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 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról (kivonat). 

A  közhasznú  jogállás  megszerzésének  érdekében a  megfelelő
erőforrás  (32.  §  (4)  bekezdés  teljes  terjedelmében)  és  a
megfelelő  társadalmi  támogatottság  (32.  §  (5)  bekezdés  teljes
terjedelmében)  felsoroltak  között  legalább  egy  megfelelő
erőforrás feltételnek, és egy megfelelő társadalmi támogatottság
feltételnek meg kell felelnünk.  

VII. fejezet

A közhasznú jogállás

12. A közhasznú jogállás megszerzésének feltételei

31. §74 E fejezet rendelkezéseinek alkalmazása során a 32. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti szervezetek esetében a rájuk irányadó jogszabály szerinti szervet kell érteni a
szervezet  döntéshozó  szerve,  ügyvezető  szerve  alatt.  E  szervezetek  esetében  a
közhasznú jogállást a szervezet nyilvántartására illetékes szerv állapítja meg és jegyzi
be a nyilvántartásba.

32. § (1)75 Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett
közhasznú  tevékenységet  végző  szervezet,  amely  a  társadalom és  az  egyén közös
szükségleteinek  kielégítéséhez  megfelelő  erőforrásokkal  rendelkezik,  továbbá
amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, és amely:

a) civil szervezet (ide nem értve a civil társaságot), vagy
b) olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését

törvény lehetővé teszi.
(2)  Törvény  az  (1)  bekezdéstől  eltérően  megállapíthatja  valamely  szervezet

közhasznú jogállását.
(3)76 A közhasznú tevékenységet végző szervezet hozzájárul a társadalom és az egyén

közös szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben az előző évről szóló közhasznúsági
melléklet célcsoportra vonatkozó adatai alapján a szervezet szolgáltatásai a szervezet
testületi  tagjain,  munkavállalóin,  önkéntesein  kívül  más  személyek  számára  is
hozzáférhetőek.

(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
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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.

(6)  A  beszámoló  adatai  alapján  minden letétbe  helyezés alkalmával  a  közhasznú
jogállás nyilvántartásba vételére illetékes szerv megvizsgálja az (1) bekezdés szerinti
feltételek  teljesülését.  Ha  az  (1)  bekezdés  szerinti  feltételek  nem  teljesülnek,  a
szervezet közhasznú jogállását a bíróság megszünteti és az erre vonatkozó adatot a
nyilvántartásból törli.

33.  § A  közhasznú  szervezetté  minősíthető  szervezet  közhasznú  jogállását  a
közhasznú  szervezetként  való  nyilvántartásba  vétellel  szerzi  meg  (a  továbbiakban:
közhasznúsági nyilvántartásba vétel).

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)77 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.

(2)78 A közhasznú nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet előterjesztő szervezetnek
meg kell felelnie az e törvény 32. §-ában foglalt követelményeknek, amelyet a bíróság
a nyilvántartás és a beszámoló adatai alapján állapít meg.

35. § (1) Civil szervezettel állami, közigazgatási, költségvetési szerv közszolgáltatási
szerződést kizárólag akkor köthet, ha a civil szervezet közhasznú jogállású.

(2)  Nem minősül  közszolgáltatási  szerződésnek  a  feladat  finanszírozását  szolgáló
támogatás, ha a támogatás nyújtásának minden feltételét jogszabály határozza meg,
és a támogatási döntés meghozatala során a döntéshozónak mérlegelési joga nincs.
Nem minősül  mérlegelési  jognak,  ha  a  döntéshozó  a  jogszabályban  meghatározott
támogatási  keret  kimerüléséig  a  támogatás  odaítélésére  vonatkozó,  a  jogszabályi
feltételeknek megfelelő kérelmeket beérkezési sorrendben teljesíti.

36. § (1) Közhasznú jogállású szervezet jogosult használni a közhasznú megjelölést.
(2) A civil szervezeteket és a közhasznú szervezeteket, valamint az e szervezeteket

támogatókat  külön  jogszabály  alapján  adó-  és  illetékmentesség  vagy  adó-  és
illetékkedvezmény illeti meg.

37. §79 (1)80 A több tagból álló döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv ülései
nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

(2)81 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,
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.

(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

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100175.TV#lbj81param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100175.TV#lbj80param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100175.TV#lbj79param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100175.TV#lbj78param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100175.TV#lbj77param


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

(4)82 Az  egy  tagból  (személyből)  álló  döntéshozó  szerv  esetén  a  döntéshozatalt
megelőzően e tag (személy) köteles - a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket
kivéve - a felügyelő szerv, valamint a felelős személyek véleményének megismerése
érdekében  ülést  összehívni,  vagy  írásos  véleményüket  beszerezni.  Az  írásos
vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.

(5)83 Az  egy tagból  (személyből)  álló  döntéshozó  szerv esetén a létesítő  okiratnak
rendelkeznie kell

a) a (4) bekezdésben foglalt véleményezési jog gyakorlásának módjáról,
b) abban  az  esetben,  ha  a  véleményezési  jogot  ülésen  gyakorolják  -  a

határozatképesség kivételével - a (2) bekezdés a) pontjában foglaltakról, valamint
c) a (2) bekezdés b)-d) pontjában és a (3) bekezdésben foglaltakról.

13. A közhasznú szervezet működésével kapcsolatos szabályok84

38. §85 (1)86 A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában
nem vehet  részt  az  a  személy,  aki  vagy  akinek  közeli  hozzátartozója  a  határozat
alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként

érdekelt.
(2) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a

bárki  által  megkötés  nélkül  igénybe  vehető  nem  pénzbeli  szolgáltatás,  illetve  az
egyesület  által  tagjának,  a  tagsági  jogviszony  alapján  nyújtott,  létesítő  okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.

(3)  Nem lehet  a  felügyelő  szerv  elnöke  vagy  tagja,  illetve  könyvvizsgálója  az  a
személy, aki

a)87 a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve
az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),

b) a  közhasznú  szervezettel  e  megbízatásán  kívüli  más  tevékenység  kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a  közhasznú  szervezet  cél  szerinti  juttatásából  részesül  -  kivéve  a  bárki  által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által
tagjának a tagsági  jogviszony  alapján a  létesítő okiratban foglaltaknak  megfelelően
nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
39. §88 (1) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más

közhasznú  szervezet  vezető  tisztségviselője  az  a  személy,  aki  korábban  olyan
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két
évben legalább egy évig -,

a) amely  jogutód  nélkül  szűnt  meg  úgy,  hogy  az  állami  adó-  és  vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt
fel,

c) amellyel  szemben  az  állami  adó-  és  vámhatóság  üzletlezárás  intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek  adószámát  az  állami  adó-  és  vámhatóság  az  adózás  rendjéről  szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.

40.  §89 (1)90 Ha  a  közhasznú  szervezet  éves  bevétele  meghaladja  az  ötvenmillió
forintot, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha
ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn.

(2) A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg.
41.  §91 (1)  A  felügyelő  szerv  ellenőrzi  a  közhasznú  szervezet  működését  és

gazdálkodását.  Ennek  során  a  vezető  tisztségviselőktől  jelentést,  a  szervezet
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munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú
szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

(2)  A  felügyelő  szerv  tagja  a  közhasznú  szervezet  vezető  szervének  ülésén
tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat
így rendelkezik.

(3)92 A felügyelő szerv köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a
döntéshozó  szervet  vagy  az  ügyvezető  szervet  tájékoztatni  és  annak  összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a  szervezet  működése  során  olyan  jogszabálysértés  vagy  a  szervezet  érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
döntését teszi szükségessé;

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
(4)93 A döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet a felügyelő szerv indítványára -

annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni.
E határidő eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv és az ügyvezető szerv
összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

(5)  Ha  az  arra  jogosult  szerv  a  törvényes  működés  helyreállítása  érdekében
szükséges  intézkedéseket  nem teszi  meg,  a  felügyelő  szerv  köteles  haladéktalanul
értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

14. A közhasznú szervezet gazdálkodására vonatkozó különös
szabályok

42.  § (1)  A  közhasznú  szervezet  a  gazdálkodása  során  elért  eredményét  nem
oszthatja  fel,  azt  létesítő  okiratában  meghatározott  közhasznú  tevékenységére  kell
fordítania.

(2)  A  közhasznú  szervezet  a  vezető  tisztségviselőt,  a  támogatót,  az  önkéntest,
valamint e személyek közeli  hozzátartozóját  - a bárki  által  megkötés nélkül  igénybe
vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján
nyújtott,  létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével -  cél  szerinti  juttatásban
nem részesítheti.

43. § (1) A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban
meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati
felhívás  nem  tartalmazhat  olyan  feltételeket,  amelyekből  -  az  eset  összes
körülményeinek  mérlegelésével  -  megállapítható,  hogy  a  pályázatnak  előre
meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).

(2) Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
44.  § (1)  A  közhasznú  szervezet  váltót,  illetve  más  hitelviszonyt  megtestesítő

értékpapírt nem bocsáthat ki.
(2)  A  közhasznú  szervezet  gazdasági-vállalkozási  tevékenységének  fejlesztéséhez

közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.
45.  §94 A  befektetési  tevékenységet  végző  közhasznú  szervezetnek  befektetési

szabályzatot  kell  készítenie,  amelyet  a  döntéshozó  szerv  -  ha  ilyet  létrehoztak  -  a
felügyelő szerv véleményének kikérését követően fogad el.

46. § (1)95 A közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel
rendelkező  szervezeti  egysége  köteles  a  beszámoló  jóváhagyásával  egyidejűleg
közhasznúsági  mellékletet  készíteni,  amelyet a beszámolóval  azonos módon köteles
jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.

(2)96 A  közhasznú  szervezet  beszámolójába,  közhasznúsági  mellékletébe  bárki
betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.

15. A közhasznú működés felügyelete, a közhasznúsági
nyilvántartás

47.  § A  közhasznú  szervezetek  feletti  adóellenőrzést  az  adóhatóság,  az
államháztartásból  származó (költségvetési)  támogatás  felhasználásának  ellenőrzését
törvény  eltérő  rendelkezése  hiányában  az  Állami  Számvevőszék,  az  állami  vagy
önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások
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felhasználásának  ellenőrzését  a  külön  jogszabály  szerinti  ellenőrzési  szervezet,  a
közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok
szerint az ügyészség látja el.

48.  § A  közhasznú  szervezet  hatvan  napon  belül  köteles  kérni  a  közhasznú
jogállásának törlését, ha a közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg.

49. § (1) Az ügyész a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére illetékes szervnél
indítványozhatja  a  közhasznú  jogállás  megszüntetését,  ha  a  közhasznú  szervezet
működése és vagyonfelhasználása az e törvényben, a létesítő okiratban vagy az ennek
alapján készített  belső szabályzatokban foglalt  rendelkezéseknek nem felel  meg, és
ezen a szervezet az ügyészi felhívás ellenére sem változtat.

(2)  Közhasznú  szervezet  közhasznú  jogállását  az  ügyészség  indítványa  alapján  a
bíróság megszünteti, ha a szervezet a megszabott határidőn belül nem, vagy nem az
előírásoknak megfelelő tartalommal teljesíti

a) a számviteli beszámolójának a 30. §-ban szabályozott letétbe helyezési, közzétételi
kötelezettségét, illetve

b)97 a szervezet - letétbe helyezett beszámolója, közhasznúsági melléklete - nem felel
meg a 32. § szerinti feltételeknek.

(3)  Cégjegyzékbe  bejegyzett  közhasznú  jogállású  szervezet  esetében  a  (2)
bekezdés a) pontját nem kell alkalmazni.

(4) A bíróság az ügyész indítványa alapján megvizsgálja, hogy a közhasznú szervezet
a  közhasznúvá  minősítés  követelményeinek  továbbra  is  megfelel-e.  Ha  e
követelmények  a  vizsgált  időszakban  -  az  adatokból  megállapíthatóan  -  nem
teljesültek,  a  bíróság  a  közhasznú  jogállás  megszüntetéséről  határoz,  és  az  erre
vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli.

50.  § A  közhasznú  szervezet  a  közhasznú  jogállásának  megszűnésekor  köteles
esedékes  köztartozásait  rendezni,  illetve  közszolgáltatás  ellátására  irányuló
szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
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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 létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.

(2) Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára.

(3) Az  egyesület  az  egyesületi  cél  megvalósításával  közvetlenül  összefüggő  gazdasági
tevékenység végzésére jogosult.

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

3:64. § [Létesítés]

Az egyesület létrehozásához alapszabály elfogadása, az alapszabály elfogadásához legalább
tíz személy egybehangzó akaratnyilatkozata szükséges.
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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.

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 kérelemnek 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 nélkül 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 tagkizárása]

(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 szemben kizárási eljárást folytathat le, ha az alapszabály a
tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta.

(2) 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.

(3) 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.

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 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.

(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 felszólalni, 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 rendelkezése 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 vehetnek 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-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.



3:75. § [A napirend kiegészítése]

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

(2) 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.

3:76. § [Határozathozatal]

(1) Az  egyesület  alapszabályának  módosításához  a  jelen  lévő  tagok  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.

3:77. § [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 határozathozatali 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 rendelkeznek, 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 megválasztatásának 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 törvényben 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  megszüntetése  érdekében  intézkedést  tenni  vagy  az  egyesület
megszüntetéséről dönteni.

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.

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