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2013. évi V. törvény  
a Polgári Törvénykönyvről1 

Hatályos: 2014.03.15 -  

MÁSODIK RÉSZ 

EGYESÜLET 

VII. CÍM 

AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 

3:63. § [Az egyesület fogalma] 
(1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesí-

tett, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. 
(2) Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára. 
(3) Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jo-

gosult. 
(4) Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok 

részére nyereséget nem juttathat. 
(5)7 Az egyesület alapszabálya az egyesület valamely szervezeti egységét jogi személlyé nyilváníthatja. 
3:64. § [Létesítés] 
Az egyesület létrehozásához alapszabály elfogadása, az alapszabály elfogadásához legalább tíz személy egybe-

hangzó akaratnyilatkozata szükséges. 
3:65. § [Az egyesületi tag jogállása] 
(1) Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni. 
(2) Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve, ha az alapszabály 

különleges jogállású tagságot határoz meg. 
(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. 
(4)8 A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
3:66. § [A tagok kötelezettsége] 
(1) Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére. 
(2) Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. 
3:67. § [A tagsági jogviszony keletkezése] 
(1) Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a belépési ké-

relemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik. 
(2) A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 
3:68. § [A tagsági jogviszony megszűnése] 
(1) 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. 
(2) A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nél-

kül megszüntetheti. 
3:69. § [A tagsági jogviszony felmondása] 
(1) 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. 
(2) A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt. 
3:70. § [A tag kizárása] 
(1) 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 szem-
ben kizárási eljárást folytathat le, ha az alapszabály a tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta. 
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(2) A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartal-
maznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoz-
tatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. 

(3) Az alapszabály a kizáró határozat ellen fellebbezési lehetőséget biztosíthat, ebben az esetben az alapszabály-
ban rendelkezni kell a fellebbezési eljárásról és a fellebbezést elbíráló egyesületi szervről. 

VIII. CÍM 

AZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEI 

3:71. § [Az alapszabály tartalmi elemei és értelmezése] 
(1) 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 összeegyezhetet-

len tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezményeket és a taggal szembeni eljárás szabályait vagy mind-
ezeknek 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 megválasztá-
sának, a határozatképességnek, a szavazásnak, a jegyzőkönyvvezetésnek, valamint a határozatok kihirdetésének 
szabályait; és 

e) a szavazati jog gyakorlásának feltételeit. 
(2) Az alapszabályt az egyesület céljának figyelembevételével kell értelmezni. 
3:72. § [Közgyűlés, küldöttgyűlés] 
(1) Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés. 
(2) A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően fel-

szólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. 
(3) Ha az alapszabály küldöttgyűlés működését írja elő, meg kell határoznia a küldöttek választásának módját. A 

küldöttgyűlésre egyebekben a közgyűlés szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
3:73. § [A közgyűlés ülésezése] 
(1) A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A létesítő okirat ennél ritkább ülésezést előíró rendel-

kezése semmis. 
(2) 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 ve-
hetnek részt. 

3:74. § [A közgyűlés hatásköre] 
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 – el-

fogadása; 
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkavi-

szonyban 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 egyesü-

leti 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. 
3:75. § [A napirend kiegészítése] 



3 

 

(1) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban meghatározott időn be-
lül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhe-
tik, a kiegészítés indokolásával. 

(2) A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napi-
rend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a köz-
gyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének 
tárgyában. 

3:76. § [Határozathozatal] 
(1) Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határo-

zata szükséges. 
(2) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati 

joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
3:77. § [Az ügyvezetés ellátása] 
Az egyesület ügyvezetését az egyesület ügyvezetője vagy az elnökség látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői 

az ügyvezető vagy az elnökség tagjai. 
3:78. § [Elnökség] 
(1) Az elnökség három tagból áll. Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül. 
(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 hatá-

rozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. 
3:79. § [A vezető tisztségviselői megbízatás] 
(1) Ha az alapszabályban vagy a választás során a vezető tisztségviselői megbízás időtartamáról a tagok nem ren-

delkeznek, a vezető tisztségviselő megbízatása két évre szól. 
(2) Az öt évnél hosszabb időre szóló vezető tisztségviselői megbízás az öt évet meghaladó részében semmis. 
(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] 
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 megválasztatá-

sának előkészítése; 
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 
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 tör-

vényben előírt intézkedések megtétele; és 
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés. 
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 meg-

szüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 
3:82. § [A felügyelőbizottság létrehozásának kötelező esetei] 
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(1) Kötelező felügyelőbizottságot létrehozni, ha a tagok több mint fele nem természetes személy, vagy ha a tagság 
létszáma a száz főt meghaladja. 

(2) A felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi 
határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. 

IX. CÍM 

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

3:83. §9 [Jogutódlással történő megszűnés] 
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét. 
3:84. § [A jogutód nélküli megszűnés okai] 
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 ha-

tároztak meg; vagy 
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 
3:85. § [Rendelkezés a fennmaradó vagyonról] 
(1)10 Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó 

vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létre-
jött 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 alapszabály-
ban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 

(2) A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonát-
ruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésé-
vel száll át az új jogosultra. 

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

sületnek 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. 

(2)11 Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt ér-
vényesíthetnek 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 hi-
telezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkal-
mazható. 

3:87. § [Választottbírósági eljárás kikötése] 
Az egyesület alapszabálya vagy a jogvitában érintett személyek megállapodása a tagsági jogviszonyból, továbbá 

az egyesületi szervek és a tagok egymás közti jogviszonyából eredő jogvitákra állandó vagy eseti választottbíróság 
eljárását kötheti ki. 
 

 

 

_______________________________________________ 

1 A törvényt az Országgyűlés a 2013. február 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. február 26. A 
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről lásd a 2013. évi CLXXVII. törvényt. 
7 A 3:63. § (5) bekezdését a 2013: CCLII. törvény 185. § (1) bekezdése iktatta be. 
8 A 3:65. § (4) bekezdését a 2013: CCLII. törvény 185. § (2) bekezdése iktatta be. 
9 A 3:83. § a 2013: CCLII. törvény 185. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. 
10 A 3:85. § (1) bekezdése a 2013: CCLII. törvény 185. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. 
11 A 3:86. § (2) bekezdése a 2013: CCLII. törvény 185. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.  
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2. Az egyesületi szabályozás új vonásai 

 

ÚJ Ptk. hatálybalépése 2014. március 15. napján 

- a módosításokat 2014. március 15. napján hatályos, az új Ptk. szerint kell meghozni  

- legkésőbb a hatálybalépést követő 2 év múlva kell módosítani az új Ptk. szabályainak megfelelően az Alapszabályt 

 

Civil szervezet    2014. március 15-ig :              2014. március 15-től:  
  

Egyesület  1.Önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet    1. Egyesület a tagok közös céljának megvalósítására jön létre  

                   2.Alapszabályban meghatározott célra alakul               2. Alapszabályban meghatározott cél megvalósítására  3.  

                   3. Nyilvántartott tagsággal rendelkezik                3. Nyilvántartott tagsággal rendelkezik                     

                   4. Céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét                          4. Céljának folyamatos megvalósítására alakul 

     5.  Jogi személy                   5. Jogi személy 

 

 

Szövetség 1.Tagja csak egyesület vagy alapítvány lehet   1. Tagja egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy,                        

    jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet     

    vagy civil társaság lehet 

                 2. Két tag részvételével alapítható, működtethető                2.Két tag részvételével is alapítható, működtethető 

 

Civil társaság     Természetes személyek által alapítható (már 2 fő)  

Nem gazdasági érdekű közös céljainak előmozdítására  

Közösségi célú tevékenység összehangolására  

Vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozható  

Főszabály: polgári jogi társaság  

Nincs nyilvántartásba véve, nem jogi személy 

Beszámoló és közhasznúsági melléklet  

Elektronikus beszámoló űrlapok: a www.civil.kormany.hu oldalon elérhetők  

Számviteli beszámoló (Számviteli tv., 224/2000 (I.18.)  

Közhasznúsági melléklet (Civil tv., Civil vhr.) – tartalma: a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatása, a vezető tisztségviselőknek nyúj-
tott juttatások, mutatók  

Alanyok: minden civil szervezet, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység  

(változatlan)  

2013. üzleti évtől: származtatott jogi személyek is letétbe helyezik.  
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2014. üzleti évtől: származtatott jogi személyek is készítenek közhasznúsági mellékletet  

Az elfogadott, kinyomtatott és a képviseletre jogosult által aláírt beszámoló és közhasznúsági melléklet letétbe helyezésének határideje: 
2014. május 31.  

Letétbe helyezés: Országos Bírósági Hivatal 1363 Budapest Pf.: 24/1. 

 

ÚJ Ptk. hatálybalépése 2014. március 15. napján 

- a módosításokat 2014. március 15. napján hatályos, az új Ptk. szerint kell meghozni  

- legkésőbb a hatálybalépést követő 2 év múlva kell módosítani az új Ptk. szabályainak megfelelően 

 

Hatályos jogszabályok:  

a) Ptk. 2013. évi V. törvény 

b) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXX. 
törvény (Civil tv.)  

c) a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) Korm. rende-
let  

d) a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény  

e) a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II.29.) KIM rendelet  
 

 

Az Új Ptk. rendelkezései 

 

1. 2014. március 15-én hatályba lép a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

2. III. könyve tartalmazza a jogi személyekre vonatkozó előírásokat (diszpozitív, azaz eltérést engedő szabályozás)  

3. Az egyesületekre vonatkozóan számos új szabályt (pl. létesítő okirat tartalma, felügyelőbizottság kötelező létrehozása, vezető tisztségvi-
selő határozott idejű megbízatása… stb.) vezet be  

4. Az új Ptk. hatályba lépésekor nyilvántartásba bejegyzett, illetve bejegyzés alatt álló egyesület a Ptk. hatálybalépését követő első 
létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módo-
sítani, amelyek nem felelnek meg az új Ptk. szabályainak – véghatáridő: 2016. március 15. 

5. Az egyesület alapszabályát nem kötelező módosítani, ha az csak abból az okból volna szükséges, hogy abban olyan hivatkozások, 
utalások és elnevezések szerepelnek, amelyek a Ptk. és a létesítő okirat tartalmát érint ő más törvény rendelkezéseinek már nem 
felelnek meg.  

6. Egyesület esetében továbbá nem kell módosítani az alapszabályt abból az okból, hogy az tartalmazza az egyesület alapító tagjai-
nak nevét, és azok lakóhelyét vagy székhelyét.  

7. Az egyesület kérheti a létesítő okirata fentiek szerinti módosításának bírósági nyilvántartásba vételét, azonban 2016. március 15. 
napját követően csak a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet.  

8. Ezen időpontoktól kezdve működésük tehát csak akkor tekinthető törvényesnek, ha mindenben megfelelnek az új Ptk. rendelke-
zéseinek. 
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Alapítás, módosítás 

• a megalakulás, a változtatás kimondása (a nyilvántartásba vételtől, bejegyzéstől hatályos)  

• alapszabály-alapító okirat, módosított alapszabály-alapító okirat elfogadása  

• ügyintéző és képviseleti szerv megválasztása és tisztség elfogadása  

• Székhelyhasználat  

Új egyesületi Ptk. szabály:  

Székhelyen kell tartani a közgyűlést, vagy az alapszabályban kell rendelkezni, hogy máshol is lehet tartani. 

 

Alapszabály rendelkezései 

a) név - Cnytv. 21. § és 35-36. § rendelkezéseibe (névkizárólagosság, névvalódiság, név szabatosság követelményei)  

b) célok és az azt megvalósító feladatok, elkülönített leírás (bíróság vizsgálja, hogy megfelelő vagyon rendelkezésre áll-e: befizetés határ-
ideje és módja), tagsági jogviszony megszűntetése a hátralék miatt: előzetes, írásban és igazolt módon felhívás és annak eredménytelensége 
(sportegyesület: sporttevékenység szervezésére, illetve az annak feltételeit biztosító tevékenység végezhető. Kizárt – a sporttal össze nem 
függő tevékenység)  

Új egyesületi Ptk. szabály: gazdasági tevékenység: nemcsak kiegészítő jelleggel, hanem az alaptevékenységgel közvetlenül összefüggő 
tevékenységre. (sportegyesület – kereskedelmi reklámtevékenység lehet).  
 

c) székhely - székhelytulajdonos nyilatkozata: A székhelyhasználatot engedélyező személy az ingatlan feletti rendelkezési jogát (tulajdon-
jog, használati, bérleti jog) megnevezésével engedélyezi a székhelyhasználatot, annak jogcímét is megjelölve (pl. a tulajdonos ingyenes 
használat, bérlet jogcímén székhelyhasználatot engedélyez) 

d) Egyesület szervezete  

- kötelező szabályozás: legfőbb szervet (közgyűlés) évente legalább egyszer össze kell hívni + a tagok legalább egytizede, vagy az  

alapszabályban ettől eltérően meghatározott hányada – az ok és a cél megjelölésével – kéri  

 - hatáskör:  

•alapszabály megállapítása és módosítása, új: jelenlévők ¾-es döntése  

•éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása  

•az ügyintéző és képviseleti szerv tagjai megválasztása és visszahívása, éves beszámolójuk elfogadása,  

•az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának (átalakulás), vagy feloszlásának kimondása, új: szavazati jogúak ¾-e  

•döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.  

 - személyes részvétellel, új: elektronikus úton is lefolytatható, ha a tagok személyazonossága megfelelően igazolható, dokumentálható  

 Elnökségi vezető tisztségviselő (elnökségi tag, felügyelő bizottsági tag)  

Tisztségviselői nyilatkozat : - az ügyintéző és képviseleti szerv tagja nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az alábbi feltételeknek megfelel:  

• - cselekvőképes (legalább korlátozottan cselekvőképes kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett  

ügycsoportban korlátozta, és  

• - közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és  

• - magyar állampolgár, vagy  
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• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak  

szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy  

• a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt,  

vagy letelepedett jogállású, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik (Ptk. 62. § (5) bekezdése)  
 

Képviselő - Képviseleti jog együttes vagy önálló. Ehhez kell igazítani a bankszámla feletti rendelkezési jogot.  
 

Egyesületi tagsági jogviszony 

- keletkezésének és megszűnésének módjáról és feltételéről (pl. taggyűlés vagy elnökségi döntés alapján, a lemondás esetén a közlés  

napján stb.)  

- tagok jogai és kötelességei, illetve a különleges jogállású tagság meghatározása (pártoló tag - az egyesület tevékenységében csak  

vagyoni hozzájárulással vesz részt, tiszteletbeli tag - az egyesület tagjai választják meg e tagságra. Költségvetési szerv egyesület pártoló 
tagja nem lehet.  

Új egyesületi Ptk. szabály a tagsági jogviszony megszüntetése felmondással (kilépés, egyesületi felmondás, kizárás, halál esetén) Fel-
mondás: tagsági feltételt nem teljesít, kizárás (jsz, alapszabály, kgy. határozat ismételt és súlyos megsértése) megkülönböztetése. A tagok 
továbbra is jogosultak az egyesület életében részt venni (de a jogosultságokat már nem kell felsorolni), azonban személyesen kell eljárni. 
– képviselő igénybevétele csak az alapszabály ilyen utalása alapján lehetséges. 

 

Egyéb Új egyesületi Ptk. szabályok: 

- Tagnyilvántartás vezetése, ha a tagok száma 10 alá csökken 6 hónapon keresztül, akkor az egyesület megszűnik.  

- Szervezeti egység lehet jogi személy (ált. szabály alapján), 2014-ben már önálló beszámoló és közhasznúsági mellékletet kell készíteni, 
amit letétbe kell helyezni.  

- Nincs kötelező tagdíj, de ha nincs vagyoni hozzájárulás, akkor tartozás miatti megszűnéskor a hitelezőkkel szemben az alapító tagok 
felelőssége egyetemleges  

- Egyenlő szavazati jogtól eltérés lehet az általános szabályok alapján (nincs tiltás) 

- Napirendre vétel: kérhető a napirend kiegészítése 

Vezető tisztségviselőkre vonatkozó néhány új szabály:  

- Egyesületi ügyvezetés: ügyvezető vagy 3 tagú elnökség (kártérítési felelősség az egyesülettel szemben, általános kimentési okkal)  

- Megbízás időtartama: legfeljebb 5 év, ha nincs rendelkezés az alapszabályban max. 2 év  

- Kötelező felügyelő bizottság: tagok több mint fele jogi személy, és/vagy a tagok száma több mint 100 fő, és/vagy a bevétel meghaladja 
az 50 M Ft-ot 


