
A társadalmi szervezet ügyintéző, képviselő szerve nem csak testület lehet. 
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A Győri Ítélőtábla dr. O.J. ügyvéd (S., B. u. 22.) által képviselt B. K. Egyesület (S., B. 

u.22.) kérelmezőnek társadalmi szervezet bírósági nyilvántartásba vétele iránt indított 

ügyében a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 2oo5. január 25. napján hozott 

Pk.T.63.o36/2oo4/2.számú végzése ellen a kérelmező által 3.sorszám alatt benyújtott 

fellebbezés folytán - tárgyaláson kívül- meghozta a következő 

 

 

V é g z é s t : 

 

 

Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését hatályon kívül helyezi és az elsőfokú 

bíróságot új határozat hozatalára utasítja. 

 

Ez ellen a végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

 

 

I N D O K O L Á S : 

 

 

A B. K. Egyesület társadalmi szervezet benyújtotta a bírósághoz a nyilvántartásba 

vétele iránti kérelmet, csatolta az alakuló ülés jegyzőkönyvét, az elfogadott 

alapszabályt, a megválasztott tisztségviselők nyilatkozatait. 

 

Az elsőfokú bíróság a társadalmi szervezet nyilvántartásba vételét megtagadta. 

A kérelmező alakuló üléséről felvett jegyzőkönyvből és az alapszabályból 

megállapította, hogy ügyintéző személyeket választottak. Az alapszabály 11-18. pontig 

felsorolja az ügyintéző személyek feladatait, hatásköreit. Nincs azonban rendelkezés 

arról, hogy e személyek testületként működnek-e, van-e ügyintéző-képviseleti szerv 

(elnökség, ügyvezetőség) a legfőbb szerv mellett. Ennek hiányában nem hozta létre a 

tagság az ügyintéző szervet. 

A megalakulás egyik előfeltétele ily módon nem valósult meg, így a bíróság a 

kérelmező nyilvántartásba vételét megtagadta. 

 

A végzés ellen a kérelmező nyújtott be fellebbezést, a nyilvántartásba vételt 

megtagadó végzés hatályon kívül helyezését, az elsőfokú bíróság új határozat 

hozatalára utasítását kérte. Azzal érvelt, hogy az Etv. hivatkozott rendelkezéseiből 
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nem vonható le az a következtetés, hogy az ügyintéző, képviseleti szervek csak és 

kizárólag testületként működhetnek. A szabályozás nem zárja ki, hogy az egyesület 

legfőbb szerve „megszemélyesítve” válassza meg az egyesület szerveit. 

 

A fellebbezés alapos az alábbiak szerint. 

 

Az egyesülési jogról szóló l989. évi II. tv. (Etv.) 3.§.-ának (4) bekezdése szerint a 

társadalmi szervezet alapításához az szükséges, hogy legalább l0 alapító tag a 

szervezet megalakítását kimondja, ügyintéző és képviseleti szervét megválassza. 

A társadalmi szervezet alapszabálya az abban meghatározott célkitűzéseknek 

megfelelően biztosítja a szervezet demokratikus, önkormányzati elven alapuló 

működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését. Az 

alapszabályban rendelkezni kell a szervezet nevéről, céljáról, székhelyéről, valamint 

szervezetéről (Etv. 6. §. (l) és (2) bekezdése).  

A Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának 1. számú állásfoglalása szerint a 

társadalmi szervezet nyilvántartásba vételekor a bíróságnak meg kell győződnie, hogy 

az alapítás a törvényben meghatározott szervezeti feltételeknek megfelel-e. Igazolni 

kell, hogy legalább 10 alapító tag mondta ki a szervezet megalakítását és vizsgálni kell 

az alapszabály törvényben rögzített tartalmi elemeinek a meglétét. Az ügyintéző és 

képviselő szerv tagjainak nyilatkozniuk kell az állampolgársághoz kapcsolódó 

feltételek meglétéről és arról, hogy nincsenek eltiltva a közügyek gyakorlásától. A 

bíróságnak vizsgálnia kell a társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szerve 

megválasztásának törvényességét, továbbá, hogy a társadalmi szervezet a 

működéséhez szükséges vagyonnal rendelkezik-e. 

 

A fentiekből kiindulva, az ítélőtábla arra a következtetésre jutott – osztva a 

fellebbezésben foglaltakat -, hogy az elsőfokú bíróság az általa hivatkozott indokból 

nem tagadhatta volna meg a nyilvántartásba vételt. 

 

Az egyesület alapszabályából megállapíthatóan a legmagasabb szerv a közgyűlés. A 

képviseleti és ügyintéző szervek: elnök, titkár, Ellenőrző Bizottság, szervező 

menedzser-kapcsolattartó, gazdasági ügyintéző, pénztáros, eseményrögzítő (krónikás). 

A képviselő és ügyintéző szervek ily módon való megnevezése fogalmilag, a szavak 

etimológiai értelmében kizárja annak a kérdésnek a felvetését, hogy a képviselő, 

ügyintéző szervként megválasztott személyek testületként működnek-e. Egyértelműek 

az alapszabály azon rendelkezései, amelyek meghatározzák a szervek feladatait, és 

hatáskörét, ezekből is kitűnik, hogy több (3) tagú szervként csak az Ellenőrző 

Bizottságot választották meg. Ezt támasztja alá az alakuló ülésről felvett jegyzőkönyv 

is. 

Az ítélőtábla egyetért a fellebbező kérelmezővel abban, hogy a jogszabályban írt 

képviselő, ügyintéző szerv nem csak testület lehet. (Fővárosi Ítélőtábla 

1.Kny.52.023/2003.szám) Ugyancsak a Fővárosi Ítélőtábla mondta ki, hogy nem 

ütközik jogszabályba a társadalmi szervezet oly módon történő felépítése, hogy a 

közgyűlések közötti időben a társadalmi szervezet ügyintéző szerve és képviselője egy 

személy legyen. 
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Az Etv. 4 .§. (1) bekezdése alapján nem tagadható meg annak a társadalmi 

szervezetnek a nyilvántartásba vétele, amely törvényesen megalakult, rendelkezik az 

Etv. 6. §. (1) bekezdése szerinti elveken nyugvó, a (2) bekezdés szerinti elemeket 

tartalmazó olyan alapszabállyal, amely nem tartalmaz az Etv.-be, illetve a társadalmi 

szervezetre más törvények alapján irányadó szabályokkal ellentétes, vagy azokba 

ütköző rendelkezéseket. E feltételeket a társadalmi szervezet akkor teljesíti, ha a 

szervezetére vonatkozóan is egyértelmű és végrehajtható olyan szabályokat alkot, 

amelyek nem hagynak kétséget a végzendő tevékenységről, s amelyek alapján 

egyértelmű az ügyintéző és képviseleti szervek összetétele, és megállapítható azoknak 

az alapszabály szerinti megválasztása. 

A jelen esetben megállapítható az alapszabályba foglaltak szerint az ügyintéző, 

képviselő szervek (személyek)/ megválasztása, összetételük, hatáskörük egyértelmű. 

Az elsőfokú bíróság eltérő jogi álláspontja miatt nem vizsgálta a további, a bejegyzés 

alapjául szolgáló feltételek meglétét, illetve hiányát, ezért az ítélőtábla a Pp. 258. §. (1) 

bekezdése alapján a végzését hatályon kívül helyezte, utasítva új határozat hozatalára. 

 

 

 

 

Győr, 2005. február 23. napján 

 

 

 

 

Dr. Havasiné dr. Orbán Mária sk. Dr. Világi Erzsébet sk.   Dr. Farkas Attila sk. 

a tanács elnöke   előadó bíró   bíró 
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