
I. A társadalmi szervezet ügyintéző-képviseleti (vezető) szervének ülésén a 

személyes közreműködés (jelenlét) nem szűkíthető le a személy fizikai jelenlétére. 

Ülésezhet a vezető szerv oly módon is, hogy a tagok technikai eszközök 

igénybevételével ellenőrizhetően, azonosíthatóan, ugyanazon időben egymással 

kapcsolatban állnak és részt vesznek a tanácskozás, a döntéshozatal minden 

mozzanatában. 

 

II. Az alapszabály nem ad azonban kellő és kielégítő szabályozást arra, hogy a 

vezetőség  - technikai eszközök igénybevételével megtartott - üléseinek 

nyilvánosságát a kívülállók számára miként biztosítja.  

 

Győri Ítélőtábla :Pkf.III.26.098/2005/2. szám 

 

Alkalmazott jogszabályok: Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. (Etv)4.§.(1) bek., 

6.§.(1) bek., 1997.évi CLVI.tv.(Ksz)7.§.(1) bek. 

 

 

 

A kérelmező közhasznú társadalmi szervezetként történő nyilvántartásba vétel iránti  

kérelmét az elsőfokú bíróság elutasította. Indokolása szerint a hiánypótlási felhívásra 

figyelemmel azt vizsgálta, hogy a kérelmező eleget tett-e a felhívásban foglaltaknak. A 

„nem jellemző” határozathozatali formákra, az azzal kapcsolatos garanciális elvek 

megtartására vonatkozó alapszabályi rendelkezések megalkotására történt felhívásban 

(hiánypótlás 3. pont) foglaltak megtárgyalását a közgyűlés elvetette. Az elutasító 

végzés meghozatalakor a bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy speciális 

jogszabályi rendelkezés hiányában az elektronikus úton, vagy postai küldemény útján 

történő jelenlét és szavazás nem fogadható el. Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. 

tv. (Etv) 6.§.(1) bekezdése nem teszi lehetővé, hogy a testületi szerv tagjainak 

tényleges jelenléte nélkül hozzon határozatot. 

Az elutasítás további indoka, hogy a székhelyhasználati nyilatkozatot a kérelmező nem 

eredeti okiratban, hanem fénymásolatban csatolta be, ez nem fogadható el az egyesület 

székhelyének bejegyzéséhez. 

 

 

Az elsőfokú bíróság végzésének megváltoztatása, az egyesület nyilvántartásba vétele 

érdekében a kérelmező terjesztett elő fellebbezést. 

Mindenek előtt azt hangsúlyozta, hogy a 2. sorszámú hiánypótlásra felhívó, és a 4. 

sorszámú elutasító végzés tartalmában eltérő, ezért az utóbbi megalapozatlan. 

Érdemben kifejtette, hogy az Etv. 6.§.(1) bekezdése nem korlátozza a testületi szerv 

tagjainak jelenlétét a fizikailag is személyes jelenlétre. A XXI. század információs 

társadalmában anakronisztikus, fejlődést gátló a bíróságnak az a jogértelmezése, amely 

az Etv. és Kszt. rendelkezéseit kizárólag a fizikailag is személyes jelenlétre korlátozza. 

Nincs kizáró törvényi rendelkezés arra, hogy a testületi szervek tagjai az ülésen való 

jelenlétüket elektronikus eszközök, mint pl. videokonferencia, internetes 

csoportbeszélgetés útján teljesítsék. Az elektronikus eszközökön keresztül lefolytatott 

testületi ülés biztosítja, hogy a tagok közvetlen módon megismerjék egymás 



 

álláspontját, azokat ütköztessék vita formájában, szavazati jogukat dokumentálható 

módon kinyilvánítsák, a határozat megállapítható és kihirdethető. A demokratikus 

működést biztosítja az alapszabály azon rendelkezése, miszerint bármelyik tag kérheti 

a testületi ülés összehívását. 

A kérelem mellékleteként a székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat másolatban 

történt csatolása megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek.  

 

 

A fellebbezés az alábbiak szerint alapos. 

 

Az Etv. 15. (3) bekezdése hiányos kérelem benyújtása esetére hiánypótlási 

kötelezettséget ír elő a bíróság számára. A kérelem akkor utasítható el, ha a 

hiánypótlási határidőt elmulasztották vagy a hiánypótlást hiányosan, illetve hibásan 

terjesztették elő. 

Alappal sérelmezte a kérelmező, hogy míg a hiánypótlásra felhívó végzésben az 

ülésezés és határozathozatal „nem jellemző formái”-ra figyelemmel a bíróság arra 

hívta fel, hogy garanciát kell biztosítani a szervezet demokratikus, önkormányzati 

elven alapuló működésére, a tagok jogainak, kötelességeinek érvényesülésére, addig az 

elutasító végzés szerint a bíróság speciális jogszabályi rendelkezés hiányában 

megengedhetetlennek tartja a vezetőség esetében az ülésen való jelenlét és szavazás 

említett formáit. 

Az elutasításnak csak a hiánypótlásban szereplő ok képezheti az alapját. 

 

A fellebbezésben megfogalmazott érdemi okfejtéssel egyetértett az ítélőtábla. 

 

A Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának KK.1.sz. állásfoglalása szerint a 

társadalmi szervezet nyilvántartásba vételekor a bíróságnak meg kell győződnie, hogy 

az alapítás illetve a szervezet alapszabálya a törvényben meghatározott szervezeti 

feltételeknek, a minimális törvényi követelményként meghatározott szervezeti rendnek 

megfelel-e. 

Az Etv. 4.§.(1) bekezdése szerint a társadalmi szervezet nyilvántartásba vétele nem 

tagadható meg, ha alapítói az Etv.-ben előírt feltételeknek eleget tettek. Az Etv.6.§.(1) 

bekezdése szerint a társadalmi szervezet alapszabálya az abban  meghatározott 

célkitűzéseknek megfelelően biztosítja a szervezet demokratikus, önkormányzati elven 

alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését. 

 

Ezeknek az alapelveknek a szem előtt tartásával kellett állást foglalni abban a 

kérdésben, hogy a kérelmező ügyintéző és képviseleti szervének, a Vezetőségnek a 

tagja a tanácskozáson és a döntéshozatalban részt vehet-e technikai eszközök 

igénybevételével illetve írásbeli határozathozatal esetén az írásbeli szavazás történhet-

e-mail, fax vagy levélváltás útján. 

 

A társadalmi szervezet vezető szerveinek ülésezési formáját, módját az Etv.- amely 

diszpozitív szabályokkal rendelkezik az egyesülési jogról-, nem határozza meg, így 

tiltó szabályt sem tartalmaz. Az általános bírói gyakorlat által megkövetelt személyes 

közreműködés követelményét nem sérti, ha a vezetőség bármely tagja részvételét 



 

telefonkonferencia, videokonferencia, vagy skype technikai eszközök közvetítése 

biztosítja. A személyes közreműködés, a jelenlét nem szűkíthető le a személy fizikai 

jelenlétére. Ülésezhet a vezető szerv oly módon is, hogy a tagok az említett technikai 

eszközök igénybevételével ellenőrizhetően, azonosíthatóan, ugyanazon időben 

egymással kapcsolatban állnak és részt vesznek a tanácskozás, a döntéshozatal minden 

mozzanatában. 

A közhasznú szervezetek működésével kapcsolatos szabályok (1997.évi CLVI.tv.-

Kszt.-.) azonban olyan többletkövetelményeket határoznak meg, amelyek kötelezőek a 

közhasznú jogállás megszerzéséhez. Ezen rendelkezések a szervezet működésének 

törvényességét, átláthatóságát és ellenőrizhetőségét biztosítják. A 7.§.(1) bekezdése 

előírja, hogy a több tagból (személyből) álló legfőbb szerv, valamint a legfőbb 

szervnek nem minősülő ügyintéző és képviseleti szerv ( a továbbiakban együtt: vezető 

szerv) ülései nyilvánosak.  A kérelmező alapszabálya helyesen tartalmazza, hogy a 

vezetőség ülései nyilvánosak. Nem ad azonban kellő és kielégítő szabályozást arra, 

hogy a vezetőségnek a technikai eszközök igénybevételével megtartott üléseinek 

nyilvánosságát a kívülállók számára miként biztosítja.  

 

Az Etv. és a Kszt. rendelkezéseiből ugyancsak nem következik tilalom arra 

vonatkozóan, hogy a vezetőség ülésen kívül, írásban hozzon határozatot, a vezetőség 

tagja írásban (e-mail, fax, levél) szavazzon. A határozathozatal módját azonban úgy 

kell szabályozni, hogy ilyen esetben is követhető, ellenőrizhető legyen a 

határozathozatal teljes folyamata. (Szabályozni kell pl. a szavazatok összegyűjtésének 

módját, miként azonosítható, hogy arra jogosult adta-e le a szavazatát stb.) 

A 7.§.(2) és (3)bekezdése további, a létesítő okirat által kötelezően tartalmazandó 

szabályokat ír elő a vezető szerv üléseire és döntéshozatalára, döntéseinek az 

érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjára. 

 

A társadalmi szervezetek nyilvántartásba vételéről rendelkező 6/1989.(VI.8.) IM 

rendelet 2.számú mellékletének e.) pontja a bejegyzés iránti kérelemhez csatolandó 

okiratok egyikeként „a székhely használat jogcímét igazoló okirat másolata”-t követeli 

meg. Ennek megfelel a kérelmező által fénymásolatban becsatolt okirat. 

 

A kifejtett indokok miatt az ítélőtábla a Pp.258.§.(1) bekezdése alkalmazásával az 

elsőfokú bíróság végzését hatályon kívül helyezte és új határozat hozatalára utasította 

a bíróságot. Az új eljárásban az ítélőtábla által kifejtett jogértelmezés szerint kell  

meghatározni a kérelmező számára a hiánypótlás kereteit. A társadalmi szervezetnek 

meg kell alkotnia az Etv. és a Kszt  rendelkezéseinek megfelelő alapszabályt, különös 

figyelemmel  azokra a szabályokra, amelyek a vezetőség üléseire, döntéshozatalára 

vonatkozó, előbbiekben ismertetett, kötelező, garanciális követelményeinek 

megfelelnek. 

  


