
 

 

 
I. A tagdíj nem tekinthető az alapításkor (vagy a tagsági jog keletkezésekor) 

teljesítendő „vagyoni hozzájárulásnak”.  

Ezért az alapító okirat Ptk.-nak való megfeleltetése során az egyesület alapító 

okiratának tagdíjfizetésre vonatkozó rendelkezéseit nem kell kiegészíteni a jogi 

személyekre irányadó általános szabályok szerint a vagyoni hozzájárulás 

értékéről, annak rendelkezésre bocsátásának módjáról, idejéről szóló 

szabályokkal.  

 

Alkalmazandó jogszabályok: Ptk. 3:5.§ e)pont, 3:9.§ (1) bekezdés, 3:66.§ (1) bekezdés  

Ectv. 22.§ (2) bek.  

 

II.Az egyesületek vonatkozásában a különleges jogállású tagság létrehozását nem 

a Ptk, hanem az Ectv. teszi lehetővé és írja elő annak kötelező szabályait. Ezért e 

körben nem érvényesül a Ptk. szerinti diszpozitivitás elve.  

 

Alkalmazandó jogszabályok: Ptk. 3:4.§, 3:65.§ - 3:70.§ ,Ectv. 4.§ (5) bek.  

 

III..A változás bejegyzési eljárás során a nyilvántartást vezető bíróság jogköre – 

figyelemmel az eljárás nemperes jellegére is – korlátozott. A nyilvántartó bíróság 

nem vizsgálhatja a nyilvántartásba venni, vagy törölni kért adatokat létrehozó 

közgyűlés lebonyolításának törvényességét, a közgyűlési jegyzőkönyv tartalmát.  

A változásra vonatkozó döntést tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv és a 

nyilvántartásban szereplő adatok alapján csak azt vizsgálhatja, hogy a változásra 

vonatkozó határozatot az adott időpontban hatályos alapító okirat szerinti szerv 

hozta-e meg.  

 

Alkalmazandó jogszabályok: Cnytv. 38.§ (1)-(3). bek., 67.§ (1)-(3) bek. Ectv.11.§  

 

 

IV.Az egyesület képviseletére jogosult új elnök megválasztására vonatkozó 

előírásokat a választáskor hatályos alapító okirat alapján kell vizsgálni. Az ezt 

követően módosított alapító okirat nyilvántartásba vételét kizáró hibáinak az új 

képviselő nyilvántartásba vételére nincs joghatása.  

 

V.Az alapító okirat rendelkezése alapján az egyéb képviseleti jogra jogosult 

személy megválasztása/megbízása a civil szervezet belső joga.  

E személy nyilvántartásba vételére irányuló kérelem előterjesztésére akkor van 

jogi lehetőség, ha az alapszabály, vagy belső szabályzat szerint e feladatkör 

betöltésre kerül.  

Több képviseletre jogosult esetén pontosan kell szabályozni a képviseleti 

jogkörök megosztását a képviselők között.  

 

Alkalmazandó jogszabályok: Ptk.3:29.§, 3:31.§ (1959. évi IV.tv. 29.§) Ptk.3:30.§  

Cnytv. 20.§ (1) bekezdés f) pontja 
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A D. E. Sportegyesület elnevezésű civil szervezet megváltozott adatainak 

nyilvántartásba vétele iránt terjesztett elő kérelmet 2014. április 16. napján.  

A kérelemhez csatolta a 2014. április 3. napján megtartott közgyűlés jegyzőkönyvét, 

annak jelenléti ívét, ez e napon módosított és egységes szerkezetbe foglalt 

alapszabályt, a megválasztott új tisztségviselők nyilatkozatait. 

 

Az elsőfokú bíróság hiánypótlást követően a 17. sorszámú végzésével elrendelte az 

egyesület új képviselőjének, valamint a 2013. évi V. tv. alapján módosított alapszabály 

keltének ( 2014. április 3.) a nyilvántartásba vételét. 

A végzés indokolása szerint a csatolt okiratok alapján a változás nyilvántartásba 

vételének jogszabályi akadálya nem volt. 

 

Az Ügyész fellebbezést terjesztett elő, amelyben a végzés hatályon kívül helyezését és 

az eljáró bíróság új határozat hozatalára utasítását indítványozta.  

 

A 2014. április 3-i közgyűlés jegyzőkönyve alapján jogszabálysértőnek ítélte: 

- a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető „szimpátiaszavazás” útján történő 

megválasztását,  

- az elnökségi tagok lemondását követően az öttagú elnökség jelölésének és 

választásának lebonyolítását, 

- kifogásolta V. A. elnök megválasztásának módját, mert az az alapító okirat III. 

fejezetében az elnökség címet viselő 1. pont szabályába ütközik. E szabályozás szerint 

a küldöttgyűlés az egyesület elnökségét választja meg. Az elnökség pedig tagjai közül 

egy elnököt és négy alelnököt választ. Ezzel szemben a választás során 5 tagú 

elnökséget választottak 4 évi mandátummal, és V. A.-t a közgyűlés választotta meg 

elnöknek. 

- Cs. A.-t szintén egyhangú szavazással társadalmi alelnöknek választották meg, a 

létesítő okirat azonban ilyen tisztséget nem nevesít. 

 

Az Ügyész rögzítette, hogy a tisztségviselők megválasztását követően került sor az 

alapító okirat 2013. évi V. törvény (Ptk.) megváltozott rendelkezéseire alapított 

módosítására. 

E módosítás tekintetében kifogásolta az alapító okirat II/1.2 és 1.4. pontjainak azon 

megfogalmazásait, amelyek tagként és pártoló tagként a „jogi személyiség nélküli 

gazdasági társaság”-ot is nevesítik, holott a Ptk. hatályos szabályozásában e fogalom 

már nem szerepel. 

 

Az Ectv. 4.§ (5) bekezdésének idézésével utalt arra, hogy az alapszabály nem 

tartalmazza azt, hogy a pártoló tag felvételéről mely szerv dönt. 

 

Kifejtette, hogy bár a tagsági jogviszony keletkezésére és megszűnésére vonatkozó 

szabályok nem kötelező elemei a létesítő okiratnak, ha azonban az egyesület az erre 

irányadó szabályokat megalkotja, úgy azoknak egyértelműnek és teljesnek kell 

lenniük.  

A különleges jogállású tagok tekintetében azonban az alapszabály nem tartalmazza a 

tagsági jogviszony megszüntetésére vonatkozó előírásokat. 
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Az alapszabályban nem határozták meg – a Ptk.3:70.§-ra figyelemmel - a tagkizárásra 

vonatkozó tisztességes eljárást biztosító szabályokat és szerveket sem. Az alapszabály 

erre vonatkozó II. fejezetének 4. és 6. pontjai ellentmondásosak. 

 

Ellentmondásos a III.fejezet 1. és 6. pontjának tartalma is, melyek közül az első az 

elnöki tisztség betöltésével kapcsolatosan „választás”-ra utal, az utóbbi pedig 

„megbízásos” jogviszonyra. 

 

Kifogásolta, hogy a módosítás során nem szabályozták a közgyűlés lebonyolításának, 

a közgyűlés tisztségviselőinek, a levezető elnök és a szavazatszámláló 

megválasztásának, illetőleg a határozatok kihirdetésének szabályait a Ptk.3:71.§ (1) 

bekezdés d) pontjában foglalt követelmény ellenére. 

A Ptk. szerint a meghívó tartalmát és a napirendek szabályozását ugyancsak 

kötelezően szabályozni kell az alapító okiratban. E követelménynek azonban az alapító 

okirat módosítással nem érintett III/2. pontja nem tesz eleget. 

 

Megállapította azt is, hogy a Ptk.3:5.§ e) pontja alapján az alapszabálynak ki kell 

térnie a teljesítendő vagyoni hozzájárulásra, annak értékére, a rendelkezésre bocsátás 

módjára, idejére is. A módosítással nem érintett II/6.c) pont és V/2. pontban foglalt 

rendelkezések azonban e követelményt nem elégítik ki. 

 

A kérelmező a fellebbezésre észrevételt nem tett.  

 

A másodfokú eljárásban eljáró Győri Fellebbviteli Főügyészség az indítványt 

kiegészítéssel tartotta fenn.  

Megalapozottnak ítélte a fellebbezés azon megállapítását, hogy az elnökség tagjainak 

megválasztása jogszabálysértően, nem az alapszabály III. fejezetének „az egyesület 

elnöksége” címszava alatti 1. pontjának megfelelően történt. 

 

Jogszabálysértőnek ítélte az alapszabály II/1.3. pontját, mert az Ectv. 4.§ (5) bekezdése 

szerint az egyesület alapszabálya a különleges jogállású tagságról e jogállás 

tartalmának meghatározásával rendelkezhet. Ebből következően a tiszteletbeli tagot az 

egyesület tagjai választják meg, arra nincs jogi lehetőség, hogy az elnökség kérjen fel 

bárkit tiszteletbeli tagnak. 

 

Kifogásolta az egyesület képviseletére vonatkozó szabályozást, mert az alapszabály 

III. fejezet (elnökre vonatkozó) 6/f. pontja szerint az elnök bankszámla feletti 

rendelkezési joga a pénztárossal együttes, ezért ezen ügycsoportban az elnök általános 

és önálló képviseleti joga nem állapítható meg. Ezen túlmenően – a bankszámla feletti 

rendelkezés körében képviseletre jogosult - pénztáros személye sem állapítható meg az 

iratokból.  

Erre tekintettel a képviseleti jog nyilvántartásba vételére irányuló kérelem tartalma is 

hiányos, mely alapján a képviselő nem lett volna nyilvántartásba vehető. 

 

A fellebbezés az alábbiak szerint részben alapos.  
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A változásbejegyzés során a bíróság a Cnytv. 38.§ (1),(3) bekezdései szerint vizsgálja 

azt, hogy a létesítő okirat módosítással érintett rendelkezései megfelelnek-e a 

jogszabályoknak. 

A Cnytv. 67.§ (2) bekezdés alapján a bíróság az ügyintéző és képviseleti szerv 

tagjainak a nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolt nyilatkozata alapján vizsgálja azt, 

hogy megfelelnek-e a törvényben előírt feltételeknek, a (3) bekezdés utolsó fordulata 

értelmében pedig azt, hogy a kérelemhez csatolt alapszabály rendelkezései biztosítják-

e az egyesület törvényben meghatározott keretek közötti működését. 

Az alapszabály módosítását nem igénylő változások esetén a bíróság azt vizsgálja, 

hogy az adott változás nyilvántartásba vételéhez szükséges okiratok – a 

jogszabályoknak megfelelő tartalommal - rendelkezésre állnak-e. 

 

A kérelem szerint a változással érintett új adat az egyesület képviseletére jogosult új 

elnök – V.A. – nyilvántartásba vétele, továbbá az alapító okirat módosítása, amelyre a 

2013. évi V. tv. (új Ptk.) hatályba lépése okán került sor. Erre a kérelmező a 

kérelemben a Ptké.11.§ (5) bekezdése szerint utalt. 

 

Az ítélőtábla a 2014. április 3-án megtartott küldöttgyűlés jegyzőkönyve alapján 

rögzíti, hogy Cs. A. korábbi elnök – és az elnökségi tagok – lemondását követően az új 

elnökség és V.A. elnök megválasztása tekintetében a 2003. február 21. napján 

módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály volt irányadó, figyelemmel 

arra, hogy már az új elnök megválasztása után került sor az alapító okirat egyéb 

változásaira vonatkozó döntésre. 

Erre tekintettel nem helytállóak a fellebbezés azon hivatkozásai, amelyek a választás 

tekintetében a módosított alapító okirat tartalmát idézik. 

 

A változás bejegyzési eljárás során a nyilvántartást vezető bíróság jogköre – 

figyelemmel az eljárás nemperes jellegére is – korlátozott. A nyilvántartó bíróság nem 

vizsgálhatja a nyilvántartásba venni, vagy törölni kért adatokat létrehozó közgyűlés 

lebonyolításának törvényességét, a nyilvántartási adatnak nem minősülő jegyzőkönyvi 

tartalmat. A változásra vonatkozó döntést tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv és a 

nyilvántartásban szereplő adatok alapján csak azt vizsgálhatja, hogy a változásra 

vonatkozó határozatot az adott időpontban hatályos alapító okirat szerinti szerv hozta-e 

meg. 

Amennyiben az egyesület működése során az Ügyész törvénysértő eljárást észlel, 

ennek kiküszöbölése érdekében törvényességi ellenőrzési jogkörében intézkedhet. 

 

A hatályos alapító okirat a jelölésre és a választás lebonyolítására vonatkozóan 

kötelező szabályozását nem tartalmaz, ezért nem alaposak a jegyzőkönyvvezető és a 

levezető elnök választására tett megállapítások sem. A küldöttgyűlés szabályszerű 

összehívására, lebonyolítására, a tiszteletbeli elnök megválasztására vonatkozó 

kifogások – a fentebb kifejtettek alapján - a jelen eljárás keretében ugyancsak nem 

vizsgálhatóak. 

 

Mindezek kifejtése szerint a bíróságnak a képviseleti jog változását, illetőleg az alapító 

okirat módosítását külön kellett vizsgálnia. 

A képviselet tekintetében azt, hogy az egyesület képviseletére jogosult új elnök 

megválasztására a választáskor hatályos alapító okirat szerint került-e sor és a 
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képviseleti jog nyilvántartásba vételére irányuló kérelem és mellékletei megfelelnek-e 

a jogszabályi előírásoknak. 

A módosított alapító okirat alapján pedig azt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okirat tartalmazza-e az új Ptk. valamennyi kógens előírását, a változással 

érintett egyéb törvények tekintetében (Cnytv., Ectv.) a változás megfelel-e azok 

előírásainak, illetőleg az okirat formailag megfelel-e a Cnytv. előírásainak. 

 

A 2003. február 21-i keltű hatályos alapszabály 10. pontja szerint a küldöttgyűlés 

választja meg az egyesület elnökét és hat elnökségi tagot, akik együttesen alkotják az 

elnökséget.  Az elnökség tagjai közül alelnököt választ. A tisztségviselők választására 

az 4., 5. és 6. pontok előírásai irányadóak.  

Az elnökön kívül az elnökség további tagjainak megválasztása, annak körülményei (5, 

vagy 6 fő) a változás nyilvántartásba vétele szempontjából ugyancsak irreleváns, mert 

a 6/1989 (VI.8.) IM.r. 1.§-a szerint alkalmazandó 2011. évi CLXXXI.tv. (Cnytv.) 

2012. július 23. napján hatályos 99.§-a szerint csak a szervezet képviselőjének 

személye (neve és lakóhelye) a kötelező nyilvántartási adat.  

Mindezek alapján megállapítható, hogy V.A. elnök megválasztására a 2003. február 

21-i keltű hatályos alapszabály szerint jogszerűen került sor.  

 

Az ítélőtábla megállapította, hogy a választáskor hatályos alapszabály 16.e) pontja 

értelmében az egyesületet az elnök képviseli harmadik személyekkel, szervezetekkel 

szemben. A 16.f) pont szerint az elnök jogosult az egyesület képviseletében aláírásra, 

és a pénztárossal együtt az egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre. 

A VII. fejezet 2. pontja szerint: „az egyesület jegyzése akként történik, hogy a kézzel 

vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott egyesületi név alá az elnök önállóan 

írja a nevét.” 

A 2014. április 3. napján módosított alapszabály (az egyesület elnökségre vonatkozó) 

6.e) és f) pontjai, valamint  VII/2. pontja e tárgyban változást nem tartalmaznak. 

 

A hatályos és a módosított alapító okirat azonos tartalmát figyelembe véve helytálló a 

módosított fellebbezés 3. pontjának a pénztáros képviseleti jogára utaló megállapítása, 

hiszen a Ptk. 3:30.§ (1) bekezdése szerint, ha a jogi személy létesítő okirata vagy 

szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzata a jogi személy szervezetén 

belül képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e tisztség betöltője a jogi személy 

önálló képviselője. 

Nem osztotta azonban az ítélőtábla a fellebbezés azon érvelését, hogy az idézett 

rendelkezés a megválasztott új elnök nyilvántartásba vételének akadályát képezné. 

 

Az elnök képviseleti jogának nyilvántartásba vételéhez szükséges adatokat a kérelem a 

Cnytv. 2012. június 23. napján hatályos 99.§ (1) bek. g-h) pontjai szerint előírt 

tartalommal (a képviselő neve, címe) tartalmazza.  

Ez megfelel a Cnytv.23. § d) pontjának is, amely szerint a változásbejegyzési 

kérelemnek tartalmaznia kell a változásbejegyzési kérelemmel érintett adatokat, annak 

megjelölésével, hogy melyek az új, a módosított vagy a törlendő adatok. 

 

Figyelemmel a Ptk.3:29.§-ára és a 3:31.§-ban foglaltakra a jogi személy törvényes 

képviseletét ellátó elnök nyilvántartásba vétele – harmadik személyekkel szemben - 
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minden tekintetben biztosítja a szervezet működését. (E rendelkezések megfelelnek az 

1959. évi IV.tv. 29.§-ában foglaltaknak is.) 

A Ptk.3:30.§-a szerinti egyéb képviseleti jogra jogosult személy nyilvántartásba 

vételére irányuló kérelem előterjesztése a civil szervezet belső joga, az bármikor 

előterjeszthető az elnöktől függetlenül is, amennyiben a pénztárosi feladatkör – az 

alapszabály, vagy belső szabályzat szerint – betöltésre kerül.  

Az e személy képviseleti jogának nyilvántartásba vételére irányuló kérelem esetén 

azonban már valóban szükségessé válik a képviseleti jogkörök - Cnytv. 20.§ (1) 

bekezdés f) pontja alapján történő - megkülönböztetése az elnök és a pénztáros között. 

 

Mindezek alapján megállapítható, hogy az elnök személyében bekövetkezett változás 

nyilvántartásba vétele – figyelemmel a Pp.215.§-ára is - jogszerű volt. E tekintetben az 

ítélőtábla a végzést helybenhagyta. 

 

A Ptké. 11. § (1) és (5) bekezdéseinek együttes értelmezése szerint a Ptk. 

hatálybalépésekor nyilvántartásba bejegyzett egyesület a Ptk. hatálybalépését követő 

első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a létesítő okiratának mindazon 

rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg 

a Ptk. szabályainak. E felülvizsgálatot kifejezetten a Ptk-nak való megfelelés céljából 

2016. március 15-ig bármikor önként elvégezheti. Erre a változásbejegyzési 

kérelemben utalnia kell. 

 

A Ptk.3:4.§ (1) bekezdése szerint 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. 

(2) A jogi személy tagjai, illetve alapítói az egymás közötti és a jogi személyhez 

fűződő viszonyuk, 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 (diszpozitivitás 

elve). 

A (3) bekezdés akként rendelkezik, hogy a jogi személy tagjai, illetve alapítói nem 

térhetnek el (kógencia elve) az e törvényben foglaltaktól, ha - a) az eltérést e törvény 

tiltja; vagy - b) az eltérés a jogi személy hitelezőinek, munkavállalóinak vagy a tagok 

kisebbségének jogait nyilvánvalóan sérti, vagy a jogi személyek törvényes működése 

feletti felügyelet érvényesülését akadályozza. 

 

Az alapszabály kötelező tartalmi elemeit a Ptk. jogi személyekre irányadó általános 

rendelkezésein (3:5.§) túl az egyesületek tekintetében a 3:71.§ tartalmazza. 

 

Az ítélőtábla álláspontja szerint a Ptk. hatályba lépése időpontjában a cégjegyzékbe 

már bejegyzett jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a Ptké. 12.§-ában foglalt 

átmeneti rendelkezései szerint értelmezett időpontig lehet az egyesület tagja. Ezért a 

kifogásolt rendelkezés jelenleg még nem jogszabálysértő. 

 

A Ptk. 3:65.§ - 3:70.§-ainak a tagokra vonatkozó szabályai kizárólag a „rendes tagság” 

körében értelmezendőek. A különleges jogállású tagság létrehozásának lehetőségét 
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(pártoló tag, tiszteletbeli tag) és annak kötelező szabályait az Ectv. 4.§ (5) bekezdése 

tartalmazza. 

Mivel a tiszteletbeli taggá választás szabályait az Ectv. szabályozza, e körben a Ptk. 

diszpozitivitási elve sem érvényesülhet. E rendelkezés értelmében a tiszteletbeli tagot 

a tagság választja meg. Az ilyen tagságra történő elnökségi „felkérés” csupán a 

taggyűlési döntés előkésztés körében értelmezhető. A tiszteletbeli tag felvételéhez a 

felkért személy elfogadó nyilatkozata mellett a közgyűlési döntés elengedhetetlen. 

 

A pártoló tag felvételére az alapító okirat tagokra vonatkozó általános 1.2. pontja 

alkalmazandó. Az 1.4-es pontban megfogalmazott értelmező rendelkezés szerint a 

„tag” kifejezés alatt az alapszabály további rendelkezései során a rendes tagot kell 

érteni. 

 

Az Ectv. 4.§ (5) bekezdése a különleges jogállású tagok vonatkozásában nem ír elő 

további kötelező alapszabályi tartalmakat. Ezért a tagsági jogviszonyok megszűnésére/ 

megszüntetésére vonatkozó szabályozás nem tekinthető hiányosnak. 

 

Az alapító okirat „rendes” tagokra vonatkozó szabályainak a tagkizárással kapcsolatos 

rendelkezései (II/2/c., II/3., II/4.,és II/6. pontok)nem felelnek meg a Ptk.3:70.§ (1) 

bekezdésében foglalt azon kógens szabályának, miszerint „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. 

A II/4. pont utaló hivatkozása tartalmában is téves, illetőleg a módosítás során nem 

határozták meg a kizárással érintett tag jogait nyilvánvalóan érintő, a számára 

tisztességes eljárást biztosító szabályokat. 

 

Az ítélőtábla megállapította, hogy a módosított alapító okirat III. fejezetének az 

egyesület elnökségére vonatkozó 1. pontja a hatályos okirat tartalmához képest 

lényegesen eltérő olyan szabályozást tartalmaz, amelyet az egységes szerkezetű alapító 

okirat nem jelöl változásként.  

Az első mondat szerint a „küldöttgyűlés… megválasztja az egyesület elnökségét”. 

Majd a második mondat szerint  „Az elnökség  tagjai közül egy elnököt és négy 

alelnököt választ”… megfogalmazás nem egyértelmű. Ehhez kapcsolódóan 

ellentmondásos a 6. pont szerint az elnöki tisztség megbízásos jellege is. 

 

Az egyesület a szervezeti felépítésére, működésére vonatkozó szabályokat szabadon 

állapíthatja meg, azonban az alapító okiratnak határozottan tartalmaznia kell a 

létrehozandó ügyvezető szervet, vagy ügyvezető személyét (Ptk.3:77.§), illetőleg 

annak hatáskörét, feladatait (Ptk.3:71.§). 

A 3:71.§ (1) bekezdés a)-e) pontjai az alapszabály kötelező tartalmi elemeit képezik, 

mert azok érinthetik a tagság jogait. E rendelkezések belső tartalmát az egyesület 

céljaihoz és igényeihez mérten, de a Ptk.3:4.§ keretei között szabadon állapíthatja 

meg. 

E követelménynek azonban a módosított alapító okirat teljeskörűen nem tesz eleget. 
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Az ítélőtábla nem értett egyet a fellebbezés azon kifogásával, hogy az egyesület 

létesítő okiratát a Ptk. 3:5.§ e) pontja szerinti tartalommal ki kellett volna egészíteni. 

A Ptk.3:5 § e) pontjának a jogi személyekre irányadó általános  rendelkezése szerint a 

jogi személy létesítő okiratában egyebek mellett meg kell határozni a jogi személy 

részére teljesítendő vagyoni hozzájárulásokat, azok értékét, továbbá a vagyon 

rendelkezésre bocsátásának módját és idejét.  

A Ptk. 3:9. § (1) bekezdés értelmében a jogi személy alapítója vagy tagja a jogi 

személy alapításakor vagy a tagsági jogok keletkezésének más eseteiben köteles a jogi 

személy részére vagyoni hozzájárulást teljesíteni. A jogi személy részére teljesített 

vagyoni hozzájárulást vagy annak értékét nem lehet visszakövetelni. 

A Ptk. egyesületekre vonatkozó speciális 3:66. § (1) bekezdése értelmében az 

egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek 

teljesítésére. 

Az egyesület megalakulásakor – vagy az új tag belépése esetére  - a fentiek értelmében 

nem kizárt az egyszeri, induló hozzájárulás (törzsvagyon) meghatározása (Ptk. 3:66.§ 

(1)bek., 3:9.§ (1) bekezdés és Ectv. 22.§ (2) bek., 2.§ 28.pont), amelyre vonatkozóan 

valóban alkalmazandó a Ptk.3:5.§ idézett rendelkezése. 

A (havi/éves) tagdíjfizetési kötelezettség (az Ectv. 19.§ szerinti bevétel) azonban nem 

tekinthető az alapításkor (vagy tagsági jog keletkezésekor) - a Ptk.3:9.§ (1) bekezdése 

szerint - teljesítendő „vagyoni hozzájárulásnak”. 

 

Az ítélőtábla megállapította, hogy az alapszabály II.6.c) és V.2. pontja - az egyesület 

egyik bevételi forrásaként - az egyesület tagja részére kizárólag tagdíjfizetési 

kötelezettséget ír elő.  

Az alapító okirat egyszeri vagyoni hozzájárulási kötelezettséget sem az alapítók, sem 

az utóbb belépő tagok tekintetében nem tartalmaz, ezért az erre vonatkozó Ptk. 3:5.§ e) 

pont szerinti adattartalom sem kötelező része az alapító okiratnak. 

 

Az ítélőtábla a fentiek alapján az elsőfokú végzést a Pp.258. § (1) bekezdésének 

alkalmazásával a Pp. 253.§ (2) bekezdése szerint részben megváltoztatta. A végzést a 

rendelkező rész szerint hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot a 2014. április 

3-i keltű alapszabály módosítása körében új határozat hozatalára kötelezte. 

A hatályon kívül helyezés a képviselő személyére vonatkozó rendelkezést nem érinti.  

 

A megismétlendő eljárás során hiánypótlás keretében biztosítani kell a kérelmező 

részére, hogy az alapszabályt a – fenti iránymutatás szerint - a Ptk. előírásának 

megfelelően módosíthassa és egységes szerkezetbe foglalja.  
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