
 

Amennyiben a civil szervezet a létesítés jogosultságával élve a felügyelő bizottság 

létrehozásáról dönt, úgy a felépítésére és működésére vonatkozó szabályok 

megalkotásával a szervezet működőképességét is garantálnia kell. 

A felügyelő bizottság, mint testületi formában működő ellenőrző szerv létszámának 

háromnál kevesebb főben való meghatározása, továbbá a döntéshozatalhoz előírt 

egyhangúság éppen a működőképesség, a döntéshozatali képesség fenti kritériumának 

nem felel meg. 

Alkalmazott jogszabályok: Ptk. 3: 4. § (2) -(3) bekezdései, 3:26.§. (1) bekezdés, 3: 27. § (3) 

bekezdés  

Győri Ítélőtábla Pkf.III.25.553/2019/2.szám 

 

Az alapító az alapítvány képviseletét és a kuratórium összetételét érintő változás civil 

szervezetek nyilvántartásában való átvezetése, valamint az alapító okiratmódosítás 2019. 

június 1-i keltezésének nyilvántartásba vétele iránt terjesztett elő kérelmet. 

 

A Székesfehérvári Törvényszék a 20.Pk.63.241/2001/45. számú végzésével - a 

jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés mellett - hiánypótlásra hívta fel az alapítót 

azzal, hogy rögzítse az alapítványi honlapjának címét és pontos elérhetőségét, és módosítsa 

az alapító okiratban a felügyelő bizottságra vonatkozóan írt szabályokat figyelemmel arra, 

hogy a két tagból álló ellenőrző szerv létrehozása törvénysértő.  

 

A kérelmező a végzésben foglaltaknak csak részben tett eleget, a létesítő okirat módosítása  a 

felügyelő bizottság két főben meghatározott létszámát  nem érintette. Álláspontja szerint a 

Ptk.  diszpozitív szabályai mindkét irányban eltérést engednek a felügyelő bizottsági tagok 

Ptk 3:26.§. (1) bekezdésében meghatározott létszámától. 

 

A Székesfehérvári Törvényszék a fellebbezéssel támadott végzésével a változásbejegyzési 

kérelmet elutasította.  

Kifejtette, hogy a felügyelő bizottság tagjainak két főben történő meghatározása a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3: 26. § (1) bekezdésébe ütközik. 

A hivatkozott rendelkezés alapján abból indult ki, hogy a felügyelő bizottság testületi 

fórumként jár el, amely testületi forma feltételezi a legkevesebb három tagból álló szerv 

létrehozását. A Ptk. 3: 27. § (3) bekezdésében meghatározott (kógens) határozathozatali 

szabály is a fentieket támasztja alá, amennyiben előírja, hogy a felügyelő bizottság a 

határozatait szótöbbséggel hozza és a létesítő okirat ennél alacsonyabb határozathozatali 

arányt előíró rendelkezése semmis. 

Az elsőfokú bíróság kitért arra, hogy a minimálisan három tagú felügyelő bizottság 

létrehozását feltételezi az alapítvány működésének azon szabályozása is, miszerint az alapító 

okirat XI. 4. pontja a határozathozatali szabályok tekintetében visszautal a Kuratórium 

döntéshozatali rendelkezéseire (VIII.10. pont),  amelyek szintén egy testületi formában 

működő szerv  határozathozatali szabályait és működési mechanizmusát rögzítik. Ezen 

szabályok egy két tagból álló szerv határozatképességére és határozathozatalára nem 

alkalmazhatók. 

Az   alapító okirat fenti hiányossága folytán a kért változások a nyilvántartásban nem 

vezethetők át, ezért az elsőfokú bíróság a változásbejegyzési kérelmet a 2011. évi CLXXXI. 

törvény (Cnytv.) 30. § (5) bekezdése alapján elutasította. 

 

A kérelmező a fellebbezésében a Pp. 369. § (3) bekezdés c) pontja alapján indítványozta, 



hogy az anyagi jogi felülbírálat során a másodfokú bíróság állapítsa meg, hogy a két tagból 

álló felügyelő bizottság kijelölése a jogszabályoknak megfelelt, ezért a változásbejegyzés ez 

okból nem utasítható el. Kérte az elsőfokú végzés megváltoztatását és az alapítvány adataiban 

történt változások nyilvántartásba vételét a változásbejegyzési kérelemben foglaltak szerint. 

 

A kérelmező arra hivatkozott, hogy a Ptk. 3: 4. § (2) -(3)  bekezdései feljogosítják a jogi 

személyeket – köztük az alapítványokat is – arra, hogy a szervezetüket és a  működésük 

szabályait a Ptk. rendelkezéseitől eltérően határozzák meg, amennyiben a törvény az eltérést 

nem tiltja, illetve az eltérés a jogi személy hitelezőinek, munkavállalóinak, vagy a tagok 

kisebbségének jogait nem sérti, illetve a jogi személyek törvényes működése feletti felügyelet 

érvényesülését nem akadályozza. 

A Ptk. 3:26. § (1) bekezdésében szabályozott három fős felügyelő bizottságtól való eltérést 

azonban sem a Ptk.  jogi személyekre, sem az alapítványokra vonatkozó szabályai nem zárják 

ki, valamint a két fős felügyelő bizottság kijelölése hitelezői, munkavállalói és kisebbségi 

érdekeket sem sért, ezért az megfelel a Ptk. rendelkezéseinek.  

A Ptk. 3:26.§. (1) bekezdéséhez fűzött kommentár is azon álláspontot tükrözi, miszerint  a 

tulajdonosi ellenőrzést végző szerv létszámát „a felek alacsonyabban vagy magasabban is 

meghatározhatják." (A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal Komplex Kiadó Jogi és 

Üzleti Tartalom Szolgáltató Kft. 2013. Szerkesztő: Vékás Lajos  100.o.). 

A  kérelmező  azzal is érvelt, hogy minden olyan esetben, ahol  a törvény  kifejezetten három 

tagú felügyelő szerv létrehozását írja elő, ott az ettől való eltérést egyértelműen kizárja 

(pl.Ptk. 3: 121.§). 

 

A fellebbezés alaptalan. 

 

Az ítélőtábla megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a Cnytv. és a Ptk. általa felhívott 

rendelkezéseinek helytálló alkalmazásával utasította el az alapító változásbejegyzési 

kérelmét. 

 

A  Ptk. 3: 26. § (1) bekezdés jogi értelmezésével kapcsolatosan  a másodfokú bíróság – a 

fellebbezésben foglaltakkal szemben – a törvényszék által elfoglalt állásponttal értett  egyet. 

 

A Ptk.  a jogi személy létesítésének szabadságát alapelvként rögzíti. A Ptk. 3: 4. § (1) 

bekezdése értelmében a jogi személy létrehozásáról a személyek szerződésben, alapító 

okiratban vagy alapszabályban (a továbbiakban együtt: létesítő okirat) szabadon 

rendelkezhetnek, a jogi személy szervezetét és működési szabályait maguk állapíthatják meg. 

A (2) bekezdés úgy rendelkezik, hogy a jogi személy tagjai, illetve alapítói az egymás közötti 

és a jogi személyhez fűződő viszonyok, valamint a jogi személy szervezetének és 

működésének szabályozása során a létesítő okiratban – a (3) bekezdésben foglaltak 

kivételével – eltérhetnek e törvénynek a jogi személyekre vonatkozó szabályaitól.  

 

 

A (3) bekezdés szerint a jogi személy tagjai, illetve alapítói nem térhetnek el az e törvényben 

foglaltaktól, ha az eltérést e törvény tiltja; vagy az eltérés a jogi személy hitelezőinek, 

munkavállalóinak, vagy a tagok kisebbségének jogait nyilvánvalóan sérti, vagy a jogi 

személyek törvényes működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza. 

 

A Ptk. 3: 26. § (1) bekezdése szerint a tagok vagy az alapítók a létesítő okiratban három 

tagból álló felügyelő bizottság létrehozását rendelhetik el azzal a feladattal, hogy az 

ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. 



 

A fellebbezési érvelés szerint  az ellenőrző szerv - Ptk. 3: 26. § (1) bekezdésében írt - három 

fős létszámától való eltérést a törvény egyértelmű tiltó szabállyal nem zárja ki,  továbbá a 

Ptk. 3: 26. § és a 3:4. § összevetése is azt a – Ptk. indokolása  által is megerősített álláspontot 

támasztja alá,  miszerint az eltérést engedő szabályozásnak megfelelően az ellenőrző szerv 

létszámát a felek alacsonyabban vagy magasabban is meghatározhatják.  

 

Helytállóan hivatkozott azonban arra az elsőfokú bíróság, hogy a Ptk. 3: 27. § (3) bekezdés 

tartalmából  – kifejezett törvényi tiltás ellenére is -  az következik, hogy  3 főnél kevesebb 

tagú felügyelő bizottság nem hozható létre. A felhívott törvényi rendelkezés értelmében 

ugyanis a felügyelő bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A létesítő okirat 

ennél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. 

A Ptk. 3: 26. § (1) bekezdését, a fenti,  3: 27. § (3) bekezdésében írtak tükrében értelmezve 

tehát az állapítható meg, hogy a felügyelő bizottságra előírt szótöbbségi határozathozatal csak 

abban az esetben valósulhat meg, amennyiben az legalább három fővel működik. 

 

Az ítélőtábla kitér arra, hogy a Ptk. 3: 4.§ által a jogi személyek szervezeti felépítésére és 

működésére irányadó diszpozitív törvényi szabályozás ugyan számos megoldási lehetőséget 

biztosít a jogalanyok számára a szervezetük és működésük kereteinek meghatározására, 

amelyeknek azonban nemcsak a kógens rendelkezések, valamint a hitelezői, munkavállalói 

illetve a kisebbségi érdekek szabhatnak határt, hanem a civil szervezetnek a saját  

működőképességéhez fűződő alapvető érdeke is.  

Amennyiben a civil szervezet a létesítés jogosultságával élve a felügyelő bizottság 

létrehozásáról dönt, úgy a felépítésére és működésére vonatkozó szabályok megalkotásával a 

szervezet működőképességét is garantálnia kell. 

A két tagú felügyelő bizottság létrehozása esetén azonban – a két tag konszenzusának 

hiányában – az ellenőrző szerv működése, a döntéshozatal folyamata ellehetetlenül. 

 

A felügyelő bizottság, mint testületi formában működő ellenőrző szerv létszámának háromnál  

kevesebb főben való meghatározása, továbbá a döntéshozatalhoz előírt egyhangúság éppen a 

működőképesség, a döntéshozatali képesség fenti kritériumának nem felel meg. 

 

A kifejtettek miatt a felügyelő bizottságra vonatkozó szabályozás  a Ptk. 3: 26. § (1), a  3: 27. 

§ (3) bekezdéseibe, valamint a  civil szervezetnek a működőképességhez fűződő alapvető 

érdekébe ütközik, ezért – tekintettel az eredménytelen hiánypótlási felhívásra - az ilyen 

tartalmú változásbejegyzési kérelem elutasítása indokolt. 

 

A fentiekre tekintettel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését a Pp. 389.§ alapján 

alkalmazandó Pp. 383. § (1) és (2) bekezdései alapján helybenhagyta.  

 

 


