség
• stb. (18 külön törvényben megállapított szervezet felett)

Fontos megemlíteni, hogy az Ectv. 47. § módosítása következtében  valamennyi közhasznú civil
szervezet  felett  (alapítvány,  egyesület  IS)  a  közhasznú  működés  feletti  törvényességi
ellenőrzést gyakorol  az ügyészség, amely várhatóan a törvényességi felügyeleti eljárások számát
növeli a jövőben.
A jogalkotó szándéka az ügyészség szerepének lényeges csökkentése az egyesületek, alapítványok
bejegyzése/változásbejegyzése és a törvényességi ellenőrzési jogkör gyakorlása kapcsán, valamint
az eljárások jelentős gyorsítása.
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Amely szervezeti forma esetében az ügyészi törvényességi ellenőrzési jogkör megszüntetésre kerül,
ott  az  ügyész  közérdekvédelmi  feladata  a  törvényességi  felügyeleti  eljárás  kezdeményezésében
realizálódik, amely témáról részletesen dr. Rózsa Zsolt főügyész-helyettes, valamint dr. Magyari
Csilla bírósági titkár előadása szólt.

2. RÉSZ

Az  egyesületeket  érintő  új  szabályozásra  áttérve  az  alábbi  fontos  megállapításokat  érdemes
rögzíteni:

• a korábban ismertetett Ptké. módosításban foglaltak szerint tehát már nem kell(ett) a létesítő
okiratot 2017. március 15. napjáig megfeleltetni az új Ptk-nak, a Ptké. szerint elegendő az
első létesítő okirat módosításakor, időbeli korlát nélkül.

• Aki már 2017.01.01. napját megelőzően átállt az új Ptk-ra, annak nem kell a jövőben újra
módosítani a létesítő okiratát, akkor sem, ha nem felelő jogszabályi hivatkozást tartalmaz.

Mit kell rögzíteni az egyesület alapszabályában?

I.
KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEK

3:5. § [A létesítő okirat tartalma]
A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg

kell határozni
a) a jogi személy nevét;
b) a jogi személy székhelyét;
c) a jogi személy célját vagy fő tevékenységét;
d)  a  jogi  személyt  létesítő  személy  vagy  személyek  nevét,  valamint  azok  lakóhelyét  vagy

székhelyét;
e)  a jogi személy részére teljesítendő vagyoni hozzájárulásokat, azok értékét, továbbá a vagyon

rendelkezésre bocsátásának módját és idejét; és
f) a jogi személy első vezető tisztségviselőjét.

FONTOS megemlíteni, hogy
Az új szabályok szerint a Ptk 3:65. § [Az egyesületi tag jogállása]

(4)  Az  egyesület  tagja  nem  köteles vagyoni  hozzájárulást  teljesíteni.  A  tag  az  egyesület
tartozásaiért saját vagyonával nem felel.

II.
AZOK A TARTALMI ELEMEK, AMELYEKET CSAK AKKOR KELL RÖGZÍTENI AZ
ALAPSZABÁLYBAN,  HA  A  SZERVEZET  ÉLNI  KÍVÁN  VALAMELY  JOGSZABÁLY
ADTA LEHETŐSÉGGEL,  ILLETŐLEG  AZON  RENDELKEZÉSEK,  AMELYEKNÉL A
SZERVEZET  A  LÉTESÍTŐ  OKIRATÁBAN  SZIGORÚBB  KÖVETELMÉNYEKET
MEGÁLLAPÍTHAT, ENYHÉBBEKET AZONBAN NEM:

• 3:63.  §  (5)  Az  egyesület  alapszabálya  az  egyesület  valamely  szervezeti  egységét  jogi
személlyé nyilváníthatja.
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Amennyiben  az  egyesület  valamely  szervezeti  egységét  jogi  személlyé  nyilvánítja,  úgy  az
alapszabálynak e rendelkezéseket kötelezően tartalmaznia kell.

3:65.  §  (2)  Az  egyesület  tagjait  egyenlő  jogok  illetik  meg  és  egyenlő  kötelezettségek
terhelik, kivéve, ha az alapszabály különleges jogállású tagságot   határoz meg.

A létesítő okirat  különleges jogállású tagságot hozhat létre.  A tagegyenlőséget az azonos típusú
tagoknál  (rendes  tagok,  különleges  jogállású  tagok  pl.:  pártoló,  tiszteletbeli,  kiskorú  tag)  kell
biztosítani.  Az  alapszabályban  a  különleges  jogállás  tartalmát  pontosan  meg  kell  határozni.
Amennyiben eltérő szavazati jog társul egyfajta tagsághoz, úgy azt különleges jogállású tagságként
kell megjelölni az alapszabályban.

(3) 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 tag kizárása

A kizárási  eljárást  lefolytató  szerv  és  a  garanciális  szabályok  rögzítése  is  szükséges  az
alapszabályban, ha a tag kizárását a szervezet lehetővé kívánja tenni.

3:70. § (1) A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan
vagy  ismételten  sértő  magatartása  esetén  -  bármely  egyesületi  tag  vagy  egyesületi  szerv
kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárás folytatható le, ha az alapszabály a kizárást
lefolytató szervet és a tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta.

3:71. § (4) Ha az alapszabály  küldöttgyűlés működését írja elő,  meg kell  határoznia  a
küldöttek választásának módját. A küldöttgyűlésre egyebekben a közgyűlés szabályait kell
megfelelően alkalmazni.

3:74. § [A közgyűlés ülésezése]
(2)  A tag  a  közgyűlés  ülésén  tagsági  jogait  személyes  részvétel  helyett  elektronikus
hírközlő  eszközök   igénybevételével  akkor  gyakorolhatja,  ha  az  alapszabály  az  igénybe
vehető
- elektronikus hírközlő eszközöket, valamint azok alkalmazásának feltételeit és módját úgy
határozza meg, hogy
- a tagok azonosítása és
- a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított legyen.

3:79. § [A vezető tisztségviselői megbízatás]
(3)  A vezető  tisztségviselőket  az  egyesület  tagjai  közül  kell  választani,  az  alapszabály
felhatalmazása  alapján  a  vezető  tisztségviselők  legfeljebb  egyharmada választható  az
egyesület tagjain kívüli személyekből.

3:80. § [Az ügyvezetés feladatai]
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.

A Ptk. 3:71. § (3) a közgyűlés alapszabályt módosító hatásköre kógens, kötelező tartalmi
elem.
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3:71. § [Közgyűlés, a közgyűlés hatásköre. A küldöttgyűlés]
(3) A közgyűlés hatáskörébe tartozik az alapszabály módosítása; az alapszabály ettől eltérő
rendelkezése semmis.

A Ptk.  több ponton  hivatkozik  arra,  hogy mely döntések  meghozatala  tartozik  még közgyűlési
hatáskörbe. Ilyenek:

- Az éves beszámoló elfogadása, levezethető a Ptk. 3:80.§ b) pontjából.

3:80. § [Az ügyvezetés feladatai]
Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

-  A  cél  módosítása alapszabály  módosítással  jár,  mely  közgyűlési  hatáskör
(Ptk. 3:71.§ (3) bek.)

3:71. § [Közgyűlés, a közgyűlés hatásköre. A küldöttgyűlés]
(3) A közgyűlés hatáskörébe tartozik az alapszabály módosítása; az alapszabály ettől eltérő rendelkezése semmis.

-  az  egyesület  jogutód  nélküli  megszűnésének  elhatározása közgyűlési
hatáskör (Ptk. 3:48.§ (1)bek. c) pont, 3:81.§ és Ectv. 10/C. § (2) bek.)

3:48. § [Jogi személy jogutód nélküli megszűnése]
(1) A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy

3:81. § [A közgyűlés összehívása]
(1) 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.
(2)  Az  (1)  bekezdés  alapján  összehívott  közgyűlésen  a  tagok  kötelesek  az  összehívásra  okot  adó  körülmény

megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
(3) Semmis az alapszabály olyan rendelkezése, amely az (1) és a (2) bekezdésben foglalt szabályoknál az egyesületre

nézve enyhébb követelményeket ír elő.

Ectv.  10/C.  §  (1)  A  civil  szervezet  jogutóddal  történő  megszűnésére  (egyesülésére,  szétválására)  e  fejezet
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A civil szervezet döntéshozó szerve határoz a jogutódlással történő megszűnésről.

- a  vezető tisztségviselők megválasztása közgyűlési hatáskör (Ptk. 3:21.§ (3)
bek.)

3:21. § [Az ügyvezetés fogalma és a vezető tisztségviselői megbízatás keletkezése]
(3)  A  jogi  személy  első  vezető  tisztségviselőit  a  jogi  személy  létesítő  okiratában  kell  kijelölni.  A  jogi  személy

létrejöttét követően a vezető tisztségviselőket a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személyek esetén a jogi személy
alapítói  választják  meg,  nevezik  ki  vagy  hívják  vissza.  A  vezető  tisztségviselői  megbízás  a  tisztségnek  a  kijelölt,
megválasztott vagy kinevezett személy által történő elfogadásával jön létre.

- a  felügyelőbizottsági tagok megválasztása közgyűlési hatáskör (Ptk. 3:26.§
(1) bek.)

3:26. § [A felügyelőbizottság létrehozása és tagsága]
(1) A tagok vagy az alapítók a létesítő okiratban három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelhetik el

azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.
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- a tiszteletbeli tagsággal kapcsolatos döntés meghozatala közgyűlési hatáskör
(Ectv. 4. § (5) bek.)

Ectv.  4.§ (5) Az egyesület alapszabálya a különleges jogállású tagságról e jogállás tartalmának meghatározásával
rendelkezhet. Ha az egyesület alapszabálya pártoló tagságot hoz létre, úgy az ilyen tag az egyesület tevékenységében
csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, ha pedig tiszteletbeli tagságot, úgy az ilyen tagot az egyesület tagjai választják
meg e tagságra. A pártoló és a tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető
tisztségviselővé nem választható.

Az alapszabályban nem kell kiegészíteni a közgyűlés hatáskörére vonatkozó rendelkezéseket a Ptk.-
ban  egyébként  fellelhető,  közgyűlés  hatáskörébe  utalt  egyéb  hatásköri  elemekkel,  azokat  a
jogszabályi rendelkezések tartalmazzák.

3:72. § [A közgyűlés összehívása és napirendje]
(1)  A közgyűlés  évente  legalább  egy  alkalommal  ülésezik.  Az alapszabály  négy évnél
ritkább  ülésezést  előíró  rendelkezése  semmis. A  közgyűlési  meghívó  elküldése  és  a
közgyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell eltelnie.

Van-e ellentmondás a 3:72. § (1) első és második fordulata között? A törvényszék álláspontja szerint
évente  legalább  egy  alkalommal  kell  a  szervezeteknek  közgyűlést  tartani.  A Ptk.  3:80.  §  b)
pontjából következik, hogy a beszámoló elfogadása közgyűlési hatáskör. Beszámolót valamennyi
szervezetnek évente kell elfogadnia.

Ptk  3:80.  §  b)  az  ügyvezetés  feladata  a  beszámolók  előkészítése  és  azoknak  a  közgyűlés  elé
terjesztése.

A megismételt közgyűlésre vonatkozó 3-15 nap nem kógens rendelkezés a Ptk-ban, továbbá
a 3:76.§ (1), (2) sem, mert az a Ptk. 3:19.§ (3) bekezdéséből adódóan lehet diszpozitív.

3:19. § [Határozathozatal]
(3) A tagok vagy az alapítók határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett

szavazatok többségével hozzák meg. Ha e törvény egyszerű vagy azt meghaladó szótöbbséget ír elő
a  határozat  meghozatalához,  a  létesítő  okirat  egyszerű  szótöbbségnél  alacsonyabb
határozathozatali  arányt  előíró  rendelkezése  semmis.  Ha  e  törvény  egyhangúságot  ír  elő  a
határozat meghozatalához, a létesítő okirat ettől eltérő rendelkezése semmis.

3:76. § [Határozathozatal megismételt közgyűlés]
(1) Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a

közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(2)  Az  egyesület  céljának  módosításához  és  az  egyesület  megszűnéséről  szóló  közgyűlési

döntéshez  a  szavazati  joggal  rendelkező  tagok  háromnegyedes  szótöbbséggel  hozott  határozata
szükséges.

(3) Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő
ügyekben a megjelent tagok számára tekintet  nélkül határozatképes, ha azt  az eredeti időpontot
legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.

3:78. § [Elnökség] 

A Ptk. egyértelműen rögzíti, hogy az elnökség (legalább) három tagból áll. 
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(1)  Az elnökség három tagból áll. Semmis az alapszabály olyan rendelkezése, amely háromnál
kevesebb tagú elnökség felállítását írja elő.

(2)  Az  elnökség  tagjai  kötelesek  a  közgyűlésen  részt  venni,  a  közgyűlésen  az  egyesülettel
kapcsolatos  kérdésekre  válaszolni,  az  egyesület  tevékenységéről  és  gazdasági  helyzetéről
beszámolni.

(3) Az elnökség  határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Az alapszabály ennél
alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis.

A  közgyűlés  összehívásának  kötelező  eseteit  nem  kell  rögzíteni  az  alapszabályban,
azonban abban az esetben, ha erről az alapszabály rendelkezést tartalmaz, úgy a Ptk. 3:81.§
rendelkezéseinél enyhébb követelmények nem határozhatók meg.

3:81. § [A közgyűlés összehívásának kötelező esetei
(1)  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.
(2) Az (1) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
(3)  Semmis  az  alapszabály  olyan  rendelkezése,  amely  az  (1)  és  a  (2)  bekezdésben  foglalt

szabályoknál az egyesületre nézve enyhébb követelményeket ír elő.

Amennyiben a  felügyelőbizottság létrehozása a  hatályos  rendelkezések szerint  kötelező,
úgy az alapszabálynak a felügyelőbizottságra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznia kell.

3:82. § [A felügyelőbizottság létrehozásának kötelező esetei]
(1) Kötelező felügyelőbizottságot létrehozni, ha a tagok több mint fele nem természetes személy,

vagy ha a tagság létszáma a száz főt meghaladja. Az alapszabály ettől eltérő rendelkezése semmis
(2) A felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály

és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.

3:74. § [A közgyűlés ülésezése]
(5) A (3) és (4) bekezdésekben foglalt esetek körébe nem eső, nem szabályosan összehívott vagy

megtartott  közgyűlésen  elfogadott  és  ebből  az  okból  érvénytelen  határozat  az  elfogadásának
időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a közgyűlés napjától számított
30 napon belül valamennyi tag egyhangúlag érvényesnek ismeri el.  Semmis az alapszabály olyan
rendelkezése, amely az egyhangúságra vonatkozó feltételtől eltér.

3:85. § [Rendelkezés a fennmaradó vagyonról]
(1) 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.

3:86. § [A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén]  
(1)  Az  egyesület  jogutód  nélküli  megszűnése  után  a  vezető  tisztségviselőkkel  szemben  e

minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől
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számított 1 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.

3:22.  §,  3:26.  §  elnökség  tagjaira  és  a  felügyelőbizottsági  tagokra  vonatkozó
összeférhetetlenségi szabályok: 

A szervezet  az  összeférhetetlenségi  szabályokat  már nem köteles  az  alapszabályában rögzíteni,
mint  korábban,  azonban  amennyiben  az  összeférhetetlenségi  szabályok  az  alapszabályban
szerepelnek, úgy a Ptk. rendelkezéseinél enyhébb szabályokat nem tartalmazhatnak.

• Az egyesület megszűnésére vonatkozó szabályok: 

Az  alapszabálynak  nem  kötelező  tartalmi  elemei  a  szervezet  megszűnésére  vonatkozó
rendelkezések, azonban amennyiben azt az alapszabály tartalmazza, úgy a hatályos rendelkezések
szerint kell azokat rögzíteni (3:48.§, 3:84.§). 

3. RÉSZ
Gyakori hibák, hiányosságok

- a felügyelőbizottsági tagok elfogadó nyilatkozatában a Ptk. 3:22. §-ban foglaltak mellett a 3:26. §
(2) bekezdésére is hivatkozni kell (a felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét  a tevékenysége ellátásához szükséges  körben nem korlátozták.  Nem lehet  a
felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn,
továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.).

- amennyiben a szervezet valamely nyilvántartásba bejegyzett adat módosítását határozza el (cél,
név,  székhely stb. módosítás),  úgy ezen döntést  a közgyűlésen kell  meghoznia,  külön napirendi
pontban. Nem fogadható el azon megoldás, hogy a közgyűlés csak az alapszabály módosításának
elfogadásáról  dönt,  hiszen  az  tartalmazza  a  megváltozott  adatokat.  Minden  egyes  módosítás
tárgyában dönteni kell a közgyűlésen.

-  a  székhelyhasználati  igazolás  csatolása  során  a  jogcím  gyakran  kimarad  (bérlet,  szívességi
használat stb.) a nyilatkozatból.

- az okiratokat teljes bizonyító erejű magánokirat formában kell benyújtani (két tanú neve, lakcíme
aláírása szerepeljen a dokumentumokon).

- a bejegyzési/változásbejegyzési nyomtatványok kitöltése gyakran hiányos. A kérelmet  az erre a
célra  rendszeresített  2015. január 1-től alkalmazandó formanyomtatványon kell  előterjeszteni.  A
nyomtatvány és a kitöltését segítő tájékoztató letölthető a www.birosag.hu/allampolgaroknak/civil-
szervezetek internetes  oldalról.  A  kérelem  formanyomtatványon  valamennyi  nyilvántartásba
bejegyezni  kért  adatot,  vagy azon  adatot,  amelynek  törlését/módosítását  kérik,  fel  kell  tüntetni
(egyesület adatai, képviselők, székhely, cél, forma, elsődleges cél szerinti besorolás stb.).
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A változásbejegyzési  kérelem elkészítéséhez  jelentős  segítséget  nyújtanak  a  birosag.hu  oldalon
elhelyezett, letölthető okirat-sablonok (http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/okirat-
sablonok). A sablonok a gyakorlatban többször előforduló hibák kiküszöbölése mellett, az új Ptk.
előírásainak figyelembevételével kerültek megszövegezésre. 

Okirat-sablon  egyesület,  alapítvány,  sportegyesület,  közhasznú  szervezetek  vonatkozásában  is
megtalálhatók  a  hivatkozott  honlapon.  A létesítő  okiratok  mellett  a  szükséges  mellékletek  is
letölthetők  a  honlapról.  Ezek az  okirat-sablonok támpontként,  kiindulópontként  szolgálhatnak a
létesítő okiratok elkészítéséhez,  természetesen kiegészíthetők és azokat az adott  szervezetre kell
„szabni”.

Budapest, 2017. április 27.
 

Dr. Nyíri Krisztina 
    bírósági titkár
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