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Alapszabály kötelező tartalmi 
elemei:

Ptk. 3:5. § 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.



Alapszabály kötelező tartalmi 
elemei:

Ptk. 3:71.§ A jogi személy létesítő okiratának általános kötelező tartalmi elemein túl az 
egyesület alapszabályában meg kell határozni
• a) a tag jogait és kötelezettségeit;
• b) az egyesület szerveit és azok hatáskörét, továbbá a tagokra, a vezető 

tisztségviselőkre és a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó kizáró és 
összeférhetetlenségi szabályokat;

• c) a jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő vagy az 
egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható 
jogkövetkezményeket és a taggal szembeni eljárás szabályait vagy mindezeknek a 
mellőzését;

• d) a közgyűlés összehívásának és lebonyolításának, a közgyűlés helye 
meghatározásának, a közgyűlési meghívó tartalmának, a napirendnek, a közgyűlés 
tisztségviselőinek, a levezető elnöknek, a szavazatszámlálók megválasztásának, a 
határozatképességnek, a szavazásnak, a jegyzőkönyvvezetésnek, valamint a 
határozatok kihirdetésének szabályait; és

• e) a szavazati jog gyakorlásának feltételeit.



3:71.§ (1) bekezdés a) pont
tag jogai és kötelezettségei

• Ha az alapszabály különleges jogállású tagokat határoz meg, akkor a tagok jogait és 
kötelezettségeit az egyes tagtípusok esetén differenciáltan kell szabályozni és az egész 
alapszabályban következesen használni, hogy az adott rendelkezés melyik tagtípusra vonatkozik 
(vagy rögzíteni, hogy a „tag” kifejezésen a rendes tagokat kell érteni, ami a különleges jogállású 
tagokra vonatkozik, ott az alapszabály mindig feltüntetni a különleges jogállású tag típust)

• Különleges jogállású tagok
–  az Ectv. 4.§ (5) bekezdése szerint:

– Pártoló tag: az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, 
tagdíjfizetésre és más kötelezettség teljesítésre nem kötelezhető, az egyesület 
szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem 
választható

– Tiszteletbeli tag: az egyesület tagjai választják meg e tagságra (elnökség nem dönthet 
róla!), az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető 
tisztségviselővé nem választható



3:71.§ (1) bekezdés a) pont
tag jogai és kötelezettségei

• Különleges jogállású tagok:
– Kiskorú tag: Ptk. 2:11.§-a értelmében korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, 

aki a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen. A Ptk. 2:13. §-a 
alapján cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét nem 
töltötte be.

 A Ptk. 2:12.§ (1) bekezdés akként rendelkezik, hogy a korlátozottan cselekvőképes 
kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - 
törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. A Ptk. 2:14. § (1) bekezdése szerint 
 a cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis; nevében a törvényes 
képviselője jár el.

Cselekvőképtelen kiskorú, valamint korlátozottan cselekvőképes kiskorú tag számára 
csak életkorának megfelelő kötelezettséget lehet előírni és vezető tisztségviselővé nem 
választható, szavazati jogát – ha rendelkezik ilyennel - csak törvényes képviselőjén 
keresztül gyakorolhatja.



 • Különleges jogállású tagok:
- Ifjú polgárőr: a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. 
évi CLXV. törvény 9/A.§ (2015.VI.21-től hatályos, új szabályozás)



Ptk.3:71.§ (1) bekezdés b) pont
az egyesület szerveit és azok hatáskörét, továbbá a tagokra, a vezető tisztségviselőkre 
és a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat

• Szervek és hatáskörök
– közgyűlés: Ptk. 3:74.§, „döntés mindazon kérdésben, amelyet 

jogszabály vagy az alapszabály a hatáskörébe utal”
– elnökség: Ptk. 3:80.§
– felügyelőbizottság: Ptk. 3:26.§-3:28.§

• Összeférhetetlenségi szabályok
– tagok: szervezet maga határozza meg
– vezető tisztségviselők: Ptk. 3:22.§ (1) (4) (5) (6)
– felügyelőbizottsági tagok: Ptk. 3:26.§ (2) bekezdés és Ptk. 

3:22.§



Ptk. 3:71.§ (1) bekezdés c) pont
a jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot 

sértő vagy az egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi 
magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezményeket és a 

taggal szembeni eljárás szabályait vagy mindezeknek a 
mellőzését

• szabadon határozhatja meg az alapszabály a 
jogkövetkezményeket

• ha nem szeretne jogkövetkezményt alkalmazni, akkor azt kell 
rögzíteni

• amennyiben a kizárás a jogkövetkezmény, akkor a kizárási 
eljárás részletes szabályait az alapszabálynak tartalmaznia kell 
(pl: ki kezdeményezheti, ki folytatja le első- és ha van 
másodfokon, eljárás menete, védekezés biztosítása, döntés 
írásba foglalása és indokolása, jogorvoslat (fellebbezés vagy 
Ptk. 3:35.§)



Ptk. 3:71.§ (1) bekezdés d) pont

• a közgyűlés összehívásának és lebonyolítása, 
• a közgyűlés helye meghatározása, 
• a közgyűlési meghívó tartalma (Ptk.3.17.§ (2)-(3) bekezdés, esetlegesen a 

megismételt közgyűlés helyét és időpontját+határozatképességre történő 
figyelmeztetést),
• a napirend kiegészítése (Ptk. 3:75.§, a kiegészített napirendet is 

igazolható módon közölni kell a tagokkal, ha ez nem sikerül, akkor a Ptk. 
3:17.§ (6) bekezdése szerint kell eljárni),

•  a közgyűlés tisztségviselői, a levezető elnök, a szavazatszámlálók 
megválasztása, 

• a határozatképesség (Ptk. 3:18.§), 
• a szavazás (Ptk. 3:19.§ (3) bekezdés, Ptk. 3:76.§), 
• a jegyzőkönyvvezetés, 
• a határozatok kihirdetése



Ptk. 3:71.§ (1) bekezdés e) pont
a szavazati jog gyakorlásának feltételei

• egyesület határozza meg
• Ptk. 3:19.§ (2) bekezdés
• személyesen vagy képviselő útján: Ptk. 6:11. §-

a szerinti jognyilatkozatot érjük alatta



Gyakori problémák

• Tagsági jogviszony megszűnése (Ptk. 3:68.§)
• Ülés tartása nélküli (Ptk. 3:20.§) és elektronikus 

hírközlő eszközökkel történő határozathozatal
• Rendkívüli közgyűlés esetei (Ptk. 3:81.§)
• Egyesület megszűnése (Ptk. 3:48.§, Ptk. 3:83.§-3:86.§)



Közhasznú jogállás



• Az Ectv. 32. §-a alapján
• (4) Megfelelő erőforrás áll az (1) bekezdés 

szerinti szervezet rendelkezésére, ha az előző két 
lezárt üzleti év vonatkozásában a következő 
feltételek közül legalább egy teljesül:

• a) az átlagos éves bevétele meghaladja az 
egymillió forintot, vagy

• b) a két év egybeszámított adózott eredménye 
(tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy

• c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a 
vezető tisztségviselők juttatásainak 
figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás 
(kiadás) egynegyedét.



• (5) Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki az (1) 
bekezdés szerinti szervezetnél, ha az előző két lezárt üzleti éve 
vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

• a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt 
összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel 
kettő százalékát, vagy

• b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, 
ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy

• c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) 
legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a 
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 
törvénynek megfelelően.



• Kérelem benyújtása:
• Cnytv. 8. § (3) bekezdése alapján kizárólag elektronikus úton 
• Cnytv. 44. §  (5) bekezdése alapján a kérelemhez csatolni kell a vezető 

tisztségviselő nyilatkozatát arról, hogy nem esik az Ectv.-
ben meghatározott kizáró ok alá. (38. § (1)-(2), 39. §)



• Ectv. 44. § (6) Ha a szervezet úgy nyilatkozik, hogy a 
bírósághoz korábban benyújtott létesítő okirat nem 
tartalmazza az Ectv.-ben előírt rendelkezéseket, a 
kérelemhez csatolni kell a létesítő okirat módosítását, 
illetve egységes szerkezetbe foglalt szövegét. A 
kérelemhez a belső szabályzatot is csatolni kell, ha törvény 
alapján a szervezet szabályzatot készített.

•  (8) Ha a kérelemhez az (6) bekezdés alapján létesítő 
okiratot csatolnak, a bíróság a változásbejegyzési 
kérelemről és a közhasznú jogállás nyilvántartásba 
vételéről egy eljárásban dönt.



• Ectv. 44. § (9) A (7) és (8) bekezdés kivételével a 
bíróság a letétbe helyezett beszámolók - 
informatikai rendszer útján történő automatizált 
vizsgálatával -, és a bírósághoz korábban 
benyújtott létesítő okirat alapján dönt a szervezet 
közhasznúvá minősítéséről, ebben az esetben az 
eljárás során hiánypótlási felhívás kibocsátásának 
nincs helye.



• Ectv. 34. § (1) A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet 
létesítő okiratának tartalmaznia kell, hogy a szervezet 

• a) milyen közhasznú tevékenység(ek)et folytat, e közhasznú 
tevékenység(ek)et mely közfeladat(ok)hoz kapcsolódóan végzi, 
továbbá hogy e közfeladat(ok) teljesítését mely jogszabályhely(ek) írja 
(írják) elő, valamint - ha tagsággal rendelkezik - nem zárja ki, hogy 
tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból;

• b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a 
létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység 
megvalósítását nem veszélyeztetve végez;

• c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő 
okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja;

• d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.



• Ectv. 37. § (2) A több tagból álló döntéshozó szerv esetén a közhasznú 
szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell

• a) az ülésezés gyakoriságára - amely évi egy alkalomnál kevesebb 
nem lehet -, az ülések összehívásának rendjére, a napirend 
közlésének módjára, az ülések nyilvánosságára, 
határozatképességére és a határozathozatal módjára,

• b) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek 
összeférhetetlenségére, (ectv. 38. +39. §)

• c) ha a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását ellenőrző 
felügyelő szerv létrehozása vagy kijelölése kötelező, ennek 
létrehozására, hatáskörére és működésére, valamint

• d) a közhasznú szervezet éves beszámolója jóváhagyásának módjára
vonatkozó szabályokat.



• Ectv. 37. § (3) A közhasznú szervezet létesítő okiratának vagy - ennek 
felhatalmazása alapján - belső szabályzatának rendelkeznie kell

• a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv 
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók 
és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható,

• b) a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra 
hozatali módjáról,

• c) a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett 
iratokba való betekintés rendjéről, valamint

• d) a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatása igénybevétele 
módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról.



Köszönöm a figyelmet!
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