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POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ

1. Alkotmányos alapok

Az egyesülés joga számos nemzetközi egyezményben rögzítésre
került [Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (20. cikk),
Egyezmény az emberi jogok és más alapvetõ szabadságok védel-
mérõl (11. cikkely; kihirdette az 1993. évi XXXI. törvény), Pol-
gári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (22. cikk;
kihirdette az 1976. évi 8. törvényerejû rendelet), Emberi Jogok
Amerikai Egyezménye (16. cikk), Emberi Jogok és Népek Jogai
Afrikai Chartája (10. cikk)], de ezeknek a polgári jogi szabályo-
zásra csak közvetett hatásuk van. Az egyesület polgári jogi sza-
bályozását az alkotmányos alapok figyelembevételével kell kez-
denünk. Ebben a körben a Ptk.-nak az Alkotmányhoz és az
egyesülés alkotmányos jogának biztosításához való viszonyát kell
elsõként meghatározni. Az Alkotmány 62. §-a kimondja a gyü-
lekezés alkotmányos jogát, a 63. §-a pedig az egyesülési jog alap-
ján a „törvény által nem tiltott szervezetek létrehozását, illetve
azokhoz való csatlakozás” alkotmányos jogát nevesíti. Ennek az
alkotmányos jognak a kereteit, az egyesülés jogának értelmezését
az Alkotmánybíróság már számos határozatban elvégezte. Ehe-
lyütt említeni kell a 22/1994. (IV. 16.) AB határozatot [ABH
1994, 127.] az ügyvédségrõl szóló, többször módosított, azóta
már hatályon kívül helyezett 1983. évi 4. sz. törvényerejû rende-
lettel kapcsolatban, a 21/1996. (V. 17.) AB határozatot [ABH
1996, 74.] a gyermek egyesülési jogának gyakorlásával és a gyer-
meki alapjog-gyakorlással kapcsolatban, valamint az 58/1997.
(XI. 5.) AB határozatot [ABH 1997, 348.] a Btk. „Egyesülési
joggal visszaélés” törvényi tényállásához fûzõdõen. 

Az egyesülés alkotmányos joga nem azonosítható a szervezet
létrehozására vonatkozó alanyi joggal. A legutóbbi évtizedek
történései is egyértelmûen mutatják, hogy a szabad szervezetala-
pítás, úgymint a szabad szakszervezetek és pártok, elsõdlegesen
a politikai szabadság miatt nyertek alapjogi szabályozást. Azóta
alkotmányos feszültség jelentkezett a kötelezõ tagsággal mûkö-
dõ köztestületek és az egyesülési szabadság alapjogi szabálya kö-
zött. A pártok, szakszervezetek, köztestületek mûködéséhez sok-
szor közjogi funkciók is kapcsolódnak, számos esetben közjog-
hoz kötõdõ szervezeti formákat jelentenek. Az Alkotmánybíró-
ság szerint a köztestület kötelezõ tagsága nem sérti az egyesülés
szabadságát [22/1994. (IV. 16.) AB határozat ABH 1994, 127.,
41/1995. (VI. 17.) AB határozat ABH 1994, 175.], hiszen az
egyesülés önkéntessége nem áll szemben a törvény által, köz-
funkció ellátására alapított köztestülettel. A nemzetközi iroda-
lomban az egyesülés negatív szabadságáról is vitáznak, azaz sen-
ki nem kötelezhetõ arra, hogy egy egyesületnek tagja legyen

[lásd például a svéd alkotmány 22. cikkelyét és az orosz alkot-
mány 30. cikkely (2) bekezdését].

SÓLYOM LÁSZLÓ szerint az Alkotmányban biztosított egyesü-
lési jog szabadsága a lehetséges szervezeti formák „legnagyobb
kötetlenségét és sokféleségét” jelenti. (Sólyom László: Az Alkot-
mánybíráskodás kezdetei Magyarországon. Budapest, 2001, Osiris
Kiadó, 517. oldal) Azt, hogy pontosan mit jelent a „szervezet”
fogalma, már nem fejtették ki az alkotmánybírósági határozatok.
A „szervezet” fogalma – álláspontunk szerint – nem feltétlenül
jelent polgári jogi értelemben vett önálló jogi személyiséget; a
szervezet létesítésének joga – a tagok adott célra való, meghatá-
rozott keretek közé szervezõdése – nem jelenti a polgári jog ál-
tal elismerendõ jogi személyiség iránti alanyi jog megfogalmazá-
sát. Számos szervezet ismert, amely nem rendelkezik önálló jogi
személyiséggel (például frakció), illetve vannak olyanok, ame-
lyek az egyesülethez hasonló, de külön nevesített jogi személyt
testesítenek meg. A jogi személyiség elsõsorban a vagyoni forga-
lomban alakult ki, a jogi személyiség a vagyoni forgalomban
szükséges önállóság jogi formája.

Az egyesülési szabadság alapelve az önkéntesség. Ennek az al-
kotmányos követelménynek az átültetésére nem szükséges külön
szabályt alkotni, hiszen a polgári jog a magánautonómia elvén,
az egyes személyek cselekvési szabadságának alapján áll, és a sza-
bályozást a jogalanyok szabad akaratelhatározásán alapuló sza-
bályrendszere képezi. Az önkéntesség alkotmányos elve a ma-
gánjog egyesületi szabályaiban feltétel nélkül érvényesül.

Az egyesület szabályai és az egyes speciális egyesületi formák
– szakszervezetek, pártok, köztestületek – az általános és különös
viszonyában állnak egymással. Ahol szükséges, ott meg kell
hagyni a különös jogszabályi rendelkezések érvényre juttatását,
az egyesületi jog így csak annyiban fogja érinteni ezeket a formá-
ciókat, amennyiben a közös szabályozási nevezõ megkívánja.
A Javaslat nem a szakszervezetre és pártokra modellezte a szabá-
lyokat, hanem a magánjogi egyesületre általában. Ezért külön
szabályozás – indokolt esetben – lehetséges és kívánatos is.

2. A Javaslat rendszere

A Javaslat egyesületi szabályai a II. Rész szabályaira – mint ál-
talános szabályokra – épülnek, a IV. Rész kizárólag a jogi sze-
mélyekre vonatkozó általános szabályoktól eltérõ vagy azokat
kiegészítõ rendelkezéseket tartalmazza. Az I. Könyv IV.
Része hat címbe sorolva tartalmazza az egyesületre vonatkozó
rendelkezéseket.

Tanulmányok

I. Könyv: A személyek

IV. Rész
Az egyesület

SZERKESZTÕBIZOTTSÁGI JAVASLAT
Tisztelt Olvasó!

A Polgári Jogi Kodifikáció elõzõ két számában megkezdtük közölni az új Polgári Törvénykönyv Elsõ Könyvének szakmai vitára bo-
csátandó normaszövegét és annak indokolását. Ebben a számban az egyesület és az alapítvány szabályainak a Szerkesztõbizottság ál-
tal elfogadott változatát és a normaszöveg indokolását tesszük közzé. Egyidejûleg közöljük Sárközy Tamás professzornak, a Szer-
kesztõbizottság tagjának e javaslattal kapcsolatos különvéleményét is, ezáltal is vitára serkentve a Lap minden olvasóját és az új Ptk.
megalkotása iránt érdeklõdõ és felelõsséget érzõ valamennyi kollégát.

a Szerkesztõbizottság 



4

I. Cím
Általános rendelkezések

1–2. Az egyesület törvényi fogalma magában foglalja a defi-
níció legfontosabb jogi elemeit. Az egyesület jogi fogalma a kö-
vetkezõ elemekbõl vezethetõ le: az egyesület 

– személyegyesülés; 
– a tagok szabad akaratából jön létre; 
– a tagok egy közös, tartós cél folyamatos megvalósítására

törekednek; 
– jogi személy; 
– léte a nyilvántartott tagságon alapul.
Az egyesület lényege a személyek szabad akaraton alapuló

egyesülése. Az egyesület szabályozásával tehát a polgári jog – a
Javaslat által meghatározott feltételek teljesítése esetén – jogi sze-
mélyként ismeri el a személyek közös célú együtt-cselekvését.

Az egyesületet a tagok szabad akaratelhatározással létesítik,
bár törvény indokolt esetben ettõl eltérõen rendelkezhet. Az
egyesülési jog garanciáit az Alkotmány tartalmazza. Az Alkot-
mánybíróság által kialakított elveket azonban szükségtelen a pol-
gári jogba átemelni, a polgári jog az egyesületeknek kizárólag
magánjogi aspektusait kívánja szabályozni az alkotmányos köve-
telmények betartása mellett. Az olyan személyegyesülések eseté-
ben például, amelyeknél a tagság kötelezõ, a kivétel lehetõségét
nem a magánjog, hanem az alkotmányjog teremti meg. A Javas-
lat annyit kíván biztosítani, hogy az egyesületekre – a magánau-
tonómia elvével összhangban – a szabad akaraton alapuló sze-
mélyegyesülés elve érvényesüljön.

A személyek adott célra történõ – önálló jogi személy kelet-
kezését eredményezõ – egyesülésének, kizárólag tartós cél folya-
matos megvalósítása mellett van értelme. Rövid, átmeneti célok
nem igazolják önálló jogi személy létjogosultságát. Természete-
sen a személyek rövid idõre, átmeneti célokra is egyesülhetnek,
de ez nem indokolja jogi személy létesítését.

Az egyesület személyegyesítõ jogi személy. A jelen Rész az
egyesületnek – mint a személyegyesítõ jogi személyek archetípu-
sának – olyan szabályozását kívánja megteremteni, amely a többi
személyegyesítõ jogi személy szabályozásának alapját képezheti. 

Az egyesület – mint minden jogi személy az állam kivételével
– valamilyen más személyre vezeti vissza jogi létét. Az egyesület
addig létezhet, amíg van tagsága. A Javaslat 1:127. §-a ezzel
összhangban utal a tagság követelményére, és ezzel összhangban
mondja ki a Javaslat az egyesület megszûnési okai között, hogy
az egyesület megszûnik, ha tagjainak száma három hónapon át
nem éri el a tíz fõt [1:165. § c)]. 

1. Bár a Javaslat messzemenõkig elismeri az egyesülés – Al-
kotmány által biztosított – jogát, a 1:128. § néhány garanciális
korlátot fogalmaz meg. 

Az egyesület gazdasági tevékenység folytatására nem hozható
létre, gazdasági tevékenységet csak korlátozottan, a cél megvaló-
sításához közvetlenül kapcsolódóan végezhet. A szabályozás cél-
ja az üzleti és a non-profit szféra kettéválasztása. Az üzleti szféra
jogalanyainál a hangsúlyok és a jogszabályi környezet eltérnek a
non-profit szféra mûködését meghatározó szabályoktól, és a for-
galom biztonsága és a hitelezõk jogainak biztosítása csak részben
nevezhetõk közös nevezõnek ebben a két szférában. 

Az egyesület és a gazdálkodási, üzletszerû haszonszerzésre
irányuló tevékenység végzésére alakítható személyegyesülések
közt számos eltérés mutatkozik. A tag sem közvetetten, sem köz-
vetlenül nem részesedik semmilyen formában az egyesületi va-
gyonból, tagsági joga nem „vagyonosodik” (szemben például az
üzletrésszel vagy részvénnyel). A tagsági viszony megszûnésekor
a távozó tag részére az egyesületnek nincs a vagyonát illetõen ki-
fizetési kötelezettsége, az egyesület jogutód nélküli megszûnése
után nincs likvidációs hányad, amely felosztásra kerülne.

Egyesület esetében a hitelezõket védõ alapvetõ szabályok sem
ismertek, nincs minimális induló tõke, nincs minimálisan meg-
tartandó jegyzett és saját tõke, nincs tõkésítési kötelezettség,
nem érvényesül a vagyon felhasználásra vonatkozó egyéb tila-
lom, a publicitási elõírások sem hasonlíthatók össze a gazdasági
társaságokéval.

2. Az egyesületi vagyon – és ezáltal az egyesületi cél megva-
lósításának – védelmében a Javaslat 1:128. §-a kimondja, hogy
az egyesület kizárólag az egyesületi cél megvalósításával közvet-
len összefüggõ gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Ezzel
összhangban az egyesület üzletszerû gazdasági tevékenységet
csak abban az esetben végezhet, ha az alapszabály lehetõvé teszi,
hogy az egyesület üzletszerû gazdasági tevékenység végzésére jo-
gosult jogi személyekben részesedést szerezzen.

3. A Javaslat nem teszi korlátlanul lehetõvé azt, hogy egyesü-
let más jogi személyben részesedést szerezzen. Ez ugyanis az
egyesületi vagyon elvesztéséhez vezethetne. Ezen megfontolá-
soktól vezérelve kimondja a Javaslat, hogy az egyesület nem le-
het más jogalany korlátlan felelõsségû tagja.

4. A Javaslat 1:128. § (4) bekezdése a személyegyesítõ jogi
személyek jellemzõjeként kimondja, hogy az egyesület nem
oszthatja fel vagyonát a tagjai között, és a tagok részére nye-
reséget nem juttathat. A vagyonfelosztás minden egyesület
számára tilos, ez azonban nem érinti az egyesület azon jogát,
hogy egyes vagyontárgyak használatának jogát átengedje a ta-
goknak. 

Az egyesület létesítésével kapcsolatban a Javaslat kizárólag
egyetlen rendelkezést tartalmaz, minden további kérdésben a II.
Rész rendelkezései irányadóak. Az egyesületekre vonatkozó spe-
ciális rendelkezés, hogy egyesület létesítéséhez legalább tíz sze-
mély egybehangzó nyilatkozata szükséges. A Javaslat 1:129. §-a
az Etv. 3. § (4) bekezdésében a társadalmi szervezetekre megfo-
galmazott követelményt emeli át. 

II. Cím
Az egyesületi tagság

A Javaslat az általános rendelkezéseket követõen a II. Címben
az egyesületi tagsággal kapcsolatos kérdéseket rendezi. Az egye-
sület lelke és fizikai alapja a tagság, a jogi személy egyesületet a
tag legitimálja, léte a tagságtól függ.

POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ

1:128. § [Korlátozások]
(1) Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység cél-

jára.
(2) Az egyesület csak az egyesületi cél megvalósításával

közvetlenül összefüggõ gazdasági tevékenység végzésére
jogosult.

(3) Az egyesület nem lehet korlátlan felelõsségû tagja
más jogalanynak.

(4) Az egyesület nem oszthatja fel vagyonát a tagjai kö-
zött, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.

1:127. § [Az egyesület fogalma]
(1) Az egyesület a tagok közös, tartós, az alapszabály-

ban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására
létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkezõ jogi sze-
mély. 

(2) Ha törvény az egyesület fogalmi elemeinek is meg-
felelõ önálló jogi személy típust hoz létre, az egyesület sza-
bályai az önálló jogi személy típusra vonatkozó szabályo-
zás  céljával összhangban alkalmazandók.

1:129. § [Létesítés]
Az alapszabály elfogadásához legalább tíz személy egy-

behangzó nyilatkozata szükséges.



I. Fejezet
A tagok jogai és kötelezettségei

1. A személyegyesítõ jelleg legfõbb megnyilvánulása, hogy a
tagok az egyesület tevékenységében aktívan részt vesznek. Ezt
fogalmazza meg a Javaslat 1:130. § (1) bekezdése, amikor ki-
mondja, hogy az egyesületi tag jogosult az egyesület tevékenysé-
gében részt venni. A részvételhez számos jogosultság kapcsoló-
dik. Ezek közül a legfontosabb az a jog, hogy a tag a közgyûlé-
sen szavazati jogát gyakorolhatja.

2. A szavazati jogok a tagokat – fõszabályként – egyenlõ mér-
tékben illetik meg. A szabály indoka, hogy a tagok jellemzõen
azonos vagyoni hozzájárulást kötelesek teljesíteni, ezért a tagság-
ból fakadó jogok egyenlõen illetik, a kötelezettségek pedig
egyenlõ mértékben terhelik õket. Garanciális szabályként mond-
ja ki a Javaslat, hogy a tag tagsági jogaitól – a kizárás esetétõl el-
tekintve – nem fosztható meg.

3. Annak érdekében, hogy az egyesület tagi, döntéshozatali
struktúráját kellõen differenciálttá, az adott szervezet igényeihez,
belsõ viszonyaihoz legjobban igazodóvá lehessen tenni, a Javas-
lat – a gyakorlatban felmerült igényekkel összhangban – megen-
gedi, hogy a tagok részére az alapszabály különbözõ jogokat biz-
tosítson. A rendes tagság mellett az egyesület – a különleges tag-
sággal járó jogok és kötelezettségek meghatározása mellett – jo-
gosult többek között pártoló vagy tiszteletbeli tagi státust is lé-
tesíteni.

1. A személyegyesítõ jogi személyek a tagok személyén ala-
pulnak. A tagsági jogviszony létrejötténél meghatározó jelentõ-
sége van a tag személyének. Ebbõl következik, hogy a tag tagsá-
gi jogait fõszabályként személyesen gyakorolhatja. Az alapsza-
bály meghatározhat olyan eseteket, ahol a tag személyes joggya-
korlása helyett képviseletnek van helye.

2. A (2) bekezdés a jogi személy tagok joggyakorlásának sza-
bályait tartalmazza. Mivel a jogi személy maga nem képes jog-
nyilatkozatot tenni, a létesítõ okiratnak vagy a legfõbb szerv ha-
tározatának kell a jogi személy képviseletérõl rendelkeznie. 

1–2. A jogok mellett a tagság kötelezettségekkel is jár. A Ja-
vaslat 1:132. §-a ezzel kapcsolatban kimondja, hogy az egyesü-
let tagja köteles a törvényben és az alapszabályban meghatáro-
zott tagi kötelezettségek teljesítésére, nem veszélyeztetheti az
egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

Az egyesület összetartó ereje a közös cél és annak megvalósí-
tása, ezért ehhez a közös célhoz valamennyi tagnak lojálisnak kell
lennie. A tag magatartását ezért korlátok közé szorítja az egye-
sület célja és a közgyûlésnek a cél megvalósítása érdekében ho-
zott határozata.

Az 1:132. § rendelkezései és a vonatkozó jogszabályok hatá-
rozzák meg a tag magatartásának kereteit. Ezen keretek megsér-
tésének jogkövetkezményeit tartalmazza az 1:133. §. A jelen §
felhatalmazza az egyesületet, hogy meghatározza az alapszabály-
ban azokat a jogkövetkezményeket, amelyeket a taggal szemben
alkalmazhat. 

II. Fejezet
A tagsági jogviszony keletkezése és megszûnése

1. Az egyesületi tagsági jogviszony alapvetõen két módon ke-
letkezhet. Az egyesület alapításakor a tagság a bírósági nyilván-
tartásba vétel hozza létre a jogviszonyt. Ha az egyesülethez a
mûködés megkezdését követõen kíván valaki csatlakozni, a tag-
ság a kérelemnek az egyesület általi elfogadásával jön létre.

2–3. Mivel az egyesület a magánautonómia elvén alapul, az
egyesület jogosult kialakítani a tagsági jogviszony létrejöttének
és megszûnésének feltételeit. Az egyesület magánszemélyek sza-
bad egyesülése: az, hogy ki, kivel és milyen célra kíván egyesül-
ni, alapvetõen magánügy.

Az elõzõek figyelembevételével mondja ki a Javaslat, hogy az
egyesület meghatározhatja, hogy milyen feltételeknek kell meg-
felelnie az egyesülethez csatlakozni kívánó személynek. Az egye-
sület feltételhez kötheti a tagsági jogviszony létrejöttét. Az egye-
sület jogosult meghatározni a tagfelvétel részletes eljárási szabá-
lyait is. Ennek hiányában a tagfelvételrõl a közgyûlés dönt.

A tagság szabad akaratelhatározáson alapul. A Javaslat az
Avtv. rendelkezéseivel összhangban kimondja, hogy a tagok ki-
léte az egyesület eltérõ döntése hiányában nem tartozik a nyilvá-
nosságra. 
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1:130. § [Az egyesületi tag jogállása]
(1) Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenysé-

gében részt venni, így különösen a közgyûlés döntéshoza-
tala során szavazati jogot gyakorolni.

(2) Az egyesület tagjait – a (3) bekezdésben foglalt ki-
vételtõl eltekintve – egyenlõ jogok illetik meg és egyenlõ
kötelezettségek terhelik. A közgyûlés a tagot jogaitól – a
kizárás esetétõl eltekintve – nem foszthatja meg.

(3) Az egyesület alapszabálya különleges jogállású tag-
ságot is létesíthet.

1:131. § [A tagsági jogok gyakorlása]
(1) A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja, de

az alapszabály meghatározhat olyan eseteket, ahol képvise-
letnek van helye. 

(2) Nem természetes személy jogalany tag esetében a
tagsági jogokat a jogalany képviseletére a létesítõ okirat-
ban vagy a legfõbb szerv által külön határozatban kijelölt
természetes személy jogosult gyakorolni.

1:132. § [A tagok kötelezettsége]
(1) Az egyesület tagja köteles a törvényben és az alap-

szabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesíté-
sére. 

(2) Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület
céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

1:133. § [A taggal szemben érvényesíthetõ jogkövet-
kezmények]

A tag egyesületet érintõ jogszabályt, alapszabályt vagy
egyesületi határozatot sértõ magatartása esetén az egyesü-
let – a taggal szemben lefolytatott eljárás eredményeként –
az egyesület alapszabályában meghatározott jogkövetkez-
ményeket alkalmazhatja.

1:134. § [A tagsági jogviszony keletkezése]
(1) Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyil-

vántartásba vételével, az alapítást követõen a belépési kére-
lemnek az egyesület általi elfogadásával keletkezik.

(2) Az egyesületi tagság elfogadásáról – alapszabály el-
térõ rendelkezésének hiányában – a közgyûlés dönt.

(3) Az alapszabály meghatározhatja a tagsági jogvi-
szony keletkezésének és megszûnésének feltételeit.

1:135. § [A tagság]
A tagok személye – alapszabály eltérõ rendelkezésének

hiányában – nem nyilvános adat.
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A Javaslat 1:136. §-a a tagsági jogviszony megszûnésének
eseteit sorolja fel. Az egyes megszûnési okokkal kapcsolatos rész-
letes elõírások az 1:137–1:139. §-okban találhatóak. A Javaslat
nem tartalmaz részletes rendelkezést az 1:136. § d) pontjában
foglalt esetkörre. A tag halálával vagy jogutód nélküli megszûné-
sével automatikusan megszûnik a tagsági jogviszony, hiszen a
tagsági jogviszony a tag személyéhez kötõdik, ezért az nem örö-
kölhetõ. 

1. Az 1:137. § a kilépés jogintézményének a szabályait tartal-
mazza. A kilépés jogi természetét tekintve felmondásnak minõ-
síthetõ: jellemzõi, hatályosulásának szabályai a felmondással azo-
nosak. Ennek megfelelõen a tag tagsági jogviszonyát bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti. Garanciális okokból a kilépés-
rõl szóló jognyilatkozathoz a Javaslat írásbeli formát követel
meg.

2. Mivel az egyesület a tagok együttmûködésére épül, vala-
melyik tag kiválása megnehezítheti, szélsõséges esetben akár
meg is béníthatja az egyesület mûködését. A folyamatosság biz-
tosítása érdekében teszi lehetõvé a Javaslat, hogy az alapszabály-
ban a tag kilépését felmondási idõhöz kössék. A kilépõ felet vé-
dõ garanciális rendelkezés, hogy kilépõ jognyilatkozat legkésõbb
a megérkezéstõl számított három hónapon belül hatályosul.
A rendelkezés célja, hogy ésszerû korlátok közé szorítsa az egye-
sület jogát a tag kilépése hatályosulásának elhalasztására.

1. A tag kilépésének megfelelõ jogintézmény nincs az egyesü-
let oldalán. Az egyesület nem jogosult arra, hogy indokolás nél-
kül megváljon bármely tagtól. A tagsági jogviszonyt a társaság
két módon szüntetheti meg: felmondással és kizárással. A két in-
tézmény alkalmazásának indokai és az alkalmazás esetén érvé-
nyesülõ eljárás szabályai eltérõek.

A tagsági jogviszonyt az egyesület abban az esetben mond-
hatja fel, ha az egyesület alapszabálya a tagságot feltételekhez kö-
ti, és a tag nem felel meg a megállapított feltételeknek. A fel-

mondás alkalmazható abban az esetben, ha a tag már csatlako-
záskor sem felelt meg a feltételeknek, de abban az esetben is, ha
utóbb állnak be olyan változások, amelyek miatt már nem telje-
sülnek a tagság feltételei. A felmondás hatályosulásának a határ-
ideje harminc nap.

2–3. A Javaslat nem határozza meg a felmondási eljárás rész-
letes szabályait. Az alapszabály eltérõ rendelkezésének hiányában
pusztán annyit fogalmaz meg, hogy a felmondásról a közgyûlés
dönt. A felmondási eljárást, annak feltételeit és okait az egyesület
jogosult szabályozni. A további felmondási okok megállapításá-
nak abban az esetben lehet jelentõsége, ha az egyesült alapszabá-
lya kizárja a kizárás jogintézményének alkalmazását [1:139. § (1)
bekezdés].

1–2. A tagsági jogviszony megszüntetésének az egyesület ol-
daláról történõ másik lehetséges módja a kizárás. Kizárásra ab-
ban az esetben kerülhet sor, ha a tag vétkes magatartásával az
egyesület alapszabályát vagy közgyûlési határozatát súlyosan
vagy ismételten megsérti. A kizárásra tehát szankciós jelleggel
kerülhet sor, míg a felmondás valamely feltételnek való meg nem
felelésnek az objektív jogkövetkezménye. Az egyesület jogosult
arra, hogy alapszabályában úgy rendelkezzen, hogy a kizárás in-
tézményét nem kívánja alkalmazni. Ilyen esetekben az egyesület
csak felmondással jogosult valamely tagjának tagsági jogviszo-
nyát megszüntetni.

A kizárási eljárás szabályainak megalkotását a Javaslat az
egyesületre bízza, a Javaslat csak annyit mond ki, hogy eltérõ
rendelkezés hiányában a kizárásra a közgyûlés jogosult.

3–4. Az eljárást az egyesület – hacsak a kizárás jogintézmé-
nyérõl az alapszabályban nem mondott le – köteles szabályozni.
Az eljárás szabályait az egyesület szabadon rendezheti azzal a
megkötéssel, hogy a tisztességes eljárás elvének érvényesülnie
kell a kizárás során. Ennek az elvnek legfõbb követelményeit ne-
vesíti a Javaslat (3)–(4) bekezdése. 

A (3) bekezdés rögzíti, hogy a határozatot írásba kell foglal-
ni, indokolással kell ellátni és azt közölni kell az érintett taggal.
Ez teremti meg annak a lehetõségét, hogy a tag döntsön a kizá-
rás elleni jogorvoslatok igénybevételérõl. Az (4) bekezdés értel-
mében az alapszabály jogorvoslatot biztosíthat az egyesületen
belül (fellebbezés) az eljárás szabályozásával és a fellebbezést el-
bíráló egyesületi szerv megjelölésével. Ennek hiányában vagy ezt
követõen a tag bírói jogorvoslatra jogosult.

POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ

1:136. § [A tagsági jogviszony megszûnése]
A tagsági jogviszony megszûnik:
a) a tag kilépésével;
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
c) a tag kizárásával;
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszûnésével.

1:137. § [Kilépés]
(1) A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselõjé-

hez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás
nélkül megszüntetheti.

(2) Az alapszabály a tag kilépésének hatályosulását
meghatározott idõtartamhoz kötheti. A kilépési idõ legfel-
jebb a kilépõ nyilatkozatnak az egyesület képviselõjéhez
történõ megérkezésétõl számított három hónap lehet.

1:138. § [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 harminc napos határidõvel felmond-
hatja.

(2) Alapszabály eltérõ rendelkezésének hiányában a fel-
mondásról az egyesület közgyûlése dönt.

(3) Az egyesület alapszabálya az egyesület részére to-
vábbi felmondási okokat is megállapíthat.

1:139. § [A tag kizárása]
(1) A tagnak az egyesület alapszabályát vagy közgyûlé-

si határozatát súlyosan vagy ismételten sértõ, vétkes maga-
tartása esetén az alapszabályban meghatározott szerv, en-
nek hiányában a közgyûlés – bármely egyesületi tag vagy
egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben az
alapszabályban meghatározott szabályok szerint eljárást
folytathat le a tag kizárása céljából. Az alapszabály ilyen el-
járás lefolytatását kizárhatja.

(2) A tag kizárására az egyesületnek olyan külön eljárá-
si szabályokat kell alkotnia, amelyek biztosítják a tisztessé-
ges eljárást.

(3) A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell fog-
lalni, indokolással kell ellátni, amelyben a kizárás alapjául
szolgáló tényeket a bizonyítékokkal együtt meg kell jelöl-
ni. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.

(4) Az alapszabály a kizáró határozat ellen fellebbezési
lehetõséget biztosíthat, ebben az esetben az alapszabályban
rendelkezni kell a fellebbezési eljárásról és a fellebbezést
elbíráló egyesületi szervrõl.



III. Cím
Az alapszabály

Az egyesület belsõ szervezetét, képviseletét, a tagsági viszony-
ra vonatkozó rendelkezéseket az egyesület létesítõ okirata, az
alapszabály határozza meg. Az alapszabály az egyesület mûködé-
sének alapdokumentuma. Az 1:140. § a létesítõ okiratnak a jogi
személyekre vonatkozó szabályok között meghatározott kötele-
zõ tartalmi elemein túl az alapszabály további kötelezõ tartalmi
elemeit határozza meg.

A Javaslatban szereplõ felsorolás tartalmaz olyan elemeket,
amelyeket a Javaslat részben vagy egészben maga is szabályoz
(például egyes kizáró vagy összeférhetetlenségi okok), de tartal-
maz olyan elemet is, amely az egyesületet hatalmazza fel vala-
mely kérdés szabályozására (például a közgyûlés mûködésének
szabályai).

A Javaslat 1:141. §-a azon kérdéseket sorolja fel, amelyek sza-
bályozását az egyesület által kialakított szervezet vagy az egyesü-
let mûködése tesz szükségessé. Ezen kérdéseket – ha azok rende-
zése szükséges – az egyesület az alapszabályban köteles rendezni. 

A Javaslat 1:142. §-a a kötelmi jognak az ügyletek értelmezé-
sére vonatkozó szabályait – a megfelelõ módosításokkal – át kí-
vánja emelni az egyesületi szabályok körébe is. Az alapszabály
esetében okiratról van szó, amelynek értelmezése elsõsorban
nem a recipiens oldaláról közelítendõ meg, hanem a közös cél
megvalósításának irányából. A Javaslat ezen megfontolások alap-
ján teszi az értelmezés viszonyítási pontjává az egyesület célját.

IV. Cím
Az egyesület szervezete

I. Fejezet
A közgyûlés

1. Egyesületek esetén a legfõbb szerv a közgyûlés, amely va-
lamennyi egyesületi tag részvételével mûködik. A közgyûlés mû-
ködésének rendjét az egyesület az alapszabályban köteles rendez-
ni [1:140. § g) pont], a IV. Cím I. Fejezete kizárólag a minimá-
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1:140. § [Az alapszabály kötelezõ tartalmi elemei]
Az egyesület alapszabályában – a jogi személy létesítõ

okiratának általános tartalmi kellékein kívül – meg kell ha-
tározni:

a) az egyesület szervezetét (szerveit és azok hatáskörét);
b) ha az egyesületnek több célja van, az elsõdleges célt;
c) az egyesület tagjaira, szervének tagjaira, tisztségvise-

lõire vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi okokat;
d) az egyesületi tagsági jogviszony keletkezésének és

megszûnésének feltételeit és eljárási szabályait;
e) a tagdíj mértékét, esedékességét és a fizetés módját;

a tagdíjfizetés késedelmének és elmulasztásának jogkövet-
kezményeit;

f) a jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi hatá-
rozatot sértõ vagy az egyesület céljával összeegyezhetetlen
tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezményeket
és a taggal szembeni eljárás szabályait vagy mindezeknek a
mellõzését az egyesület mûködésében;

g) a közgyûlés összehívásának és lebonyolításának – így
különösen a közgyûlés helyének meghatározásának, a köz-
gyûlési meghívó tartalmának, a napirendnek, a közgyûlés
tisztségviselõinek, a levezetõ elnöknek, a szavazatszámlá-
lóknak a megválasztásának, a határozatképességnek, a sza-
vazásnak, a jegyzõkönyvvezetésnek és a határozatok kihir-
detésének – szabályait;

h) a szavazati jog gyakorlásának feltételeit;
i) az egyesületi vagyon forrásait, a vagyonnal történõ

gazdálkodás szabályait, ideértve a vagyon használatára vo-
natkozó rendelkezéseket is;

j) az egyesületi határozatok közzétételének módját, a
nyilvántartás és a határozatokba való betekintés helyét.

f) egyes egyesületi szerveknek a közgyûlés összehívásá-
ra történõ feljogosításáról; 

g) a törvényben nem szabályozott egyesületi szervek lé-
tesítésérõl, azok hatáskörérõl és mûködésükre vonatkozó
szabályokról;

h) küldöttgyûlés létesítésének szabályairól és hatásköré-
rõl;

i) az ügyvezetõ szervnek az éves tagdíj meghatározására
vonatkozó felhatalmazásáról;  

j) felügyelõ bizottság létesítésérõl és jogkörérõl;
k) felügyelõ bizottság felhatalmazásáról az ügyvezetõ

szerv tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlásá-
ra, valamint a tagsági és tisztségviselõi jogviszonnyal kap-
csolatos kizárási eljárás lefolytatására;

l) a közgyûlés összehívására jogosult tisztségviselõkrõl
(egyesületi szervekrõl);

m) az egyesületi szervek határozatai elleni belsõ jogor-
voslat szabályairól;

n) a közgyûlés felhatalmazásáról egyes hatásköröknek
az egyesület más szervére történõ delegálására és más
egyesületi szervek hatáskörének a közgyûlés részére törté-
nõ elvonására;

o) a szervezeti és mûködési szabályzatról.

1:141. § [Az alapszabály szükség szerinti tartalmi ele-
mei]

Az egyesület alapszabálya szükség szerint rendelkezik:
a) a gazdálkodás formáiról és módjáról, a vagyonkeze-

lésre vonatkozó szabályokról, különösen a gazdasági társa-
ságban való részesedésszerzés, valamint az egyesületi va-
gyon befektetésének részletes szabályairól;

b) a vagyon felhasználására vonatkozó részletes szabá-
lyokról, különösen az egyesület tulajdonában és használa-
tában lévõ vagyontárgyak hasznosításának, használatának
szabályairól;

c) az egyesület megszûnését követõen fennmaradó va-
gyon sorsáról;

d) az egyesület képviseletére vonatkozó részletes szabá-
lyokról;

e) alapító, pártoló, tiszteletbeli és egyéb különleges jog-
állású tagság létesítésének, megadásának és megvonásának
feltételeirõl és eljárási szabályairól, az ilyen tagsághoz fû-
zõdõ jogokról és kötelességekrõl;

1:142. § [Az alapszabály értelmezése]
Az alapszabályt az egyesület céljának figyelembevételé-

vel kell értelmezni.

1:143. § [A közgyûlés]
(1) Az egyesület tagjaiból álló közgyûlés az egyesület

legfõbb szerve. A tag jogosult a közgyûlésen részt venni,
szavazati jogát gyakorolni, a közgyûlés rendjének megfele-
lõen felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észre-
vételeket tenni.

(2) Az alapszabály közgyûlés helyett lehetõvé teheti kül-
döttgyûlés mûködését.

(3) A küldöttgyûlés az egyesületi tagok által választott
természetes személy küldöttekbõl áll. A küldöttgyûlésre
egyebekben – az alapszabály eltérõ rendelkezése hiányában –
a közgyûlés szabályai alkalmazandók.
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lis garanciális szabályokat tartalmazza. Ilyen garanciális szabály
az is, hogy minden tagot megillet a közgyûlésen való részvétel és
közremûködés joga. 

2–3. A Javaslat – az egyesületek mûködõképességének elõse-
gítésére – lehetõvé teszi a közgyûlés helyett küldöttgyûlés létre-
hozását. A küldöttgyûlés – a (3) bekezdés meghatározása szerint
– az egyesületi tagok által választott természetes személy küldöt-
tekbõl áll. Nagy létszámú egyesületek esetén a valamennyi tag je-
lenlétével mûködõ közgyûlés könnyen mûködésképtelenné vál-
hatna, ezért teszi lehetõvé a Javaslat a képviseleti elven alapuló
küldöttgyûlés létrehozását. A küldöttgyûlés megválasztásának és
mûködésének szabályait az egyesület az alapszabályban jogosult
rendezni, a Javaslat mindössze annyit mond, hogy eltérõ döntés
hiányában a közgyûlésre vonatkozó szabályok a küldöttgyûlésre
is alkalmazandóak.

1. A jelen § a hatáskörelvonás szabályát mondja ki. Az ügy-
vezetés és az ellenõrzés feladatait a legfõbb szerv csak kivételes
alkalomból, egyedi ügyben és az alapszabály felhatalmazása alap-
ján vonhatja el. Ennek elsõdleges oka, hogy az ügyvezetési és el-
lenõrzési feladatok az adott szervben tisztséget viselõ személyek
személyes felelõsségével jár. A közgyûlési döntéshozatalban vi-
szont a személyes felelõsség elvész. A Javaslat a hatáskörök egy-
értelmû elválasztása és a feladatkörök mögötti személyes felelõs-
ségvállalás megfogalmazásával a jogi személyiség fontos követel-
ményét, a szervezeti rendszer biztosítását kívánja megvalósítani.
A jogi személy szervezete abban az esetben képes betölteni való-
di funkcióját, ha szervei között a hatásköri megosztások révén a
megfelelõ egyensúly és ellenõrzés fennáll, és nincs olyan szerv,
amely a jogi személy mûködését „kisajátíthatná”.

2. Az (1) bekezdés szerinti tilalom nem érinti a közgyûlésnek
azt a jogát, hogy egy esetleges jogorvoslati eljárásban eltérõen
döntsön, ez a tilalom ugyanis a közgyûlés döntési jogát ésszerût-
lenül, az egyesület szervezetrendszerének ellentmondóan korlá-
tozná.

1. Az 1:145. § – a korábban kifejtettekkel összhangban – ki-
zárólag garanciális jellegû szabályokat fogalmaz meg. Az egyesü-
let mûködése nem kívánja azt meg, hogy a közgyûlés állandóan
vagy rendkívüli gyakorisággal mûködjön. Az azonban a mûkö-
dõképesség fenntartása és az ügyvezetés ellenõrzése miatt is jog-
gal elvárható, hogy évente legalább egyszer áttekintse az egyesü-
let tevékenységét és értékelje az ügyvezetést. 

2. A közgyûlés – miként az egyesület egész tevékenysége –
nem nyilvános. Azon a tagokon kívül csak az jogosult részt ven-
ni, akit erre törvény vagy az egyesület döntése feljogosít. A ta-
gok jogosultak úgy dönteni, hogy valakit meghívnak a közgyû-

lésre, errõl azonban vagy az alapszabályban, vagy közgyûlési ha-
tározatban szükséges rendelkezni.

A Javaslat 1:146. §-a felsorolja az egyesület közgyûlésének
hatáskörébe tartozó kérdéseket. Ezek az egyesület státusát érin-
tõ, továbbá a mûködéssel kapcsolatos stratégiai kérdések, ame-
lyekben közvetlenül a tagokból vagy a tagok küldötteibõl álló
legfõbb szervnek kell döntenie.

1. A közgyûlést az ügyvezetést ellátó szerv vagy személy jo-
gosult összehívni. Az alapszabály más egyesületi szervet (pél-
dául a felügyelõbizottságot) is felhatalmazhat a közgyûlés össze-
hívására. 

2. A közgyûlésre a tagokat meghívóval kell meghívni. A meg-
hívó tartalmát a jogi személyekre vonatkozó 1:62. § (3) bekez-
dése és az egyesület alapszabálya határozza meg. A (2) bekezdés
itt csak azt mondja ki, hogy a meghívóban közölt napirend ösz-
szeállítása során a tagok javaslataira figyelemmel kell lenni. 

3. Ha egyes javaslatokra az egyesület közgyûlésének összehí-
vója mégsem volt figyelemmel, vagy ha új napirendi javaslat me-
rült fel, az egyesület tagjai és szervei jogosultak a napirend kiegé-
szítését kérni.
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1:144. § [A hatáskörelvonás tilalma]
(1) A közgyûlés döntése nem sértheti az egyesület ügy-

vezetõ és ellenõrzési feladatait ellátó szervek mûködését, a
közgyûlés csak az alapszabály kifejezett felhatalmazása
alapján, külön egyedi döntéssel vonhat el más szerv hatás-
körébe tartozó kérdéseket.

(2) A hatáskör elvonásának tilalma nem érinti a köz-
gyûlésnek azt a jogát, hogy az adott kérdésben az érintett
határozat elleni jogorvoslati eljárásban eltérõen döntsön.

1:145. § [A közgyûlés ülésezése]
(1) A közgyûlés évente legalább egy alkalommal ülése-

zik.
(2) A közgyûlés – alapszabály vagy erre vonatkozó ese-

ti közgyûlési döntés eltérõ rendelkezésének hiányában –
nem nyilvános, azon a tagokon kívül csak a közgyûlés ösz-
szehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály
vagy a közgyûlés határozata alapján tanácskozási joggal
rendelkezõ személyek vehetnek részt.

1:146. § [A közgyûlés hatásköre]
A jogi személy legfõbb szervének hatáskörébe tartozó ál-

talános kérdéseken kívül a közgyûlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az éves költségvetés elfogadása;
c) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezetõ szervnek

az egyesület vagyoni helyzetérõl szóló jelentésének – elfo-
gadása;

d) a következõ évre vonatkozó tevékenységi és gazdál-
kodási terv elfogadása;

e) a vezetõ tisztségviselõ feletti munkáltatói jogok gya-
korlása, ha a vezetõ tisztségviselõ az egyesülettel munkavi-
szonyban áll;

f) az ügyvezetõ szerv ügyrendjének elfogadása;
g) a vezetõ tisztségviselõk, a felügyelõ bizottság tagjai

és a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása;
h) az olyan, a napi ügymenettõl eltérõ szerzõdés meg-

kötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezetõ tisztségviselõjével, a felügyelõ bizottság tagjával
vagy ezek hozzátartozójával köt;

j) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezetõ tiszt-
ségviselõk és a felügyelõ bizottsági tagok vagy más egyesü-
leti szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítésérõl
való döntés;

k) a tag kizárásának tárgyában hozott egyesületi határo-
zat elleni jogorvoslatról való döntés;

l) a végelszámoló kijelölése.

1:147. § [A közgyûlés összehívása]
(1) A közgyûlést az ügyvezetõ szerv jogosult összehív-

ni. Az alapszabály a közgyûlés összehívásának jogát más
egyesületi szervnek is biztosíthatja.

(2) A közgyûlés napirendjét a közgyûlést összehívó
szerv határozza meg a tagok javaslatainak figyelembevéte-
lével.

(3) A közgyûlési meghívó kézbesítésétõl vagy közzété-
telétõl számított nyolc napon belül a tagok és az egyesület
szervei a közgyûlést összehívó szervtõl vagy személytõl a
napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásá-
val.

(4) A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyûlést
összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napi-
rend kiegészítése iránti kérelmet a közgyûlést összehívó
szerv vagy személy elutasítja, akkor a közgyûlés a napirend
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelõzõen
külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.



4. A napirend kiegészítésének a tárgyában elsõként a közgyû-
lés összehívója jogosult dönteni. Ha azonban õ elutasítja az
adott kérdés napirendre vételét, a kérdésrõl a közgyûlés jogosult
dönteni a napirend elfogadása során. Ilyen esetekben a tagok jo-
gosultak vizsgálni a felvetés jogosságát, valamint azt, hogy az
adott kérdés tárgyalására kellõen felkészültnek érzik-e magukat
annak ellenére, hogy arról csak a közgyûlésen értesülnek.

1. A Javaslat a tagok kisebbségének is biztosítja a közgyûlés
összehívásának jogát annak érdekében, hogy a tagság ne legyen
teljesen kiszolgáltatva az ügyvezetõ szervnek abban a kérdésben,
hogy mikor és milyen kérdések megtárgyalására hívják össze a
közgyûlést. A Javaslat ezt a jogot a tagok tíz százalékának bizto-
sítja. 

2. A (2) bekezdés a kezdeményezés kikényszerítésének szabá-
lyait tartalmazza. E szerint, ha az ügyvezetõ szerv a kérelem alap-
ján a közgyûlést nem hívja össze, az indítványozók a nyilvántar-
tó bíróság közremûködésével kényszeríthetik ki a közgyûlés ösz-
szehívását. 

3. A (3) bekezdés lehetõvé teszi, hogy az alapszabály az (1)
bekezdésben meghatározottól eltérõen határozza meg a közgyû-
lés összehívásához szükséges tagok arányát. Az eltérõ szabályo-
zás lehetõsége féloldalas: az alapszabály magasabb arányt nem,
kizárólag alacsonyabb arányt állapíthat meg.

1–2. Mivel az egyesületi hatáskörök megosztásából fakadóan
az ügyvezetõ szerv nem játszhat döntõ szerepet a legfõbb szerv
munkájában, a közgyûlést a tagság által megválasztott közgyûlé-
si tisztségviselõk vezetik le, az ügyvezetõ szerv tagjainak kizáró-
lag elõkészítési feladatai vannak, valamint megjelenési és válasz-
adási kötelezettségük. 

A hatáskörök elhatárolását jól tükrözi, hogy a közgyûlés le-
vezetõ elnökének és jegyzõkönyvvezetõjének megválasztását az
alapszabály eltérõ rendelkezésének hiányában a felügyelõbizott-
ság elnöke vezeti le, valamint, hogy a közgyûlés levezetõ elnö-
ke csak az egyesület tagjai közül válaszható; az egyesület vezetõ
tisztségviselõjét nem lehet a közgyûlés levezetõ elnökévé válasz-
tani.

1–2. A Javaslat 1:150. §-ában foglalt rendelkezést a gyakor-
latban sokszor felmerült probléma indokolta. Nem egyszer elõ-
fordul, hogy a közgyûlés úgy elhúzódik, hogy ésszerûen már
nem lehet minden napirendi pontot megtárgyalni vagy egyes
kérdésekben elõkészítési hiányosságok (például információhi-
ány) akadályozzák a döntéshozatalt. Ilyen esetekben indokolt le-
het a közgyûlés elhalasztása és rövid idõn belül történõ folytatá-
sa. Ennek garanciális feltételeit határozza meg a Javaslat. A fel-
függesztés után folytatott közgyûlés az eredeti közgyûléssel azo-
nos közgyûlésnek minõsül, ezért nincs szükség például új tiszt-
ségviselõk megválasztására. 

Az egyesület tagját megilletõ szavazati jog nem ruházható át,
vagyis a szavazati jog nem válhat el az egyesületi tag személyé-
tõl. A szabály nem zárja ki azt, hogy az alapszabály felhatalma-
zása alapján a tagot a közgyûlésen meghatalmazott képviselje.

A szabály összhangban áll a Javaslat 1:131. §-ával, amely ki-
mondja, hogy a tagsági jogok személyesen gyakorolhatóak, és
csak az alapszabály által meghatározott körben van lehetõség a
tagsági jogok gyakorlásánál képviseletre.

1. A Javaslat 1:152. §-a a közgyûlési határozatok meghozata-
lának alapvetõ szabályait tartalmazza. A Javaslat széles körben el-
ismeri az egyesület azon jogát, hogy a határozathozatal szabálya-
it az alapszabályban meghatározza. Itt kizárólag a lényeges ga-
ranciális szabályokat határozza meg.

A Javaslat fõszabályként a titkosság elvét fogalmazza meg: a
közgyûlés határozatait titkos szavazással hozza meg. Ettõl azon-
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1:149. § [Levezetõ elnök, jegyzõkönyvvezetõ]
(1) Az alapszabály eltérõ rendelkezésének hiányában a

közgyûlés megnyitását követõen a közgyûlés megválasztja
a közgyûlés levezetõ elnökét és a jegyzõkönyvvezetõt.
A közgyûlés levezetõ elnökének és a jegyzõkönyvvezetõnek
a választását a felügyelõ bizottság elnöke vagy az alapsza-
bályban meghatározott személy vezeti le.

(2) A közgyûlés levezetõ elnöke csak az egyesület tagjai
közül válaszható. Az egyesület vezetõ tisztségviselõjét nem
lehet a közgyûlés levezetõ elnökévé választani.

1:150. § [A közgyûlés felfüggesztése]
(1) A közgyûlés levezetõ elnökének megválasztását kö-

vetõen a közgyûlés elhatározhatja a közgyûlés felfüggesz-
tését. Ilyen esetben a közgyûlést legkésõbb tizenöt napon
belül folytatni kell. A folytatólagos közgyûlésre a közgyû-
lés összehívására és a közgyûlés tisztségviselõinek megvá-
lasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni, de
az elsõ idõpontban meg nem jelent részvételre jogosulta-
kat a felfüggesztésrõl, illetve a folytatás idõpontjáról és he-
lyérõl olyan idõben és módon kell értesíteni, hogy a foly-
tatólagos közgyûlésen részt tudjanak venni.

(2) Adott napirendi pontra vonatkozóan közgyûlést
csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

1:148. § [A tagok kisebbségének joga a közgyûlés ösz-
szehívására]

(1) A tagok tíz százaléka az ok és a cél megjelölésével
bármikor kérheti az ügyvezetõ szervtõl a közgyûlés össze-
hívását. 

(2) Ha az ügyvezetõ szerv a közgyûlést a kérelem érke-
zésétõl számított harminc napon belülre nem hívja össze,
akkor az indítványtevõ tagok a nyilvántartást végzõ bíró-
ságtól kérhetik a közgyûlés összehívását. A nyilvántartást
végzõ bíróság a kérelemrõl annak beérkezésétõl számított
nyolc napon belül végzéssel dönt, amely ellen fellebbezés-
nek nincs helye.

(3) Alapszabály a közgyûlés összehívásának kezdemé-
nyezésére az (1) bekezdésben foglaltnál alacsonyabb
arányt is megállapíthat.

1:151. § [Szavazati jog átruházása]
A szavazati jog nem ruházható át, a szavazati jog gya-

korlására más személy nem jelölhetõ ki. 

1:152. § [Határozathozatal]
(1) A közgyûlés a határozatait – az alapszabály eltérõ

rendelkezése hiányában – titkos szavazással hozza meg.
(2) Az egyesület alapszabályának módosításáról, továb-

bá az egyesület megszûnésérõl, átalakulásáról, egyesülésé-
rõl vagy szétválásáról való közgyûlési döntéshez a jelen lé-
võ tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges.

(3) Az egyesület célját – az egyesület alapítása után az
egyesület célját érintõ jelentõs változások bekövetkezte
miatt – a szavazati joggal rendelkezõ tagok kétharmada
módosíthatja.

(4) Az alapszabály a (2)–(3) bekezdésekben foglaltnál
nagyobb szavazati arányt, a (3) bekezdésben meghatáro-
zottnál alacsonyabb szavazati arányt is elõírhat a döntés-
hozatalhoz. 

(5) Személyi kérdésekben az egyes személyekrõl külön
kell határozatot hozni.
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ban az egyesület – az alapszabály rendelkezéseivel összhangban –
eltérhet. Ilyen esetekben az egyesület maga dönt úgy, hogy nincs
szüksége a titkosság nyújtotta védelemre, nincs ezért olyan
szempont, amely indokolná a szabálytól való eltérés kizárását.

2–3. A Javaslat szabad teret enged a közgyûlésnek a szavaza-
ti arányok meghatározásának kérdésében is. Két kérdésben azon-
ban maga határozza meg a döntés meghozatalához elengedhe-
tetlen szavazati arányt és az alapszabályban csak szûk körben en-
ged ettõl eltérést. A (2) bekezdés szerint a lényeges szervezeti,
mûködési kérdések (az alapszabály módosítása, az egyesület
megszûnése, átalakulása, egyesülése, szétválása) csak a közgyûlé-
sen jelen lévõ tagok háromnegyedes szótöbbséggel meghozott
határozatával dönthetõek el. Az elõzõ körbõl a (3) bekezdés egy
kérdést kiemel: az egyesület célja csak az összes szavazati jog két-
harmadával módosítható. Az egyesületi cél módosításának to-
vábbi feltétele, hogy az egyesület alapítását követõen az egyesü-
let célját érintõ jelentõs változások következzenek be.

4. A (4) bekezdés meghatározza, hogy az alapszabály milyen
irányban térhet el a Javaslatban meghatározott szavazati arány-
tól. A (2) bekezdés esetében az eltérés csak nagyobb szavazati
arány irányában történhet, míg a (3) bekezdés esetében az elté-
rés mindkét irányba lehetséges. 

5. A Javaslat a gyakorlatban felmerült problémák egyértelmû
eldöntésének céljával kimondja, hogy több személynek valami-
lyen tisztségre történõ megválasztása esetén minden egyes sze-
mélyrõl külön kell határozni. A szabály kizárja, hogy egy testü-
letrõl együtt lehessen szavazni. Ilyen esetekben ugyanis az egyes
személyekkel szembeni kifogások érvényre juttatására csak a tel-
jes testület megválasztásának elutasítása útján lenne mód. 

II. Fejezet
Az egyesület ügyvezetése

1. A Javaslat az egyesület ügyvezetésének ellátását két szerve-
zeti rendben teszi lehetõvé: az egyesület választhat egy vagy két
ügyvezetõt vagy elnökséget. 

2. Kivételes esetet szabályoz a (2) bekezdés, amikor úgy ren-
delkezik, hogy különösen indokolt esetben a törvényességi fel-
ügyeletet ellátó bíróság korlátozott ügykörrel és képviseleti jog-
gal kirendelt gondnokot jelölhet ki az egyesület számára. Ennek
lehetséges esetköreit a Javaslat nem határozza meg, arra azon-
ban a bíróság mérlegelése alapján, kizárólag különösen indokolt
esetben kerülhet sor. A kirendelés legfeljebb három hónapra
történhet.

3. A szervezeti elkülönülésbõl következõ elvet fogalmaz meg
a (3) bekezdés, amikor kimondja, hogy a vezetõ tisztségviselõ-
ket az egyesület tagjai nem utasíthatják. Minden szervezet ese-
tében fontos, hogy a különbözõ funkciókat ellátó szervek elkü-
lönüljenek, tevékenységüket saját felelõsséggel végezzék. A ve-
zetõ tisztségviselõk felelõssége csak abban az esetben értelmez-
hetõ, ha nincsenek kiszolgáltatva az egyesületi tagok kívánsága-
inak.

1. Az 1:154. § a testületi ügyvezetés szabályait tartalmazza.
A Javaslat azon a megfontoláson alapul, hogy egy vagy két veze-
tõ tisztségviselõ esetén nincs szükség testületi mûködésre, három
vezetõ tisztségviselõ esetén azonban a hatékony ügyvezetés már
csak testületi formában valósítható meg. A Javaslat ugyancsak a
mûködõképesség szem elõtt tartásával kívánja az elnökség létszá-
mát tizenegy fõben maximálni.

Az elnökség munkáját az elnök vezeti, akit fõszabály szerint az
elnökség választ saját tagjai közül, de az alapszabály ettõl eltérõ-
en is rendelkezhet. Az alapszabály például azt is elõírhatja, hogy
az elnököt közvetlenül a közgyûlés válassza meg. Annak érdeké-
ben, hogy az elnökség tagjainak értékrendjét, a döntéseknél érvé-
nyesülõ motivációit ne befolyásolhassák az egyesület érdekén kí-
vül más körülmények, a Javaslat tiltja azt, hogy az elnökségi tag,
illetve az elnök ezt a funkcióját munkaviszonyban töltse be, s ek-
ként munkavállalói érdekeltsége is befolyásolja mûködését.

2. A (2) bekezdés az elnökség mint testületi szerv fontosabb
szabályait tartalmazza. Az, hogy az elnökség testületi szerv, nem
jelenti azt, hogy tevékenységének minden egyes mozzanatát a ta-
gok közösen végeznék. A mûködés konkrét szabályait – beleért-
ve ebbe a feladat- és munkamegosztást – ügyrendben kell rögzí-
teni. A feladatok megosztása azonban nem szünteti meg az el-
nökség testületi jellegét, amely többek között abban nyilvánul
meg, hogy az ügyvezetési döntéseket a testület hozza meg, s a
testületi tagok felelõssége is minden egyes döntésért fennáll, füg-
getlenül attól, hogy az adott döntés elõkészítése, illetve végrehaj-
tása melyik elnökségi tag feladatkörébe tartozik.

Az ügyrendet – mint az ügyvezetési feladatokat leginkább is-
merõ szerv – maga az elnökség készíti elõ, de annak elfogadására
a közgyûlés jogosult. Ha mûködik az egyesületnél felügyelõbi-
zottság, akkor annak is elõzetesen jóvá kell hagynia az ügyrendet.

3. Az elnökség tagjai a közgyûlés kötelezõ résztvevõi. A sza-
bály kettõs célt kíván megvalósítani. Mivel az elnökségnek lehet-
nek olyan tagjai is, akik nem tagjai az egyesületnek, biztosítani
kellett azt, hogy a közgyûlésen az elnökség minden tagja részt
vehessen, s ott az egyesületi tagok minden elnökségi tagot egy-
formán kérdõre vonhassanak.
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1:154. § [Elnökség]
(1) Az elnökség legalább három, legfeljebb tizenegy ter-

mészetes személy tagból áll. Az elnökség az elnökét – az
alapszabály eltérõ rendelkezésének hiányában – maga vá-
lasztja tagjai közül. Az elnökség elnökének és tagjának tiszt-
sége erre irányuló munkaviszony keretében nem látható el.

(2) Az elnökség jogait és feladatait testületként gyako-
rolja. Az elnökség tagjainak egymás közötti feladat- és ha-
táskör-megosztásáról az elnökség ügyrendjében kell ren-
delkezni. Az ügyrendet az elnökség a megválasztását köve-
tõen haladéktalanul elõkészíti, majd a felügyelõ bizottság
jóváhagyását követõen a közgyûlés fogadja el.

(3) Az elnökség tagjai kötelesek a közgyûlésen részt
venni. Azokat az elnökségi tagokat, akik nem tagjai az
egyesületnek, a közgyûlésen tanácskozási jog illeti meg. Az
elnökség tagjai kötelesek a közgyûlésen az egyesülettel
kapcsolatos kérdésekre válaszolni.

1:153. § [Az ügyvezetés ellátása]
(1) Az egyesület ügyvezetését az alapszabály rendelke-

zéseinek megfelelõen az egyesület ügyvezetõje vagy az el-
nökség látja el. Az egyesület vezetõ tisztségviselõi az ügy-
vezetõ vagy az elnökség tagjai.

(2) A nyilvántartó bíróság az egyesület ügyvezetésére
különösen indokolt esetben ideiglenes hatállyal, legfeljebb
három hónapos idõtartamra kirendelt gondnokot jelölhet
ki. A kirendelt gondnok a bírósági határozatban meghatá-
rozott képviseleti és ügyvezetési jogosultsággal rendelke-
zik.

(3) A vezetõ tisztségviselõket az egyesület tagja nem
utasíthatja.

1:155. § [A vezetõ tisztségviselõk összeférhetetlensége]
(1) A vezetõ tisztségviselõ – a nyilvánosan mûködõ

részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem
szerezhet társasági részesedést olyan gazdasági társaság-
ban, amelyben az egyesület részesedéssel rendelkezik, to-
vábbá nem lehet tag vagy vezetõ tisztségviselõ az egyesület
vagyonát kezelõ gazdasági társaságban, kivéve, ha ezt az
egyesület alapszabálya lehetõvé teszi vagy az érintett jogi
személyek legfõbb szervei ehhez elõzetesen hozzájárulnak.

(2) Az egyesület vezetõ tisztségviselõje és hozzátartozó-
ja ugyanannál az egyesületnél az ellenõrzõ szerv tagjává
nem választható.



1. Az ügyvezetés tagjaira kizárási és összeférhetetlenségi sza-
bályok vonatkoznak, ezek alapjait a jogi személyekre vonatkozó
általános részi szabályok tartalmazzák. A Javaslat által megállapí-
tott speciális szabályok azt hivatottak biztosítani, hogy a vezetõ
tisztségviselõ személyes érdekeltsége ne ütközhessen az egyesü-
let érdekeivel, s így ne legyen kitéve annak a kísértésnek, hogy
saját érdekeit az egyesület érdekei elé helyezze.

2. Szervezéstani alaptétel, hogy az ellenõrzési funkció csak
akkor valósulhat meg hatékonyan, ha az ellenõrzõ és az ellenõr-
zött személye elkülönül, független egymástól. Ennek érdekében
kell kimondani azt, hogy aki vezetõ tisztségviselõi megbízatást
kap az egyesületnél, az nem lehet a felügyelõbizottság tagja.
Ugyancsak érvényesülnie kell ennek a korlátozásnak a vezetõ
tisztségviselõ hozzátartozójára, akitõl nem várható reálisan,
hogy ellenõrzési jogait hozzátartozója rovására gyakorolja.

1. Annak érdekében, hogy az egyesület rendszeresen, elõre
meghatározott idõközönként személyre szabottan értékelhesse a
vezetõ tisztségviselõ tevékenységét, a Javaslat elõírja, hogy a ve-
zetõ tisztségviselõt csak határozott idõre lehet megválasztani,
amely azzal a következménnyel jár, hogy a határozott idõ letel-
tével az egyesület szükségszerûen döntésre kényszerül a tekintet-
ben, hogy újraválasztja-e a vezetõ tisztségviselõt vagy – ha tevé-
kenységével nincs megelégedve – más vezetõ tisztségviselõt állít
a helyére. A megbízatás idõtartamát az alapszabály határozhatja
meg, de annak érdekében, hogy a fenti célok valóban érvényesül-
jenek, a maximális idõtartamot a Javaslat öt évben rögzíti.

2. Arra az esetre, ha a tagok nem éltek azzal a lehetõséggel,
hogy az alapszabályban meghatározzák a vezetõ tisztségviselõi
megbízatás idõtartamát, a Javaslat maga állapítja meg ezt a tar-
tamot, de nem a maximális öt évben, hanem ennél rövidebb idõ-
ben (két év), mert lehetõséget kíván adni az egyesület tagságá-
nak arra, hogy egy olyan idõszak után, amely már alkalmas lehet
a vezetõ tisztségviselõ tevékenységének értékelésére, ezt az érté-
kelést valóban el is végezhesse. Kivételt jelent az az eset, ha az
egyesület két évnél rövidebb idõtartamra jön létre.

3. A Javaslat abból indul ki, hogy egyesületekben olyan sze-
mélyek vesznek részt, akik az egyesület céljai iránt elkötelezet-
tek, akik e célokat és az azok megvalósításához szükséges lépé-
seket a legjobban ismerik. A Javaslat biztosítja az önkormány-
zás elvét: az egyesület irányítói maguk a tagok lehetnek, a tag-
ság és az ügyvezetés nem válik végletesen ketté. Erre tekintettel
rendelkezik úgy, hogy a vezetõ tisztségviselõk legalább kéthar-
madát a tagok közül kell megválasztani. Ez annyit jelent, hogy
ha egy vagy két ügyvezetõje van az egyesületnek, akkor ezeknek
szükségszerûen egyesületi tagnak kell lenniük, s ha legalább há-
romtagú elnökség jár el ügyvezetõ szervként, akkor válik lehet-
ségessé, hogy a vezetõ tisztségviselõk közé nem egyesületi tag is
bekerüljön.

4. Nyilvánvaló, hogy az a tag, aki részt vállal az ügyvezetés-
ben, s vezetõ tisztségviselõként rendszeresen munkát végez az
egyesület számára, érdemes lehet arra, hogy díjazásban részesül-
jön. A díjazás kérdésében a közgyûlésnek kell döntenie. A díja-
zás függhet az egyesület eredményességétõl, anyagi helyzetétõl,
a vezetõ tisztségviselõ teljesítményétõl, s más olyan körülmé-
nyektõl, amelyek állandóan változhatnak, ezért a díjazás mérté-
két nem lehet az alapszabályban rögzíteni, hanem a közgyûlés a
körülményekhez igazodóan határozhat errõl a kérdésrõl. 

Az ügyvezetés körébe tartozó feladatok teljes körûen nem so-
rolhatók föl. Az ügyvezetés fogalma alá tartozik minden olyan
döntés, intézkedés, amely nem a legfõbb szerv kizárólagos hatás-
köre. A Javaslat ezekrõl a feladatokról csak példálózó felsorolást
tud adni, kiemelve azokat a feladatokat, amelyeket tipikusan és
minden egyesületnél el kell látnia az ügyvezetésnek. E feladatok
elmulasztása vagy hibás végrehajtása az ügyvezetõ szerv felelõs-
ségét vonja maga után.
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1:156. § [A vezetõ tisztségviselõi megbízatás]
(1) A vezetõ tisztségviselõket az alapszabályban megha-

tározott, öt évet meg nem haladó idõre kell megválasztani
vagy az alapszabályban kijelölni. 

(2) Ha az alapszabályban a vezetõ tisztségviselõi megbí-
zás idõtartamáról a tagok nem rendelkeznek, a vezetõ
tisztségviselõt két évre megválasztottnak kell tekinteni, ki-
véve, ha az egyesület ennél rövidebb idõtartamra jött lét-
re.

(3) A vezetõ tisztségviselõket az egyesület tagjai közül
kell választani. Alapszabály felhatalmazása alapján a veze-
tõ tisztségviselõk legfeljebb egyharmada választható az
egyesület tagjain kívüli személyekbõl.

(4) A vezetõ tisztségviselõi megbízatás ellátásáért díja-
zást lehet megállapítani. Nem részesíthetõ díjazásban a ve-
zetõ tisztségviselõ az egyesület fizetésképtelenségének jog-
erõs megállapítását követõen, a felszámolási eljárás tarta-
ma alatt.

1:157. § [Az ügyvezetõ szerv feladatai]
Az ügyvezetés körébe tartozik különösen:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés ha-

táskörébe tartozó ügyekben kellõ idõben a döntések meg-
hozatala;

b) a törvény szerinti beszámolók elõkészítése és a köz-
gyûlés elé terjesztése;

c) az éves költségvetés készítése és a közgyûlés elé ter-
jesztése;

d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználá-
sára és befektetésére vonatkozó, a közgyûlés hatáskörébe
nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szer-
vei megalakításának és a tisztségviselõk megválasztatásá-
nak elõkészítése;

f) a közgyûlés összehívása, a tagság és az egyesület szer-
veinek értesítése;

g) az ügyvezetõ szerv által összehívott közgyûlés napi-
rendi pontjainak meghatározása;

h) részvétel a közgyûlésen és válaszadás az egyesülettel
kapcsolatos kérdésekre;

i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület szervezeti okiratainak és egyéb könyvei-

nek vezetése;
k) az egyesület mûködésével kapcsolatos iratok megõr-

zése;
l) félévente jelentés készítése az egyesület vagyoni hely-

zetérõl és tevékenységérõl a felügyelõ bizottság részére;
m) az egyesületet érintõ megszûnési ok fennállásának

mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a tör-
vényben elõírt intézkedések megtétele;

n) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételé-
rõl való döntés.

1:158. § [A közgyûlés összehívása]
(1) Az ügyvezetõ szerv köteles a közgyûlést összehívni

a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 
a) az egyesület létesítését követõ második év elteltét kö-

vetõen az egyesület saját tõkéje veszteség folytán két éven
át nem éri el a jegyzett tõke felét;

b) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem
fedezi;

c) az egyesület elõreláthatólag nem lesz képes a tartozá-
sokat esedékességkor teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdés alapján összehívott közgyûlésen a
tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény meg-
szüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszüntetésérõl dönteni.
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1. A legfõbb szervre vonatkozó szabályok között rögzíti a Ja-
vaslat, hogy a legfõbb szerv ülését általában az ügyvezetõ szerv
jogosult összehívni. Az egyesület mûködése során azonban kiala-
kulhatnak olyan szituációk, amikor a közgyûlést feltétlenül össze
kell hívni, s nem lehet az ügyvezetõ szerv mérlegelésére bízni azt,
hogy tart-e ülést a legfõbb szerv. Ezek az esetek azok, amikor az
egyesület vagyoni helyzete olyan romlást mutat, hogy az már az
egyesület hitelezõinek érdekeit veszélyeztetné, mert azzal fenye-
get, hogy az egyesület képtelen lesz a hitelezõi igényeknek meg-
felelni. Ilyenkor a jog – a hitelezõk védelmében – kénytelen be-
avatkozni az egyesület belsõ viszonyaiba, s kötelezõ erõvel elren-
delni a legfõbb szerv összehívását. 

2. Az összehívott közgyûlés köteles az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az
egyesület megszüntetésérõl dönteni. 

1–2. Az egyesület a célja érdekében kifejtett tevékenységét
sok esetben erre szakosodott munkaszervezet felállításával, azaz
alkalmazottak foglalkoztatásával tudja hatékonyan megvalósíta-
ni. A Javaslat rendezi azt, hogy a munkavállalókkal fennálló
munkajogviszonyban ki jogosult az egyesület nevében a munkál-
tatói jogok gyakorlására. Mivel a munkavállalónak világosan kell
látnia, hogy ki gyakorolhat vele szemben munkáltatói jogokat,
rendezni kell azt a kérdést, hogy több vezetõ tisztségviselõ ese-
tén ki jogosult e jogok gyakorlására. 

III. Fejezet
Felügyelõbizottság

1. A szervezetek mûködéséhez elengedhetetlenül hozzátarto-
zik a döntések meghozatalának és végrehajtásának ellenõrzése.
Az azonban nem szükségszerû, hogy az ellenõrzés funkciójára el-
különült szerv jöjjön létre. Egy kisméretû, jól átlátható, a tagok
által is követhetõ tevékenységet végzõ egyesületben a tagok ké-
pesek lehetnek az ellenõrzés funkciójának hatékony ellátására.
Bizonyos esetekben azonban szükség lehet elkülönült ellenõrzõ
szerv vagy akár szervek létesítésére. 

A felügyelõbizottság általános szabályai a jogi személyek álta-
lános szabályai között megtalálhatóak [1:76–1:81. §], az egye-

sületi szabályok között csak az erre a jogi személy fajtára vonat-
kozó speciális szabályok jelennek meg. 

A Javaslat 1:160. §-a ezért kizárólag a kötelezõen létrehozan-
dó felügyelõbizottságra tartalmaz rendelkezéseket. Kötelezõ fel-
ügyelõ bizottságot létrehozni, ha az egyesület tagjainak több,
mint egyharmada nem természetes személy, vagy ha a tagság lét-
száma a száz fõt meghaladja.

2. A (2) bekezdés a felügyelõbizottság feladatainak egyesület-
specifikus szabályait tartalmazza. 

V. Cím
Az egyesület törvényes mûködésének biztosítékai

1. A Javaslat lehetõséget kíván adni az egyesület tagjainak,
hogy egy ún. „belsõ jogorvoslati rendszert” határozzanak meg,
amelynek következtében az egyesület valamely szervének határo-
zatával szemben az érintett személy belsõ jogorvoslattal élhet és
az egyesület másik szerve a támadott határozatot felülbírálhatja,
az esetleges hibát kijavíthatja. Ezzel a belsõ korrekciós mechaniz-
mussal egyrészt erõsödhet az egyesület belsõ autonómiája, más-
részt remélhetõleg tehermentesíthetõk a bírságok, harmadrészt
az egyesület valamely szervének jogsértõ határozata házon belül
is orvosolhatóvá válhat. Természetesen ez a jogorvoslat nem
érinti a jogosultak azon jogát, hogy a jogsértõ vagy alapszabály-
ba ütközõ határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezzék. 

A jogorvoslatra jogsértõ, illetve alapszabálysértõ határozatok
ellen van lehetõség. A határozatok az egyesületi tagok érdekeit is
sérthetik, ezek esetében azonban nincs helye jogorvoslatnak. A
közgyûlésen elõadhatják a tagok, hogy egy döntés milyen érde-
keket sérthet. Ha azonban a közgyûlés egy döntést elfogadott,
annak megtámadására pusztán azon az alapon, hogy az egy tag
érdekét sérti, nincs lehetõség.

A belsõ felülvizsgálat szervét az alapszabály határozhatja meg,
ez lehet a közgyûlés, más külön erre a funkcióra létesített szerv,
de akár a felügyelõbizottság is.

2. A jogorvoslatra jogosult szerv jogkörét tágan határozza
meg a Javaslat, amikor lehetõvé teszi a jogsértõ határozat meg-
változtatását.

A Javaslat abban az esetben teszi kötelezõvé állandó könyv-
vizsgáló alkalmazását, ha az egyesület gazdasági társaságban ré-
szesedéssel rendelkezik. Ez azonban nem érinti a külön jogsza-
bályokban meghatározott esetköröket. Állandó könyvvizsgálót
kell alkalmazni a számviteli rendelkezésekkel összhangban, az ott
elõírt kritériumok esetén is. 

Az állandó könyvvizsgáló feladatait, az egyesületnél elfoglalt
jogállását a jogi személyek általános szabályai, a könyvvizsgáló
szakmai felelõsségét pedig külön jogszabályok rendezik.
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1:159. § [A munkáltatói jogok gyakorlása]
(1) Az egyesület munkavállalóival szemben a munkálta-

tói jogokat a vezetõ tisztségviselõ, több vezetõ tisztségvi-
selõ esetén az alapszabály vagy a közgyûlés határozata
alapján kijelölt vezetõ tisztségviselõ gyakorolja.

(2) Az alapszabály vagy a közgyûlés határozata a mun-
káltatói jogok gyakorlását a vezetõ tisztségviselõ helyett az
egyesülettel munkaviszonyban álló más személyre is átru-
házhatja.

1:160. § [A felügyelõ bizottság létrehozásának kötelezõ
esete]

(1) Kötelezõ felügyelõ bizottságot létrehozni, ha a ta-
gok több, mint egyharmada nem természetes személy vagy
ha a tagság létszáma a száz fõt meghaladja.

(2) A felügyelõ bizottság feladata
a) az ügyvezetés tevékenységének és gazdálkodásának

rendszeres ellenõrzése;
b) a többi egyesületi szerv ellenõrzése, a jogszabályok,

az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásá-
nak, betartásának ellenõrzése;

c) az alapszabály felhatalmazása alapján az egyesület
más szervei által hozott határozatok ellen benyújtott jog-
orvoslati kérelmekrõl való döntés, kivéve azokat, amelyek-
nek másodfokon való eldöntése a közgyûlés hatáskörébe
tartozik.

1:161. § [Jogsértõ vagy alapszabályba ütközõ határozat
megtámadása]

(1) Az egyesület alapszabálya elõírhatja, hogy a jogsza-
bálysértõ vagy az alapszabályba ütközõ közgyûlési határo-
zatok megtámadására jogosult személyek a határozat bíró-
ság elõtti megtámadását megelõzõen a közgyûlés határo-
zatával szemben a felügyelõ bizottságtól, más egyesületi
szerv határozatával szemben pedig az egyesület közgyûlé-
sétõl vagy erre kijelölt szervétõl jogorvoslatot kérhetnek.
A jogorvoslati eljárás részletes szabályait az alapszabályban
kell meghatározni.

(2) A jogorvoslati eljárás eredményeként a közgyûlés
vagy a felügyelõ bizottság a jogsértõ határozatot megvál-
toztathatja.

1:162. § [Könyvvizsgáló]
Kötelezõ állandó könyvvizsgáló alkalmazása, ha az

egyesület gazdasági társaságban részesedéssel rendelkezik.



A Javaslat a társasági jogi tapasztalatok alapján lehetõvé teszi
a belsõ jogviták rendezésére állandó vagy eseti választottbírósági
eljárás kikötését.

VI. Cím
Az egyesület megszûnése

I. Fejezet
Jogutódlással történõ megszûnés

1–2. Az egyesület jogutódlással történõ megszûnésének sza-
bályai csak két ponton térnek el a jogi személyekre vonatkozó ál-
talános szabályoktól. Az egyesület céljainak megóvása érdekében
a Javaslat kizárólag az egyesületekkel történõ egyesülést és az
egyesületekre való szétválást teszi lehetõvé.

II. Fejezet
Jogutód nélküli megszûnés

Az egyesület jogutód nélküli megszûnésére a törvényben
meghatározott okokból kerülhet sor. Ezen okok egy része a jo-
gi személyekre vonatkozó általános szabályok között került
megfogalmazásra, amelyeket a Javaslat e helyütt további, sajáto-
san az egyesületeknél alkalmazható okokkal egészít ki. Ezek az
okok lehetnek belsõ, azaz egyesület életébõl fakadó, esetleg már
elõre kódolt megszûnési okok, és lehetnek elõre nem látható
okok.

Az egyesület célhoz kötöttségét jelzi, hogy ha az alapszabály-
ban kitûzött cél megvalósult vagy a cél elérése lehetetlenné vált,
az egyesületnek meg kell szûnnie, kivéve, ha a tagok más cél ki-
tûzésében egyeznek meg. Ilyenkor az egyesület a meglévõ tag-
sággal és vagyonnal az újonnan kitûzött cél érdekében tevékeny-
kedik tovább. 

Az egyesület fizetésképtelenné válását követõen – a fizetés-
képtelenségi szabályokkal összhangban – megszûnik.

Mivel az egyesület legalább tíz taggal alapítható, nem enged-
hetõ meg, hogy tartósan e létszám alatt mûködjön. Ugyanakkor
az sem lenne hatékony megoldás, ha a tagok számának a mini-
mális létszám alá csökkenése rögtön az egyesület megszûnéséhez
vezetne. A Javaslat három hónapot enged arra, hogy az egyesü-
let új tagok belépésével ismét elérje a megkövetelt taglétszámot.

1. A megszûnési ok vizsgálata és figyelemmel tartása az ügy-
vezetés feladata. A megszûnési ok bekövetkeztének esetére a Ja-
vaslat az ügyvezetõ szervhez külön feladatokat telepít. Az ügyve-
zetõ szerv köteles az egyesület vagyoni helyzetét számba venni,
és ha a megszûnési eljárás megindítása közgyûlési határozatho-
zatalt igényel (például a végelszámoló kijelölése), a közgyûlést
összehívni. Természetesen nincs szükség a közgyûlés határozatá-
ra akkor, ha az egyesület megszûnésére felszámolási eljárás kere-
tében kerül sor, hiszen ilyen esetben a felszámolási eljárást bíró-
ság indítja meg, s a felszámolót is kirendeli. 

2. A megszûnési ok bekövetkeztét, illetve a megszûnéssel
kapcsolatos közgyûlési döntést is be kell jelenteni a nyilvántartást
végzõ bíróságnak, amely megvizsgálja, hogy valóban beállt-e a
bejelentett megszûnési ok, például valóban lehetetlenné vált-e az
egyesületi cél megvalósítása, s ha rendjén valónak találja a beje-
lentést, akkor a megszûnési eljárás megkezdését közzéteszi.

3. Ha a megszûnési ok bekövetkezett, de a közgyûlés nem
hozza meg a megszûnéshez szükséges határozatokat, ez nem
eredményezheti azt, hogy mégsem szûnik meg az egyesület.
Ilyenkor ugyanis az ügyvezetõ szerv a nyilvántartást végzõ bíró-
sághoz fordulhat, s ez esetben a hiányzó döntéseket a bíróság
fogja meghozni.

1. A megszûnési eljárásban az egyesület vagyonát elsõsorban
az egyesülettel szembeni hitelezõi követelések kielégítésére kell
felhasználni. Az ezt követõen megmaradt vagyonról a tagok
dönthetnek az alapszabályban. Ha az alapszabály nem jelöli meg
a fennmaradó vagyon kedvezményezettjét, vagy a vagyont a ki-
jelölt személy visszautasítja vagy azt más okból nem szerezheti
meg, a Javaslat úgy rendelkezik, hogy a vagyonról a bíróság jo-
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1:166. § [Megszûnési eljárás]
(1) A megszûnési ok bekövetkezte esetén az ügyvezetõ

szerv haladéktalanul köteles a nyilvántartást vezetõ bíró-
ságnál ezt a tényt bejelenteni vagy ha az egyesület megszû-
nésérõl szóló döntés a legfõbb szerv hatáskörébe tartozik,
a közgyûlést az egyesület megszûnésének tárgyában ho-
zandó határozathozatal érdekében összehívni. Az ügyveze-
tõ szerv köteles a közgyûlés részére az egyesület vagyoni
helyzetére vonatkozó elõterjesztést, továbbá az egyesület
ismert hitelezõirõl, a tartozások megjelölésével összeállí-
tást készíteni.

(2) A közgyûlés megszûnéssel kapcsolatos határozatát
az ügyvezetõ szerv nyolc napon belül megküldi a nyilván-
tartást végzõ bíróságnak, amely közzéteszi az egyesület
megszûnésére irányuló eljárás megindítását. 

(3) Ha a közgyûlés nem rendelkezik határozatképesség-
gel, és a megszûnés tárgyában a határozatképtelenség mi-
att a közgyûlés nem hozott határozatot, valamint a hatá-
rozatképtelenség miatt megtartott ismételt közgyûlés sem
volt megtartható, az ügyvezetõ szerv is kérelmezheti a bí-
róságtól a megszûnési eljárás lefolytatását. Ilyen esetben a
közgyûlési határozatokat a nyilvántartást végzõ bíróság
pótolja.

1:165. § [Jogutód nélküli megszûnési okok]
Az egyesület jogutód nélküli megszûnésére – a jogi sze-

mélyek megszûnésére vonatkozó általános szabályokon
túlmenõen – a következõ megszûnési okok beállta esetén
kerül sor:

a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület
céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem ha-
tároztak meg;

b) az egyesület fizetésképtelenné válik;
c) az egyesület tagjainak száma három hónapon keresz-

tül nem éri el a tíz fõt.

1:164. § [Jogutódlással történõ megszûnés]
(1) Egyesület csak egyesülettel egyesülhet.
(2) Egyesület csak egyesületekre válhat szét.

1:163. § [Választottbírósági eljárás kikötése]
Az egyesület alapszabálya a tagsági viszonyból, az egye-

sületi szervek és a tagok egymás közti jogviszonyából ere-
dõ jogvitákra kikötheti állandó vagy eseti választott-
bíróság eljárását.

1:167. § [Rendelkezés a fennmaradó vagyonról]
(1) A hitelezõk követeléseinek kiegyenlítése után fenn-

maradó vagyont az alapszabályban meghatározott sze-
mélynek, ennek hiányában pedig a nyilvántartást végzõ bí-
róság által az egyesület céljával megegyezõ vagy hasonló
cél megvalósítására létrejött olyan közhasznú szervezet ré-
szére kell átadni, amely a vagyonjuttatáshoz hozzájárult.

(2) A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartást vég-
zõ bíróságnak a törlést kimondó határozatában kell ren-
delkeznie, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén
ügygondnokot kell kirendelni. A vagyont csak az egyesü-
let törlése után lehet átadni az új jogosultnak.
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gosult rendelkezni. Annak érdekében, hogy a vagyon csak alt-
ruista célokra legyen felhasználható, a Javaslat kimondja, hogy a
bíróság a vagyont más közhasznú szervezetre ruházhatja át. 

2. A vagyoni juttatásról a bíróságnak határozatot kell hoznia,
és annak teljesítésére csak az egyesület megszûnésével egyidejû-
leg kerülhet sor, hogy ne maradjon uratlanul a vagyon.

A vezetõ tisztségviselõknek a jogi személlyel szemben fenn-
álló felelõsségérõl a jogi személyek általános szabályai rendelkez-
nek. A felelõsség feltételeirõl az egyesületek esetében nem szük-
séges speciális szabályokat alkotni, ám azt itt kell rendezni, hogy
miként érvényesülhet ez a felelõsség az egyesület megszûnése
után. A jogi személy megszûnésével a jogi személy elveszti jog-
képességét, ezért kártérítési felelõsségi igényt sem érvényesíthet.
Nem lenne azonban indokolt, hogy pusztán a jogi személy meg-
szûnése miatt a vezetõ tisztségviselõ mentesüljön az õt egyéb-
ként terhelõ felelõsség alól. Különösen akkor nem indokolt ez,
ha éppen a vezetõ tisztségviselõ felróható magatartása okozta a
jogi személy megszûnését. 

Mivel az egyesület megszûnése esetén a hitelezõi igények ki-
elégítése után megmaradó vagyon nem száll vissza a tagokra, ha-
nem más, hasonló célú szervezethez kerül, az utóbb, kártérítés
címén behajtott összegnek is ugyanez lesz a sorsa. Ha a megszû-
néskor az egyesületnek nem volt vagyona, a kártérítésrõl a bíró-
ság a megszûnési szabályok figyelembevételével dönt.
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1:168. § [A vezetõ tisztségviselõk felelõssége jogutód
nélküli megszûnés esetén]

Az egyesület jogutód nélküli megszûnése után a vezetõ
tisztségviselõkkel szemben e minõségükben az egyesület-
nek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerõs bí-
rósági törléstõl számított egy éven belül – az egyesület tör-
lésének idõpontjában tagsági jogviszonyban álló tag érvé-
nyesítheti annak a javára, aki részére a megszûnéskor fenn-
maradó egyesületi vagyont át kellett adni vagy ha lett vol-
na vagyon, át kellett volna adni.

V. Rész
Az alapítvány

I. Cím
Általános rendelkezések

A Javaslat abból indul ki, hogy alapítvány rendelése a magán-
autonómiának ugyanúgy elválaszthatatlan része, mint a szerzõ-
déskötés vagy a társaságalapítás szabadsága. Az alapítvány eseté-
ben a magánautonómiát az alapító egyoldalú (élõk között tett
vagy végrendeletbe foglalt) jognyilatkozata juttatja kifejezésre.
A Javaslat a hatályos joghoz képest liberalizálja az alapítvány ma-
gánjogi szabályozását. Ez az elvi kiindulópont tükrözõdik min-
denekelõtt abban, hogy a Javaslat nem teszi az alapítványrende-
lés feltételévé annak közérdekû célját. Noha várhatóan az alapít-
ványok a jövõben is jelentõs részben közérdekûnek minõsíthetõ
célt fognak szolgálni, a Javaslat elismeri a más célra történõ ala-
pítványrendelést is. Ez a megoldás elejét veszi azoknak a jogal-
kalmazási nehézségnek, amelyek a bírói gyakorlatban az alapít-
ványi cél közérdekûségének megítélése körül óhatatlanul felme-
rülnek. Az alapítványrendelés elvi szabadságából folyik a Javaslat
több konkrét rendelkezése, így például az alapítói jogok átruház-
hatóságának kifejezett megengedésére vonatkozó szabály
(1:188. §, a jelenlegi „kijelölési” jog helyett). Ezzel a céllal össz-
hangban a Javaslat nem kívánja fenntartani a jövõre nézve a köz-
alapítványi formát.

A Javaslat nem határozza meg, hogy ki lehet alapítvány ala-
pítója, mert abból indul ki, hogy alapvetõen valamennyi jog-
alany részére meg kell adni az alapítvány létesítésének a lehetõ-
ségét. Ez alól kivételt jelent két esetkör. Ha valamely jogi sze-
mélyre vonatkozó speciális követelmények, az adott jogi sze-
mély vagyonának rendeltetése nem teszi indokolttá az alapít-
vány létrehozatalát, akkor elképzelhetõ az alapítás jogának kor-
látozása. De az ezt kimondó szabályt nem a Ptk.-ban, hanem a
megfelelõ közjogi normában – például az államháztartási szabá-
lyok között – kell elhelyezni, hiszen a korlátozás gyökere nem
magánjogi jellegû. A másik korlát, hogy az alapítvány ne létesít-

hessen további alapítványt. Ezt a szabályt a Javaslat 1:170. §-a
tartalmazza.

Az alapítvány rövid, átmeneti célok megvalósítására történõ
létesítését a Javaslat nem támogatja. Az alapítványnak folyama-
tosan kell mûködnie, így a tevékenységet nem folytató alapítvá-
nyok a törvényességi felügyeleti eljárás keretében megszüntethe-
tõk. Bár a Javaslat az 1:170. §-ban foglalt korlátozások mellett
bármilyen célra megengedhetõnek tartja alapítvány létesítését, az
alapítványi célok közül mégis ki kell emelnünk az altruista célo-
kat mint hagyományos és klasszikus alapítványi célokat, amelyek
nagy valószínûséggel a jövõben is az alapítványi célok többségét
teszik majd ki.

Az alapító szabad döntési jogkörébe tartozik az alapítvány
szervezetének kialakítása, a törvény keretei között. Az alapítvány
vagyon nélkül nem létesíthetõ, a vagyonjuttatás az alapító köte-
lezettsége. 

1–2. A Javaslat a Ptk. szabálya helyett szélesebb körben, tá-
gabb célokkal engedi meg alapítványok létesítését. Az alapítvá-
nyi célok tekintetében a Javaslat elvi jelentõségû szabálya lénye-
gében egy negatív korlátot fogalmaz meg: az alapítvány gazda-
sági tevékenység céljából nem létesíthetõ. A Javaslat nem tiltja
meg, hogy az alapítvány gazdasági tevékenységet folytasson, de
csak az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggõ
gazdálkodási tevékenység folytatására van lehetõség. A magyar
jogban a gazdasági tevékenység gyakorlására jogalanyok széles

1:169. § [Az alapítvány fogalma]
Az alapítvány az alapító által az alapító okiratban meg-

határozott tartós cél folyamatos megvalósítására létreho-
zott jogi személy. Az alapító az alapító okiratban megha-
tározza az alapítványnak juttatott vagyont és az alapítvány
szervezetét.

1:170. § [Az alapítvány tevékenységének korlátai]
(1) Alapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység

folytatására.
(2) Az alapítvány csak az alapítványi cél megvalósítását

közvetlenül szolgáló gazdasági tevékenység végzésére jo-
gosult.

(3) Alapítvány nem lehet korlátlan felelõsségû tagja
más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt, nem csatla-
kozhat alapítványhoz és nem juttathat vagyont más alapít-
vány részére.

(4) Alapítvány – ha törvény eltérõen nem rendelkezik –
nem hozható létre az alapító, a csatlakozó, az alapítványi
tisztségviselõ, az alapítványi szervek tagja, valamint ezek
hozzátartozói érdekében.



tára áll rendelkezésre, az alapítványt a nem üzletszerû tevékeny-
ségek körére kell megtartani.

3. Az alapítványi vagyon megóvását szolgálja, hogy az alapít-
vány korlátlan felelõsségvállalással más jogalany tagja nem lehet,
hiszen ezzel kockára tenné az egész alapítványi vagyont, s ezen
keresztül az alapítványi cél megvalósítását is. Az alapítvány más
jogalanyban tagként való részvétele a korlátlan felelõsségû tagsá-
gon kívül azonban önmagában nem jelent veszélyt az alapítványi
célra és vagyonra, így e lehetõség kizárása nem indokolt. 

A Javaslat tiltja, hogy alapítvány más alapítvány részére – ala-
pítással, csatlakozással vagy más vagyonjuttatással – vagyont ad-
jon át. Nehéz elképzelni olyan alapítványi célt, amelyet csak egy
újabb alapítvány létrehozásával lehet megvalósítani. Az alapít-
vány létesítése önálló alapítványi célként nem fogadható el, ezt a
tilalmat a jelenlegi joggyakorlat is elismeri. Az alapítványnak ma-
gának kell megvalósítania a célját, és a vagyonát közvetlenül en-
nek a célnak a megvalósítására kell felhasználnia.

4. A § (4) bekezdése további negatív korlátokat állít fel. Az
alapítvány – mint célra rendelt vagyon – a törvényben meghatá-
rozott kivételekkel nem hozható létre az alapító, a csatlakozó és
hozzátartozóik érdekében. A felsorolt személyek javára csak a
törvényben külön meghatározott körben – az 1:176. § keretei
között – folytathat tevékenységet. A klasszikusnak nevezhetõ
összeférhetetlenségi szabályok érvényesülése érdekében a vezetõ
tisztségviselõk és az alapítvány egyéb tisztségviselõi sem lehetnek
az alapítványnak a kedvezményezettjei, továbbá mindezen sze-
mélyek hozzátartozóit is kizárja a Javaslat az alapítványi tevé-
kenység jogosultjai körébõl.

1. Alapítványt nemcsak egyetlen alapító hozhat létre, hanem
több alapító együttesen is. Ez alól kivétel az az eset, ha az alapít-
ványt végrendeletben vagy öröklési szerzõdésben rendelik. Az
öröklési jogi szabályok szerint két vagy több személynek bármi-
lyen alakban ugyanazon közokiratba foglalt végrendelkezése ér-
vénytelen, így nyilvánvalóan érvénytelen lesz az ilyen okiratban
rendelt alapítvány is. Ha pedig többen külön-külön végrendele-
tekben rendelnék ugyanazt az alapítványt, képtelenség volna az
alapítvány létesítésének idõpontját megállapítani. Az alapítvány
létesítésének idõpontjának megállapítása több örökhagyó által
közös öröklési szerzõdésben rendelt alapítvány esetében is ko-
moly nehézségekbe ütközhetne.

2. Ha több személy közösen hoz létre alapítványt, fõszabály
szerint együttesen gyakorolják az alapítói jogokat, vagyis dönté-
seiket konszenzussal hozhatják meg. Ez azonban az alapítói jo-
gok gyakorlását nehézkessé teszi, szélsõséges esetben meg is gá-
tolhatja. Amennyiben az alapítói jogok gyakorlására több sze-
mély jogosult, a Javaslat 1:187. §-a alapján az alapítói jogok gya-
korlása az alapítók gyûlése keretében történik.

Az alapítók gyûlésére vonatkozó további szabályokat az ala-
pítói jogok gyakorlására vonatkozó VI. Cím tartalmazza, de már
itt érdemes felhívni a figyelmet arra arra, hogy az alapítók gyû-
lésének létesítése esetén – a létszám figyelembevételével – azt is
meg kell határozni, hogy az a korlátolt felelõsségû társaság tag-
gyûlésére vagy pedig az egyesület közgyûlésére vonatkozó szabá-
lyok szerint mûködik-e. Bármelyik megoldás képes lehet ugyan-
is az alapítók gyûlése mûködéséhez szükséges szabályozás bizto-
sítására.

II. Cím
Az alapítvány vagyona

1. A mûködõképességhez, valamint a cél eléréséhez az alapít-
ványnak vagyonra van szüksége. Az alapítvány vagyonát – a jo-
gi személyek általános szabályaiból is következõen – az azt létre-
hozó személynek, azaz az alapítónak kell biztosítania. Ennek a
vagyonnak olyan mértékûnek kell lennie, hogy az alapítványi cél
folyamatos megvalósítása biztosított legyen. Természetesen csak
esetrõl-esetre ítélhetõ meg, hogy mit jelent ez a követelmény.

A minimális vagyont magasabb mértékben kell megállapítani
annál az alapítványnál, amelyhez nem lehet csatlakozni, s ezért az
alapítványi cél megvalósítására csak az alapító által rendelkezés-
re bocsátott vagyon szolgál, mint a nyílt alapítványnál, ahol csak
az induló vagyont kell az alapítónak rendelkezésre bocsátania.
A jogi személyekre vonatkozó általános szabályokkal összhang-
ban ez utóbbi esetben is szükség van a vagyon vonatkozásában
egy olyan minimális küszöbre, amely alatt nem létesíthetõ alapít-
vány. A minimális vagyont a Javaslat az alapítványi cél folyama-
tos megvalósításához szükséges mértékben javasolja meghatá-
rozni, végsõ soron a vagyon nagyságának elfogadhatóságáról a
nyilvántartást végzõ bíróság dönt majd. Ha az alapítvány nem
képes az elemi mûködésre vagy ha veszélyeztetett az alapítvány
hitelezõinek érdeke, úgy nyilvánvalóan nem beszélhetünk az ala-
pítványi cél folyamatos megvalósításához szükséges mértékû va-
gyonról. 

A minimális vagyon mértékénél arra is tekintettel kellett len-
ni, hogy az alapítványi vagyont nem szabad felélni. Alapvetõen
az alapítványi vagyon hozadékát lehet alapítványi célokra fordí-
tani. Ez indokolhatja a zárt alapítványok esetén a nagyobb össze-
gû vagyonjuttatást.

2–3. Az alapító okiratban rögzített vagyonból az alapítónak
a nyilvántartásba vételig a mûködés megkezdéséhez szükséges
részt kell az alapítvány rendelkezésére bocsátania, a fennmaradó
vagyont pedig legkésõbb az alapítvány nyilvántartásba vételét
követõ egy éven belül szolgáltatnia. Lehetséges, hogy az alapító
a vagyont részletekben bocsátja az alapítvány rendelkezésére, de
a nyilvántartásba vételt követõ egy éven belül azonban a teljes
vagyont szolgáltatnia kell. 

4. Amennyiben az alapító késedelembe esik a vagyon szolgál-
tatásával, a kuratórium kötelessége az alapítvány vagyoni igényé-
nek kikényszerítése. Az alapító és az alapítvány nevében eljáró
kuratórium közötti konfliktusban a nyilvántartást végzõ bíróság
az alapító jogok felfüggesztésével kényszerítheti ki az alapítótól
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1:171. § [Alapítvány létesítése több alapító által]
(1) Több személy együttesen is létesíthet alapítványt,

kivéve, ha az alapítvány létesítésére végrendeletben vagy
öröklési szerzõdésben kerül sor. 

(2) Ha több alapító létesít alapítványt, az alapítói jogo-
kat az alapító okirat eltérõ rendelkezésének hiányában az
alapítók együttesen gyakorolják.

1:172. § [A vagyon rendelkezésre bocsátása]
(1) Az alapító köteles az alapítványi cél folyamatos

megvalósításához szükséges vagyoni hozzájárulást teljesí-
teni.

(2) Az alapítónak a nyilvántartásba vételi kérelem be-
nyújtásáig legalább az alapítvány mûködésének megkezdé-
séhez szükséges vagyont át kell ruháznia az alapítványra. 

(3) A vagyon átruházásának idõpontját az alapító okirat
határozza meg, azzal, hogy a teljes vagyont legkésõbb az
alapítvány nyilvántartásba vételétõl számított egy éven be-
lül kell rendelkezésre bocsátani.

(4) Ha az alapító az alapító okiratban meghatározott
határidõn belül a teljes vagyont nem ruházza át az alapít-
ványra, a kuratórium az alapítót megfelelõ határidõ tûzé-
sével kötelezettségének teljesítésére szólítja fel. A határidõ
eredménytelen elteltét követõen a nyilvántartó bíróság – a
kuratórium bejelentése alapján – az alapítói jogok gyakor-
lását felfüggesztheti. A felfüggesztés idõtartama alatt az
alapítói jogokat a nyilvántartó bíróság gyakorolja. 

(5) Az alapítói jogok felfüggesztése nem mentesíti az
alapítót az alapító okiratban vállalt vagyoni hozzájárulás
teljesítésének kötelezettsége alól. 
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a vagyoni juttatás teljesítését. Természetesen az alapítvány pol-
gári perben is követelheti az alapítótól a vagyoni szolgáltatás tel-
jesítését, a (4) bekezdés szabálya a nemperes eljárás gyorsaságá-
val csak további jogi utat kíván adni a vagyoni juttatás kikény-
szerítéséhez.

5. Az alapítóval szemben alkalmazott bírósági szankcióval (az
alapítói jogok felfüggesztése) természetesen nem mentesülhet az
alapító a vállalt kötelezettség teljesítése alól. A szankció alkalma-
zásának éppen a kötelezettség kikényszerítése a célja.

Az alapítvány vagyonával történõ gazdálkodást, a vagyon ke-
zelését, gyümölcsöztetését az alapító az alapító okiratban foglalt
szabályokkal határozhatja meg. Az ún. vagyonfelélõ, kolduló-
alapítványok létesítését a Javaslat nem támogatja, sõt kifejezetten
ezek ellen kíván hatékonyabb szabályozást kialakítani. A Javaslat
alapján azok a formációk, amelyek vagyon nélkül alakulnak, és
csakis külsõ anyagi segítséggel kívánják céljukat megvalósítani,
nem nyerhetik el az alapítványi státust, és ezzel a jogi személy vé-
dett kategóriáját. Az alapítvány létesítéséhez és tevékenységének
megvalósításához létezõ és stabil vagyon szükséges.

A vagyonra vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása az
ügyvezetés kötelezettsége, továbbá szintén az ügyvezetést terhe-
li az a kötelezettség is, hogy a vagyont úgy hasznosítsa, hogy ab-
ból megfelelõ tõkejövedelem származzon, s a vagyon hozadékát
kellõ gondossággal eljárva az alapítványi célok megvalósítására
fordítsa. Az alapítvány vagyonával történõ gazdálkodással kap-
csolatos követelmények természetesen csak a belsõ viszonyokban
érvényesülhetnek, ezek az ügyvezetés számára állítanak föl korlá-
tokat, de nem korlátozhatják az alapítvány hitelezõinek az alapít-
vánnyal szemben érvényesíthetõ igényeit. Az alapítvány nem ta-
gadhatja meg a hitelezõk igényeinek kielégítését arra hivatkozva,
hogy azzal az alapítvány vagyona olyan mértékben csökkenne,
hogy azzal az alapítványi cél megvalósulása kerülne veszélybe.
Ha a hitelezõk kielégítése következtében az alapítványi cél meg-
valósulása veszélybe kerül, felmerülhet az ügyvezetés felelõsség-
re vonásának lehetõsége.

1. Az alapítványi vagyon forrásainak összetettségére és az ala-
pítványi vagyon célhoz kötöttségére tekintettel az alapítvány
megszûnése esetén nem érvényesül olyan általános elv, hogy a

maradványvagyon az alapítót illetné. E helyett az alapítvány
megszûnése esetén a hitelezõk igényeinek kielégítése után fenn-
maradó vagyonra az alapító okiratban kijelölt személy válik jo-
gosulttá. Ezzel a lehetõséggel az alapítói jogokat kívánja erõsíte-
ni a Javaslat.

Általános tilalomként fogalmazódik meg, hogy az alapítóra,
illetve az alapító jogok mindenkori gyakorlójára, a csatlakozóra
és az egyéb adományozókra a juttatottnál nagyobb vagyon nem
szállhat vissza. 

2–3. Abban az esetben, ha az alapító okirat nem tartalmaz a
maradványvagyon sorsára vonatkozó rendelkezést vagy az erre
vonatkozó rendelkezés nem valósulhat meg, akkor az alapítónak
még mindig joga van annak meghatározására, hogy ki legyen a
vagyon jogosultja. Ha az alapító okirat nem tartalmazza a jogo-
sultat, és az alapító sem él a kijelölés jogával, illetve a kedvezmé-
nyezett a vagyont visszautasítja, vagy egyéb okból a vagyonren-
delés nem tud teljesedésbe menni, a nyilvántartó bíróság jelöl ki
egy másik alapítványt a vagyon jogosultjaként.

4. A vagyonnövekményt a nyilvántartó bíróság jogosult – a
kuratórium és a felügyelõbizottság véleményének figyelembevé-
telével – hasonló célú alapítványnak juttatni. A Javaslat iránymu-
tatást ad a bíróságnak arra nézve, hogy milyen szempontok alap-
ján választhatja ki azt a másik alapítványt, amelyiknek a megszû-
nõ alapítvány maradványvagyonát adja. Ebbõl a szempontból az
alapítványi célok azonosságának vagy hasonlóságának van dön-
tõ szerepe. Ugyanakkor az új jogosultként kiszemelt alapítvány-
ra – tiszteletben tartva annak autonómiáját – nem lehet rákény-
szeríteni a megszûnõ alapítvány maradék vagyonát. Ahhoz,
hogy ilyen juttatásban részesüljön, a bíróság által való kijelölést
el kell fogadnia.

III. Cím
Kedvezményezettek 

1–2. A Javaslat újdonsága, hogy megnevezi az alapítvány tény-
leges gazdasági haszonélvezõit, a kedvezményezetteket. A kedvez-
ményezettek törvényi szabályozását nem pusztán a kizárási és ösz-
szeférhetetlenségi szabályok pontos meghatározása miatt tartjuk
szükségesnek, hanem egy új típusú alapítványi modell egyik szer-
veként is részt vehetnek az alapítvány életében. A kedvezménye-
zetteket akár szervezeti szinten is, egyéb alapítványi szervként
beemelheti az alapító az alapítvány szervezetébe. 

A kedvezményezettek körét, sõt magát a kedvezményezette-
ket az alapító okirat eltérõ rendelkezése hiányában az alapítvány
ügyvezetõ szerve, a kuratórium jogosult meghatározni. A ked-
vezményezetteket kijelölõ alapítványi szerv jogosult a kedvezmé-
nyezetteket megilletõ szolgáltatások meghatározására is.
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1:173. § [Az alapítvány vagyonának kezelése]
Az alapítvány vagyonát céljának megfelelõen, az alapító

okiratban meghatározott módon kell kezelni.

1:175. § [A kedvezményezettek meghatározása] 
(1) Alapító okirat eltérõ rendelkezése hiányában a ked-

vezményezettet a kuratórium jelöli ki.
(2) A kedvezményezett kijelölésére jogosult szerv dönt

a kedvezményezettet megilletõ szolgáltatásról is.

1:174. § [A jogutód nélkül megszûnõ alapítvány va-
gyona]

(1) Az alapítvány jogutód nélküli megszûnése esetén a
hitelezõk kielégítése után megmaradó vagyon az alapító
okiratban megjelölt személyt illeti, azzal, hogy az alapítót,
a csatlakozót és az egyéb adományozót, továbbá ezek hoz-
zátartozóit megilletõ vagyonrész nem haladhatja meg az
alapító, a csatlakozó és az egyéb adományozó által jutta-
tott vagyont. 

(2) Az alapító az általa juttatott vagyonról az alapítvány
jogutód nélküli megszûnésekor is rendelkezhet, ha az ala-
pító okirat ilyen esetre a vagyonról nem rendelkezik vagy
a rendelkezés teljesítése nem valósulhat meg.

(3) A vagyon a nyilvántartó bíróság által kijelölt alapít-
ványt illeti, ha az alapító nem rendelkezik a megszûnõ ala-
pítvány vagyonáról, vagy ha az alapító által megjelölt sze-
mély a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti
meg.

(4) A nyilvántartó bíróság a vagyont a kuratórium és a
felügyelõ bizottság véleményének figyelembe vételével az
alapítvány céljával azonos célú, ilyen hiányában hasonló
célú alapítványnak juttatja. A juttatás elfogadásáról az ala-
pítványnak döntenie kell.

1:176. § [Az alapító és a hozzátartozó mint kedvezmé-
nyezett]

(1) Az alapító és a csatlakozó csak abban az esetben le-
het az alapítvány kedvezményezettje, ha az alapítvány cél-
ja az alapító tudományos vagy mûvészeti alkotásainak
gondozása. 

(2) Az alapító és a csatlakozó hozzátartozója csak abban
az esetben lehet az alapítvány kedvezményezettje, ha az
alapítvány célja a hozzátartozó tudományos vagy mûvésze-
ti alkotásainak gondozása, a hozzátartozó ápolása, gondo-
zása, tartása, egészségügyi ellátási költségeinek viselése, is-
kolai tanulmányainak ösztöndíjjal vagy egyéb módon tör-
ténõ támogatása.



1–2. A családi alapítványt számos kontinentális jogrendszer
ismeri. A családi alapítvány céljaként a Javaslat csak meghatáro-
zott tevékenységek folytatását teszi lehetõvé, úgy, mint az alapí-
tó hozzátartozója szellemi hagyatékának kezelése, továbbá meg-
határozott családi körhöz tartozó személyek ápolása, gondozása,
tartásának biztosítása stb. A családi alapítvány bevezetésével a
családtagok közötti tartási- és öröklési szerzõdések részbeni ki-
váltása, a generációkon átnyúló gondoskodás biztosított lehet.

Mindenképpen újdonsággal bír az alapító saját célú alapít-
vány-létesítésének megengedése, de ez az alapítvány csak egy
igen szûk tevékenységi körre korlátozódhat, az alapító tudomá-
nyos vagy mûvészeti alkotásainak gondozására. Mindennek in-
doka, hogy a magánszemélyek anyagi javai ápolása során kiemelt
figyelmet és védelmet kaphassanak az alapítvány biztos jogintéz-
ményének keretei között.

A kedvezményezettek jogállása az alapítványi szabályozás
egyik legproblematikusabb pontja. Tisztázandó ugyanis, hogy a
kedvezményezetti körbe tartozás megnyitja-e a jogot arra, hogy
valaki személy szerint követelhessen az alapítványtól valamilyen
alapítványi szolgáltatást, támogatást. A Javaslat szerint ez a jog
az absztrakt módon meghatározott kedvezményezetteket nem il-
leti meg, hiszen nem lehet elvonni az alapítványtól, illetve annak
megfelelõ szerveitõl a vagyon feletti döntés jogát. Ennek megfe-
lelõen a kedvezményezett csak akkor léphet fel igénnyel az ala-
pítvánnyal szemben, vagyis kedvezményezettek részére kereseti
jogot csak akkor kíván adni a Javaslat, ha a kedvezményezett ja-
vára szóló juttatásról az ügyvezetõ szerv döntött, és döntését kö-
zölte a kedvezményezettel, illetve ha az alapító okirat kikénysze-
ríthetõ követelésként határozza meg a kedvezményezettet megil-
letõ szolgáltatást. A kuratórium döntését követõen azért van
szükség a döntés kedvezményezettel való közlésére, mert ez kö-
vetkezik a szerzõdési nyilatkozatokra vonatkozó általános ren-
delkezésekbõl is. A kuratórium döntését olyan jognyilatkozat-
ként kell felfogni, amely a jogosult tudomásszerzésével válik ha-
tályossá. A jogosult természetesen más úton is tudomást szerez-
het a kuratórium döntésérõl, de a Javaslat szerint a juttatást csak
akkor követelheti, ha arról a kuratórium mint a követelés köte-
lezettje tájékoztatta.

IV. Cím
Az alapítvány létesítése végintézkedéssel

Az alapítói ügylet egyoldalú, nem címzett jognyilatkozat, amely-
ben az alapító az alapítvány létrehozatalára irányuló szándékát
megfogalmazza és a törvényben meghatározott egyéb kérdések-
ben nyilatkozik. Az alapító ügyletre egyébként a szerzõdésekre
(jognyilatkozatokra) vonatkozó érvényességi szabályok alkalma-
zandók, a jogi személyekre vonatkozó általános rendelkezések
korlátai között.

1–5. Alapító ügylet végintézkedésben is megfogalmazható,
nevezetesen végrendelet vagy öröklési szerzõdés formájában.
Ezen túlmenõen alapítvány létrehozatalát akár meghagyás for-
májában is el lehet rendelni, ilyenkor azonban az alapító nem az
örökhagyó, hanem a meghagyással terhelt örökös vagy hagyo-
mányos lesz. Ezzel az esettel a következõ § foglalkozik. 

Az írásbeli végrendeletben és az öröklési szerzõdésben való
alapítványrendelésnek az a feltétele, hogy a végintézkedés tartal-
mazza az alapítvány alapító okiratát is. Ha az alapító okirat hi-
ányzik, akkor az alapítvánnyal kapcsolatos intézkedést esetleg
meghagyásként lehet értelmezni.

A végintézkedési lehetõségek közül csak az írásbeli magán-
végrendeletet és az öröklési szerzõdést ismeri el a Javaslat, mint
olyanokat, amelyekben alapítvány létesíthetõ. Halál esetére
szóló ajándékozásban ez a lehetõség fogalmilag kizárt. A halál
esetére szóló ügyletben tett alapítvány létrejötte esetében viszont
a Javaslat szerint az alapítvány az örökhagyó halálának pillanatá-
ban jön létre, hogy az öröklési jog alapvetõ szabálya – amely sze-
rint az öröklés az örökhagyó halálával nyílik meg – ne szenved-
jen sérelmet.

A halál esetére szóló ügyletben tett alapítványnál külön prob-
léma a létesítés végrehajtása. Ebben az idõpontban nem lehet
tudni, hogy az örökhagyó-alapító által kijelölt kuratóriumi tagok
egyáltalán élnek-e még, és elvállalják-e ezt a tisztséget. Ezért a Ja-
vaslat a kuratórium tagjaiként kijelölt személyeket jelöli meg
mint az alapítvány nyilvántartásba vételének ügyében eljárni kö-
teles személyeket, annak érdekében, hogy az alapítvány létreho-
zatala, bejegyzése lehetõleg ne sikkadjon el. Ha az alapítvány
nyilvántartásba vétele ügyében intézkedni köteles személyek
egyike sem intézkedik, úgy a nyilvántartó bíróság által kijelölt
ügygondnok köteles eljárni. 

Az alapítvány bejegyzése mellett a tulajdonképpen „ideiglenes
alapítói jogokkal rendelkezõ személy” kötelessége az is, hogy a
létesítendõ alapítvány vagyonát megvédje, és az alapítvány
várományi vagyonának a kezelésére is felhatalmazást kap. Ez a
felhatalmazás az alapítvány érdekében történõ eljárásra, valamint
a vagyon megóvása miatt szükséges.

A Javaslat rendelkezik arról is, hogy a végintézkedés tartalmá-
tól függõen az alapítvány örökösnek vagy hagyományosnak te-
kinthetõ.
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1:177. § [A kedvezményezett alapítvánnyal szemben tá-
masztható igényei]

A kedvezményezettként megjelölt személy nem tá-
maszthat igényt az alapítvánnyal szemben, kivéve, ha

a) az alapító okirat a kedvezményezett személyt, a neki
járó szolgáltatást és a teljesítés idõpontját a teljesítéshez
szükséges módon meghatározza;

b) a kuratórium a kedvezményezett részére szóló jutta-
tásról döntött, és döntését a kedvezményezettel közölte.

1:178. § [Alapítvány létesítése végintézkedéssel]
(1) Alapítvány írásbeli végrendeletben vagy öröklési

szerzõdésben is létesíthetõ. Ilyen esetben a végintézkedés-
nek kell tartalmaznia az alapító okiratot. 

(2) Írásbeli végrendeletben vagy öröklési szerzõdésben
létesített alapítvány esetében az alapítvány nyilvántartásba
vétele iránt a kuratórium tagjainak kijelölt személyek kö-
telesek eljárni. Ha a nyilvántartásba vétel iránt egyik kura-
tóriumi tagnak kijelölt sem intézkedik, a nyilvántartó bí-
róság által kijelölt ügygondnok köteles eljárni.

(3) A végrendeletben vagy öröklési szerzõdésben létesí-
tett alapítvány a bejegyzéssel az alapító halálának idõpont-
jára visszamenõ hatállyal jön létre.

(4) Végrendeletben vagy öröklési szerzõdésben létesí-
tett alapítvány a végintézkedés tartalmától függõen örö-
kösnek vagy hagyományosnak minõsül.

(5) Az alapítvány nyilvántartásba vétele ügyében eljáró
személy jogosult az alapítvány várományi vagyonának ke-
zelésére és köteles az alapítványi vagyon megóvása érdeké-
ben a szükséges intézkedéseket megtenni.

1:179. § [Alapítvány létesítése meghagyással]
(1) Alapítvány létesítését az örökhagyó meghagyásban

is elrendelheti. A meghagyásban meg kell határozni a léte-
sítendõ alapítvány célját és vagyonát, valamint ki kell jelöl-
ni azt a személyt, aki az alapítvány létrehozását követelhe-
ti.

(2) Az alapítvány létrehozásának követelésére jogosult
személy a bíróságtól kérheti az alapítvány alapító okiratá-
nak megalkotását és az örökös vagy a hagyományos köte-
lezését az alapítványi vagyon szolgáltatására, ha a megha-
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1. Ha az örökhagyó végintézkedésében meghagyja az örökös-
nek vagy hagyományosnak, hogy alapítványt hozzon létre, akkor
az alapítvány nem a halál pillanatában jön létre. Ilyenkor az örö-
köst vagy a hagyományost terhelõ meghagyás által kibocsátandó
alapító okirattal kezdõdik az alapítás folyamata. A Javaslat az
örökhagyó ilyen tartalmú intézkedését kikényszeríthetõ végintéz-
kedésként szabályozza. A kikényszeríthetõség azonban megkíván-
ja, hogy az örökhagyó legalább az alapítvány célját, az alapítványi
célra rendelt vagyont és az alapítvány létesítésének kikényszeríté-
sére jogosult személyt megjelölje. Ezen elemek bármelyikének hi-
ánya esetén az alapítvány létrehozatala nem kényszeríthetõ ki.

2. A Javaslat szabályozza azt az eljárást, amelynek alapján a
meghagyásban rendelt alapítvány létrehozatala kikényszeríthetõ.
Nyilvánvaló, hogy a létesítésre irányuló igényt az erre jogosult bí-
róság elõtt érvényesítheti, s az ügy hatékony lezárásához az is el-
engedhetetlen, hogy az alapító okiratot maga a bíróság határoz-
za meg az örökhagyó által meghatározott legfontosabb tartalmi
elemeknek – az alapítványi célnak és vagyonnak – megfelelõen.
Mivel ilyen esetben is feltétele a bejegyzésnek a minimális mérté-
kû vagyon szolgáltatása, a bíróság ítéletével egyben kötelezi is az
örököst vagy hagyományost az alapítványi vagyon átadására.
Ilyen feltételek mellett az alapítvány részére a vagyont szükség
esetén akár bírósági végrehajtással is meg lehet szerezni.

3. Azt az örököst vagy hagyományost, aki az örökhagyó vég-
akaratának ellenszegülve nem volt hajlandó létrehozni az alapít-
ványt, nem illethetik meg az alapítói jogok, hiszen tõle aligha
várható, hogy az alapítvány érdekében gyakorolni fogja ezeket a
jogokat. Erre tekintettel a bíróság által létrehozott alapítványban
az alapítói jogokat a nyilvántartást végzõ bíróság gyakorolja.
A bíróság ebben az esetben is élhet azzal az általános jogával,
hogy kijelölje az alapítói jogok gyakorlóját.

1. Ha az írásbeli magánvégrendeletben vagy az öröklési szer-
zõdésben tett alapítvány nem jön létre, az örökhagyó juttatását
úgy kell tekinteni, mintha az közérdekû meghagyás volna, felté-
ve, hogy maga az egész végrendelet és öröklési szerzõdés érvé-
nyessége nem dõl meg. Ebben a körben viszont csak a közcélú
alapítványok kaphatnak túlélési lehetõséget.

2. Ha a végrendeletben vagy öröklési szerzõdésben tett olyan
alapítvány nem jön létre, amelynek célja nem közérdekû, úgy ér-
telmetlen volna az alapítói akaratot közérdekû meghagyás formá-
jában megvalósítani. Ilyen esetekben a Javaslat az öröklési jogi
rendelkezésekre bízza az alapítványi célra rendelt juttatás sorsát. 

Nemcsak az alapító ügyletet és az alapítvány nyilvántartásba
vételével megvalósuló alapítást kell egymástól elhatárolni, ha-
nem az alapító ügyletet és a vagyont átruházó ügyletet is el kell
választanunk az alapítvány létesítésének folyamatában. Az alapí-
tó okiratból ugyanis kötelezettsége származik az alapítónak arra,
hogy az abban megjelölt vagyont az alapítvány rendelkezésére
bocsássa. Ettõl a kötelezettségtõl az alapítvány nyilvántartásba
vételéig szabadulhat az alapító az alapításra vonatkozó egyolda-
lú nyilatkozatának visszavonásával. 

A visszavonás megakasztja a bejegyzés folyamatát, s az alapít-
vány nem jut el abba a stádiumba, amikor már létezõ, saját va-
gyonnal mûködõ jogi személyrõl beszélhetünk, s ezért nem okoz
megoldhatatlan problémát, ha a késõbbiekben sem jön létre a
jogalany. Ha a bejegyzés elõtt már kötelezettségeket vállaltak az
alapítvány nevében, akkor természetesen az alapítvány céljára
rendelt vagyonnal az alapítónak helyt kell állnia.

Több alapító esetén a visszavonás jogát csak közösen, mind-
egyikük egyetértése mellett gyakorolhatják, a többek által való
alapítás esetén tehát az alapítók nyilatkozatai bizonyos értelem-
ben egymással szemben is kötelezettséget keletkeztetnek, amely-
bõl csak mindannyiuk hozzájárulásával lehet szabadulni. Termé-
szetesen, ha idõközben valamelyik alapító meghal, jogutód nél-
kül megszûnik vagy lemond alapítói jogairól, akkor az õ hozzá-
járulására már nincs szükség a visszavonáshoz.

V. Cím
Az alapító okirat

A Javaslat szerint az alapítvány alapító okiratának vannak kö-
telezõ és szükség szerinti tartalmi elemei. A kötelezõ tartalmi ele-
mek minden alapítvány alapító okiratának részét kell, hogy ké-
pezzék. 

A kuratóriumi tagok tevékenységükért díjazásban részesül-
hetnek. A díjazásról fõszabály szerint az alapító, illetve az alapí-
tói jogok gyakorlója dönt, de ezt a jogot az alapító okiratban a
felügyelõbizottsághoz vagy erre a célra létrehozott más alapítvá-
nyi szervhez is telepítheti. Amennyiben nincsenek ilyen speciális
rendelkezések az alapító okiratban, s az alapítói jogokat valami-
lyen oknál fogva a nyilvántartást végzõ bíróság gyakorolja, akkor
a bíróság dönthet ebben a kérdésben is. A hangsúly azon van,
hogy minimum a díjazás megállapításának szabályait tartalmaz-
nia kell az alapító okiratnak.
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gyást annak kötelezettje felszólítás ellenére nem teljesíti.
Az alapítvány létrehozásának követelésére jogosult sze-
mély a bíróság határozata alapján kérheti a nyilvántartó
bíróságtól az alapítvány nyilvántartásba vételét. 

(3) A (2) bekezdés szerint létesített alapítvánnyal kap-
csolatos alapító jogokat a nyilvántartó bíróság gyakorolja.

1:180. § [A végintézkedéssel létesített alapítvány meg-
hiúsulása]

(1) Ha a közérdekû célra érvényes végrendeletben vagy
öröklési szerzõdésben tett alapítvány nem jön létre, az
örökhagyó juttatása közérdekû meghagyásnak minõsül, és
a vagyont a meghiúsult alapítvány céljának megvalósítása
érdekében kell kezelni.

(2) Ha érvényes végrendeletben vagy öröklési szerzõ-
désben nem közérdekû célra tett alapítvány nem jön létre,
az öröklés szabályai alkalmazandók.

1:182. § [Az alapító okirat tartalmi elemei]
Az alapítvány alapító okiratában – a jogi személyt léte-

sítõ okiratának általános tartalmi kellékein kívül – meg
kell határozni:

a) az alapítvány elsõdleges célját;
b) az alapítvány határozott vagy határozatlan idõre tör-

ténõ létesítését, határozott idõre történõ létesítésnél a ha-
tározott idõtartamot;

c) a kuratóriumi tagság határozott vagy határozatlan
idõre szóló voltát, határozott idejû kuratóriumi tagság
esetében a határozott idõtartamot;

d) a kuratóriumi tagsági díjazás megállapításának sza-
bályait.

1:181. § [Az alapításra vonatkozó jognyilatkozat vissza-
vonása]

Az alapító a nyilvántartásba történõ bejegyzés jogerõre
emelkedéséig vonhatja vissza az alapításra vonatkozó jog-
nyilatkozatát.

1:183. § [Az alapító okirat szükség szerinti tartalmi ele-
mei]

Az alapítvány alapító okirata szükség szerint rendelkezik:
a) az alapító számára fenntartott jogokról, illetve az ala-

pító számára fenntartható jogok meghatározott alapítvá-
nyi szerv hatáskörébe utalásáról;

b) az alapítói jogok átruházásának szabályairól;
c) az alapítványhoz az alapítás után való csatlakozásnak

vagyoni juttatás fejében történõ megengedésérõl, annak
feltételeirõl és a csatlakozót megilletõ alapítói jogokról;



A szükség szerinti tartalmi elemek körébe tartoznak az olyan
kérdések, amelyekrõl nem kötelezõ rendelkezni, de ha az alapító
rendelkezni kíván róluk, úgy azt csak az alapító okiratban teheti
meg, és azok is, amelyekrõl a Javaslat más szabályai alapján kö-
telezõ rendelkezni. Így például ha többen jogosultak az alapítói
jogok gyakorlására, akkor a Javaslat szerint az alapítók gyûlésé-
nek keretei között gyakorolják ezeket a jogokat, és ebben az eset-
ben kötelezõ az alapítók gyûlésérõl az alapító okiratban rendel-
kezni. Ez a tartalmi elem nyilvánvalóan nem szerepelhet az álta-
lánosan kötelezõ tartalmi elemek felsorolásában, hiszen akkor
minden alapítványra vonatkozna, az alapítói jogok gyakorlására
jogosultak számától függetlenül.

A minimum tartalmi elemek meghatározása mellett tehát a
Javaslat széles teret kíván adni az alapítónak az alapítvány belsõ
szervezetének kialakítást illetõen. Ezt az alapvetõ lehetõséget
– mindenfajta korlátoktól mentesen – a jogi személyekre vonat-
kozó általános részi szabályok is lehetõvé teszik. Így az alapító
akaratától függõen egyéb alapítványi szerveket létesíthet, a ha-
táskörök pontos meghatározásával. 

Az alapító átruházhat bizonyos alapítói jogokat a felügyelõbi-
zottságra vagy más alapítványi szervre, ezzel – az alapító dönté-
sének megfelelõen – nagyobb önállóságot adhat az alapítvány-
nak, elszakítva azt az alapítójától.

Az alapítói ügylet egyoldalú, az alapító akaratát kifejezõ nem
címzett jogügylet. Ezért fontos az alapítványi ügyletre és az ala-
pító okiratra a szerzõdésekre vonatkozó általános értelmezési
szabályoktól eltérõ értelmezési rendelkezéseket meghatározni.
Ez a szabály lényegében a végrendeletek értelmezésére vonatko-
zó bírói gyakorlatnak az alapítványra való átformálását jelenti.

1–4. Az alapítvány rendszerint határozatlan idõre létesül, s
hosszú idõn keresztül mûködik, így szükségessé válhat, hogy a
mûködést meghatározó alapító okiratot az idõközben megválto-
zott körülményekhez igazítsák. Erre alapvetõen az alapítói jogok
gyakorlója jogosult kivételes esetben. Az alapító okirat nem mó-
dosítható úgy, hogy ez által csökkenjen az alapítvány vagyona,
hiszen a vagyon szolgál az alapítványi célok megvalósítására,
nem engedhetõ meg tehát az, hogy az alapító az alapítvány va-
gyonával úgy rendelkezzen, hogy ezzel megnehezítse az alapítvá-
nyi célok megvalósulását. Az alapítvány célja sem változtatható
meg szabadon, csak ha a cél megvalósult, vagy véglegesen lehe-
tetlenné vált, és az új cél megvalósításához még elegendõ va-
gyonnal rendelkezik az alapítvány.

Az alapítvány meghatározó vonása, hogy milyen célt szolgál.
Ha a cél megváltozik, lényegében egy más alapítványról van szó,
márpedig ilyen gyökeres változás az alapítvány önálló jogalanyi-
ságára tekintettel nem lenne elfogadható. Különösen igaz ez ak-
kor, ha nyílt alapítvány esetén a csatlakozók és adományozók va-
gyoni juttatásaival is nõtt az alapítvány vagyona. A csatlakozók
és az adományozók az általuk ismert célra juttattak vagyont az
alapítványnak. Tilos az õ juttatásaikat is magában foglaló alapít-
ványi vagyont más, a csatlakozók által nem támogatott célra át-
csoportosítani. Ez alól kivételt képez az, ha az eredetileg kitûzött
cél megvalósítása már nem lehetséges például azért, mert már
maradéktalanul megvalósult a cél vagy a cél megvalósítása lehe-
tetlenné vagy értelmetlenné vált. 

Az alapító okirat módosítására vonatkozó szabályokon túl-
mutat az a rendelkezés, amely szerint az alapító nemcsak az ala-
pító okirat módosításával, hanem semmilyen más esetben sem,
még a körülmények jelentõs változása esetében sem csorbíthatja
az alapítvány vagyonát: azt nem vonhatja el, nem követelheti
vissza az alapítvány fennállása alatt. Ugyanezek a szabályok érvé-
nyesek a csatlakozókra, valamint mindezek jogutódjaira egy-
aránt.

VI. Cím
Az alapítói jogok gyakorlása
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d) gazdasági tevékenység folytatásáról és ennek kerete-
irõl;

e) az alapítványi szervek hatáskörérõl és eljárási szabá-
lyairól;

f) felügyelõ bizottság létesítésérõl, illetve könyvvizsgáló
alkalmazásáról;

g) az alapítók gyûlésének létesítésérõl és az alapítók
gyûlésének mûködési szabályairól;

h) a törvényben nem nevesített alapítványi szervek léte-
sítésérõl, eljárási szabályainak meghatározásáról, tagjainak
kinevezésérõl, visszahívásáról és javadalmazásáról;

i) az alapítvány képviseletének részletes szabályairól;
j) a kedvezményezettek körének, illetve a kedvezménye-

zett személyeknek a meghatározásáról; a kedvezményezet-
teket megilletõ szolgáltatásról és egyéb jogokról;

k) az alapítvány megszûnését eredményezõ, a törvény-
ben nem szereplõ egyéb ok vagy feltétel meghatározásáról;

l) az alapítvány megszûnése esetére az alapítvány fenn-
maradó vagyona jogosultjának megnevezésrõl.

1:184. § [Az alapító okirat értelmezése]
Az alapító okiratot az alapító akarata szerint kell értel-

mezni úgy, hogy az alapítvány célja megvalósuljon.
1:186. § [Az alapító számára fenntartható jogok]
(1) Az alapító a törvényben meghatározott jogain kívül

az alapító okiratban fenntarthatja magának a jogot 
a) az alapítvány szervezetének meghatározására és mó-

dosítására; 
b) a kuratórium tagjai, illetve elnöke kinevezésére, visz-

szahívására és javadalmazásának meghatározására; 
c) a felügyelõ bizottság tagjai, illetve elnöke kinevezésé-

re, visszahívására és javadalmazásának meghatározására; 
d) az egyéb alapítványi szervek tagjainak, illetve vezetõ-

inek kinevezésére, visszahívására és javadalmazásának
meghatározására; 

e) a könyvvizsgáló kinevezésére, visszahívására és java-
dalmazására;

f) az alapítvány egyesülésének és szétválásának elhatáro-
zására;

g) csõd- vagy felszámolási eljárás kezdeményezésére.
(2) Ha az alapító okirat nem rendelkezik az (1) bekez-

désben meghatározott jogok gyakorlásáról, azokat a nyil-
vántartó bíróság gyakorolja.

(3) Az alapító okirat feljogosíthatja a kuratóriumot az
alapító okiratnak a törvényben meghatározott feltételek

mélye nem változtatható meg, ha az alapítványhoz csatla-
kozás történt.

(4) Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére jut-
tatott vagyont nem vonhatja el, és nem követelheti vissza.
Ez a tilalom kiterjed az alapító és a csatlakozó jogutódjá-
ra is.

1:185. § [Az alapító okirat módosítása]
(1) Az alapítói jogok gyakorlója az alapító okiratot a

körülmények jelentõs változása esetén módosíthatja. 
(2) Az alapítvány célja csak abban az esetben módosít-

ható, ha az alapítvány a célját megvalósította, vagy ha a cél
elérése véglegesen lehetetlenné vált, és az új cél megvalósí-
tására az alapítvány elegendõ vagyonnal rendelkezik. 

(3) Az alapítvány vagyona a körülmények jelentõs vál-
tozása esetén sem csökkenthetõ. Az alapítvány jogutód
nélküli megszûnése esetére kijelölt kedvezményezett sze-
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1–2. A Javaslat elõkészítése során nagy vita folyt arról, vajon
van-e az alapítványnak legfõbb szerve, és ha van, akkor melyik
szerv tekinthetõ annak. Két álláspont küzdött egymással. Az
egyik szerint nincs legfõbb szerv, az alapítványt a kuratórium
irányítja. A másik felfogás abból indult ki, hogy a jogi személyek
esetében a legfõbb szervnek milyen hatásköre van, mely kérdé-
sekben van döntési jogosultsága, és, hogy az alapítványnál eze-
ket a jogokat ki jogosult gyakorolni. Ez utóbbi felfogás szerint
az alapító lenne az alapítvány legfõbb szerve. Ezt számos jogtu-
dós és jogász nem tudta elfogadni, ezért a Javaslat sajátosan ke-
zeli az alapítót az alapítvány vonatkozásában.

Bár az alapítvány jelentõs mértékben elkülönül, függetlenedik
alapítójától, a Javaslat meglehetõsen széles körû, stratégiai jelle-
gû döntési jogköröket tart fenn az alapító, illetve az alapítói jo-
gok gyakorlója számára. Ezek a jogok nem teszik képessé az ala-
pítót arra, hogy érdemben befolyásolni tudja az alapítvány min-
dennapi tevékenységét, nem adnak közvetlen beavatkozási lehe-
tõséget, de például az alapító okirat jelentõsen korlátozott mó-
dosításának jogával, illetve az alapítványi szervek tagjainak kije-
lölésére irányuló joggal az alapító folyamatosan meghatározhat-
ja az alapítvány tevékenységének fõbb irányait.

A Javaslat felsorolja azokat a jogokat, amelyeket az alapító az
alapító okiratban magának fenntarthat. Ha ezzel a lehetõséggel
nem él, akkor lényegében semmilyen joga sincs az alapítvány vo-
natkozásában, és a nyilvántartó bíróság lesz jogosult gyakorolni
az alapítói jogokat.

3–5. Az alapító egyes alapító jogok gyakorlását más alapítvá-
nyi szervre is átruházhatja. Az alapítvány nagyobb önállóságát
szolgálja az a rendelkezés, amely az alapító döntésétõl függõen
lehetõséget ad arra, hogy az alapító okiratot ne csak az alapító,
hanem akár a kuratórium, vagy a felügyelõbizottság is módosít-
hassa. Ennek az lehet az oka, hogy a kuratórium vagy a felügye-
lõbizottság inkább tisztában van az alapítvány tevékenységét
esetleg gátló alapító okirati rendelkezésekkel, ezért elképzelhetõ,
hogy megalapozottabb döntést tud hozni ebben a kérdésben.
Ráadásul a kisebb jelentõségû módosítások kuratórium vagy fel-
ügyelõbizottság általi elvégzése mentesítheti az alapítói jogok
gyakorlóját számára közömbös döntések meghozatala alól. In-
dokolt lehet például a kuratóriumra bízni annak meghatározását,
hogy hol legyen az alapítvány székhelye. Ha a mûködés során
esetleg nagyobb helyiségeket kell bérelni székhely számára, ne-
hézkes lenne ehhez az alapítói jogok gyakorlójának beavatkozá-
sát kérni, egyszerûbbnek tûnhet, ha a székhely megváltoztatását
a kuratórium intézi el. 

Azt, hogy milyen körben jogosult a kuratórium az alapító ok-
irat módosítására, természetesen meghatározhatja az alapító ok-
iratnak az a rendelkezése, amelyik a felhatalmazást adja. Nem
szükségszerû az, hogy a kuratórium az alapító okirat minden ele-
mének módosítására jogot nyerjen.

A Javaslat a kuratórium és a felügyelõbizottság mellett egyéb
szervek létesítését és alapítói jogokkal történõ felruházást is lehe-
tõvé teszi, például egy tanácsadó testület is fel lehet jogosítva a
kuratórium tagjainak kijelölésére, visszahívására, díjazásuk meg-
állapítására.

1. Ha az alapítói jogok gyakorlására többen jogosultak, úgy
az alapítói jogok gyakorlása testületként történik, az alapítók
gyûlésének keretei között. Ha az alapító okirat eredetileg nem
rendelkezik az alapítók gyûlésérõl, akkor ennek érdekében az ala-
pító okirat késõbb is módosítható mindenfajta korlátozás nélkül,
hiszen ez mindenképpen a körülmények jelentõs változásának
minõsül [lásd az 1:185. § (1) bekezdését]. 

2. Az alapítók gyûlésének mûködési szabályait meg kell hatá-
rozni az alapító okiratban. Ez az alapító okirat szükség szerinti
tartalmi elemeinek felsorolásában is szerepel (1:183. §).

3. Ha valamilyen kérdés szabályozatlan maradna, kisegítõ
szabályként a törvény más jogi személy formák legfõbb szervé-
nek (a kft. taggyûlésének vagy az egyesület közgyûlésének) sza-
bályait rendeli alkalmazni az alapítók választása szerint. Az alapí-
tók gyûlésének mûködési szabályain túl tehát arról is rendelkez-
ni kell az alapító okiratban, hogy a Javaslat által választani enge-
dett két szabályrendszer melyikét hívják segítségül az alapítói jo-
gok gyakorlására jogosultak az általuk az alapítók gyûlésére
meghatározott rendelkezések kiegészítésére.

1. A Javaslat a hatályos jogi szabályozás dogmatikailag nehe-
zen értelmezhetõ alapítói kijelölési jogát pontosítani és más pol-
gári jogi intézményekkel egységesíteni kívánja, ezért kijelölés he-
lyett az alapítói jogok és kötelezettségek halál esetére szóló vagy
élõk közötti ügyletben történõ átruházásáról szól. Az alapítói jo-
gok halál esetére szóló átruházása estén az alapítói jogok meg-
szerzése természetesen nem minõsül öröklésnek. Az átruházás
lehet visszterhes vagy akár ingyenes ügylet is.

2. Az átruházásra csak akkor kerülhet sor, ha az alapítónak
nincsen vagyoni juttatás teljesítésére vonatkozó kötelezettsége.
Az átruházás részletszabályait az alapítvány alapító okiratában az
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betartása melletti módosítására, továbbá az (1) bekezdés
e)–g) pontjaiban meghatározott kérdésekben történõ dön-
téshozatalra és a kuratórium elnökének megválasztására. 

(4) Az alapító okirat feljogosíthatja a felügyelõ bizott-
ságot az alapító okiratnak a törvényben meghatározott fel-
tételek betartása melletti módosítására, továbbá az (1) be-
kezdésben foglalt jogok gyakorlására. A felügyelõ bizott-
ság nem jogosult tagjai kinevezésére, visszahívására és ja-
vadalmazásának meghatározására. 

(5) Az alapító okirat feljogosíthatja az alapítvány egyéb
szervét az alapító okiratnak a törvényben meghatározott
feltételek betartása melletti módosítására, továbbá az (1)
bekezdésben foglalt jogok gyakorlására a c) pontban fog-
lalt jogok kivételével. Az alapítvány egyéb szerve nem jo-
gosult tagjai kinevezésére, visszahívására és javadalmazásá-
nak meghatározására.

1:187. § [Az alapítók gyûlése]
(1) Ha az alapító okirat az alapító jogok gyakorlására

több személyt hatalmaz fel, azok az alapítói jogok gyakor-
lására testületként jogosultak. 

(2) Az alapítók gyûlésének mûködési szabályait az ala-
pító okiratban kell meghatározni. 

(3) Az alapító okiratban nem rendezett kérdésekben –
az alapító okirat rendelkezésének megfelelõen – az alapí-
tók gyûlésére a korlátolt felelõsségû társaság taggyûlésére
vagy az egyesület közgyûlésére vonatkozó szabályokat kell
megfelelõen alkalmazni.

1:188. § [Az alapítói jogok és kötelezettségek átruhá-
zása]

(1) Az alapítói jogokat és kötelezettségeket az alapító
átruházhatja.

(2) Az alapítói jogok és kötelezettségek átruházására
csak akkor kerülhet sor, ha az alapító az alapító okiratban
vállalt esedékes vagyoni juttatását teljesítette. Az alapítói
jogok átruházását az alapító okirat egyéb feltételekhez is
kötheti.

(3) Az alapítói jogok és kötelezettségek átruházását a
nyilvántartó bírósághoz be kell jelenteni. A jogutódlás a
nyilvántartásba vétellel következik be. 

(4) Az alapítói jogok és kötelezettségek átruházásának
bejegyzését törölni kell, ha az átruházásra irányuló ügylet
érvénytelenségét a bíróság a szerzõdések érvénytelenségé-
re vonatkozó szabályok szerint megállapítja. A jogutódlás
a nyilvántartásba vételt követõ ötéves jogvesztõ határidõ
eltelte után ilyen esetben sem törölhetõ.



alapító meghatározhatja, így akár korlátozhatja, feltételhez is
kötheti az átruházást. 

3. Az alapítói jog átruházását a nyilvántartó bírósághoz be
kell jelenteni a közhitelesség biztosítása érdekében. Az átruhá-
zással alapítói jogokat szerzett személy a nyilvántartásba való be-
jegyzéssel az átruházó alapító helyére kerül, s mindazokat a jo-
gokat gyakorolhatja, amelyek az eredeti alapítót megillették, de
ha az alapító jogokhoz még kötelezettségek is kapcsolódnak –
például az alapító még a teljes vagyont nem bocsátotta az alapít-
vány rendelkezésére – akkor az átruházás csak a kötelezettség át-
adásával együtt lehetséges.  Ezzel biztosítható az, hogy az alapí-
tó arra az esetre is gondoskodhasson az alapítvány megfelelõ
mûködtetésérõl, amikor õ már nem akar vagy nem tud az alapít-
vány ügyeivel foglalkozni. Az alapítói jogok teljességének meg-
szerzése azt is jelenti, hogy az alapítói jogok megszerzõjét is
megilleti az a jog, hogy átruházza az alapítói jogokat, akár élõk
közötti, akár halál esetére szóló ügylettel.

4. A Javaslat egy általános ötéves jogvesztõ határidõvel kíván-
ja megszilárdítani az átruházással elõállott joghelyzetet, ezen
idõtartam elteltét követõen ugyanis sem semmisséggel, sem
megtámadással nem lehet az átruházás joghatályát kérdésessé
tenni.

Az alapítói jogok halál esetére szóló átruházhatósága ellenére
az alapító jogok nem tartoznak az örökhagyó hagyatékába, így
nem is örökölhetõek. Az alapító vagy maga rendelkezik jogainak
más személy részére történõ átruházásáról vagy ezek a jogok ha-
lála esetén az alapító okiratban megjelölt személyre, ennek hiá-
nyában a nyilvántartó bíróságra szállnak át. Hasonló a helyzet
akkor, ha az alapító nem természetes személy volt, s jogutód nél-
kül szûnt meg. Jogi személy átalakulása esetén viszont nem in-
dokolt az alapítói jogok elvonása.

Az alapítvány tipikusan magánjogi intézmény, ahol az alapí-
tó magánautonómiája, a joggyakorlás önkéntességének elve ér-
vényesül. Nem lehet tehát senkit sem arra kötelezni, hogy alapí-
tói jogait gyakorolja, ha ezt nem kívánja, s ugyanígy nem lehet
arra sem kötelezni, hogy átruházás útján gondoskodjon az alapí-
tói jogok gyakorlásáról. Ezért a Javaslat megadja az alapítóknak
azt a jogot, hogy lemondjanak alapítói jogaikról. Lemondás ese-
tén az alapító okirat eltérõ rendelkezése hiányában a nyilvántar-
tó bíróság veszi át az alapítói jogok gyakorlását.

A Javaslat számos rendelkezése a nyilvántartó bíróságot köte-
lezi az alapító jogok gyakorlására. Ez a feladat nyilvánvalóan
nem tartozik a szoros értelemben vett bírói tevékenységek köré-
be, ezért a Javaslat lehetõséget ad a bíróságnak arra, hogy – sa-
ját diszkrecionális döntése alapján – más személyt jelöljön ki az
alapító jogok gyakorlására. A Javaslat tudatosan a kijelölés fogal-
mát használja, mert ez egyúttal azt is jelenti, hogy a kijelölõ bí-
róság ezt a döntését megváltoztathatja, és ezt a jogot vissza is
vonhatja minden indokolás nélkül. A bíróság a felügyelet köré-
ben az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy tevékenységét
természetesen ellenõrizni is köteles. 

VII. Cím
Az alapítvány szervezete

I. Fejezet
A kuratórium

1–2. A Javaslat az alapítvány ügyvezetõ szervét a jelenlegi ke-
zelõ szerv helyett a hétköznapokban ismert kuratórium elneve-
zéssel javasolja felváltani. A kuratórium az alapítvány ügyvezetõ
szerve, tehát terhelik mindazok a kötelezettségek és megilletik
mindazok a jogok, amelyek egy jogi személy ügyvezetõ szervét
általában terhelik, illetve megilletik. A Javaslat az alapítványi sa-
játosságokat kiemelve meghatározza azokat a legfontosabb fel-
adatokat, amelyeket a kuratóriumnak el kell látni. Ez a felsorolás
nem tekinthetõ teljes körûnek, hiszen minden olyan, itt fel nem
sorolt feladatot is teljesítenie kell a kuratóriumnak, amely az
ügyvezetés fogalomkörébe esik. Esetleges mulasztás esetén tehát
a kuratórium tagjai nem mentesülhetnek a felelõsség alól arra hi-
vatkozással, hogy az elmulasztott feladatot a jelen § nem nevesí-
tette.

Mivel a kuratórium szükségszerûen több személybõl áll,
adottak a testületként való mûködés feltételei, ami annyit jelent,
hogy a kuratóriumi tagok az alapító okiratban foglalt eljárási
szabályok és a kuratórium ügyrendje szerinti eljárásban hozhat-
ják meg döntéseiket. Ennek során nem feltétlenül szükséges kon-
szenzusra jutniuk, a testületi jellegbõl következõen szótöbbséges
döntéshozatal is elképzelhetõ. A testületi mûködés nem zárja ki,
hogy a kuratóriumi tagok a feladatokat megosszák egymás kö-
zött, ám a testületi döntéshozatalért viselt felelõsséget ez a mun-
kamegosztás nem érinti.

1–2. A kuratóriumi tagok minimális létszáma három fõ. Ku-
ratóriumi tagok csak természetes személyek lehetnek, közülük
legalább kettõnek állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie.
A kuratórium testületi szerv, amelynek tagjai az alapítvány veze-
tõ tisztségviselõi, következésképpen terheli õket mindaz a fele-
lõsség, amely a vezetõ tisztségviselõket a jogi személyek általános
szabályai szerint általában terheli, s megilletik õket a vezetõ tiszt-
ségviselõk jogai. 

3. A kuratóriumnak megfelelõ módon el kell különülnie
azoktól a személyektõl, akiknek érdekében az alapítvány tevé-
kenységét folytatja. Tekintettel arra, hogy a kuratórium a ked-
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1:189. § [Az alapítói jogok átszállása a nyilvántartó bí-
róságra]

Az alapító halála vagy jogutód nélküli megszûnése ese-
tén, továbbá, ha az alapító az alapítói jogokról írásban le-
mond, és lemondását a nyilvántartó bíróságnak bejelenti,
az alapítói jogokat – ha az alapító okirat eltérõen nem ren-
delkezik – a nyilvántartó bíróság gyakorolja.

1:191. § [A kuratórium feladata]
(1) A kuratórium az alapítvány ügyvezetõ szerve. 
(2) A kuratórium gondoskodik az alapítványi cél meg-

valósításáról, az alapítvány jogszabályoknak és az alapító
okirat rendelkezéseinek megfelelõ mûködésérõl, az alapít-
ványi vagyon kezelésérõl és felhasználásáról, az éves pénz-
ügyi terv elfogadásáról, továbbá az ügyvezetés körébe tar-
tozó egyéb feladatok ellátásáról.

1:192. § [A kuratórium személyi összetétele]
(1) A kuratórium legalább három természetes személy-

bõl áll, akik közül legalább kettõnek belföldön állandó la-
kóhellyel kell rendelkeznie. 

(2) A kuratórium tagjai az alapítvány vezetõ tisztségvi-
selõi.

(3) Az alapítvány kedvezményezettje vagy annak közeli
hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító és
közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kurató-
riumban, nem gyakorolhatnak meghatározó befolyást a
kuratórium mûködésére és nem rendelkezhetnek önálló
képviseleti joggal.

(4) A kuratóriumi tagok személyében beálló változást
tizenöt napon belül be kell jelenteni a nyilvántartó bíró-
ságnak.

1:190. § [Az alapítói jogokat gyakorló személy bíróság
általi kijelölése]

Ha a törvény az alapítói jogok gyakorlására a nyilván-
tartó bíróságot jogosítja, a nyilvántartó bíróság kijelölheti
az alapítói jogokat gyakorló személyt.
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vezményezettek javára köteles felhasználni az alapítványi vagyon
hozadékát, s a kuratórium dönt arról, hogy a kedvezményezetti
körbõl ki válik jogosulttá alapítványi juttatásra, a döntésben ér-
dekelteket indokolt kizárni a döntéshozatalból. Ebbõl értelem-
szerûen következik az a rendelkezés, amelynek alapján nem lehet
a kuratórium tagja az alapítvány kedvezményezettje és annak kö-
zeli hozzátartozója. 

Az alapítvány kuratóriuma alapvetõen az alapítótól elkülönül-
ve kell, hogy végezze tevékenységét, az alapító okirat rendelkezé-
sei által meghatározott keretek között. Az alapító azzal, hogy ala-
pítványt hozott létre, lemondott az alapítvány céljára rendelt va-
gyon feletti közvetlen rendelkezési jogról, s e helyett az alapítvány
ügyvezetése kezébe adta a vagyon mûködtetésének jogát. Annak
érdekében, hogy ez az elkülönülés ténylegesen is megvalósuljon,
indokolt olyan szabályozást bevezetni, amely az alapító rendelke-
zési jogát oly mértékben korlátozza, hogy az alapítvány autonó-
miája megvalósulhasson. Ezt azonban nemcsak úgy lehet elérni,
hogy az alapítót teljes mértékben kizárjuk az alapítvány ügyveze-
tõ szervébõl, hanem elegendõnek látszik az, ha azt garantáljuk,
hogy õ maga, több alapító esetén az alapítók, illetve ezek hozzá-
tartozói ne lehessenek többségben a kuratóriumon belül, s így ne
monopolizálhassák a kuratóriumi döntéseket, és ne gyakorolhas-
sanak meghatározó befolyást a kuratórium döntéseire. Szintén
ezt kívánja érvényre juttatni az a bírói gyakorlatból a Javaslatba
átemelt szabály, amely alapján az alapító és közeli hozzátartozói
önálló képviseleti joggal nem rendelkezhetnek.

Azt azonban nem szükséges megakadályozni, hogy az alapító
a kuratórium munkájában közremûködve érvényesítse az alapít-
vánnyal kapcsolatos szempontjait, céljait, s ellenõrizze a kurató-
rium tevékenységét. Ahhoz azonban, hogy akaratát érvényesíte-
ni tudja, meg kell gyõznie a kuratórium többségét.

4. A nyilvántartásban szereplõ adatok valódisága, azaz a nyil-
vántartás (köz)hitelessége érdekében szükséges annak elõírása,
hogy a kuratóriumi tagok személyének változását a változás be-
következésétõl számított tizenöt napon belül be kell jelenteni a
nyilvántartást vezetõ bíróságnak. 

1. A kuratórium tagjait a Javaslat értelmében az alapító jelöli
ki, több alapító esetén pedig az alapítók gyûlése választja. Az ala-
pító az alapító okiratban ezt a jogát átruházhatja a felügye-
lõbizottságnak, sõt akár más alapítványi szervnek is (lásd a
196. §-t). A vezetõ tisztségviselõk feletti ellenõrzési jog gyakor-
lása érdekében a kuratóriumi tagság idejét az alapító okirat jogo-
sult meghatározni, határozott vagy határozatlan idõre egyaránt
szólhat a megbízás. A megbízatás lejártakor mérlegelni kell,
hogy mennyire volt megfelelõ a vezetõ tisztségviselõ teljesítmé-
nye. Amennyiben az alapító vagy az alapítók gyûlése továbbra is
alkalmasnak tartja a feladat ellátására, a vezetõ tisztségviselõ is-
mételten kijelölhetõ, illetve megválasztható.

2. Az alapító és a kuratórium függetlenségének és a kurató-
rium önállóságának megõrzése védelmében a törvény a kurató-
rium visszahívását csakis az alapítvány céljának közvetlen veszé-

lyeztetése esetén és csak az alapítói jogok gyakorlója által engedi
meg. Így a kuratóriumi tagokat kijelölõ szerv és a kuratórium
hatásköri elkülönültségébõl fakadó viták a kuratórium egyszerû
visszahívásával nem oldhatók meg.

3. A kuratóriumi tagokra alkalmazni kell a jogi személyek ál-
talános szabályai között megfogalmazott kizáró okokat, továbbá
az egyesületnél meghatározott összeférhetetlenségi, függetlensé-
gi és kizárási okokat, s ezek egészülnek ki a csak az alapítványok-
nál alkalmazandó speciális összeférhetetlenségi esetekkel.

4. A kuratórium tagjait az alapítói jogok jogosultja jelöli ki.
Az alapító nyilvánvalóan olyan alapon választ, hogy ki az a ter-
mészetes személy, akiben kellõen megbízik, akirõl elhiheti, hogy
az általa meghatározott alapítványi célok érdekében fogja kezel-
ni, felhasználni az alapítványi vagyont. E személyes, bizalmi jel-
legû viszonyra tekintettel a kuratóriumi tagságból eredõ felada-
tok csak személyesen láthatók el, a vezetõ tisztségviselõ nem bíz-
hatja e feladatokat harmadik személyre. Ez a korlátozás azonban
csak annyit jelent, hogy a belsõ döntéshozatal körében a kurató-
rium tagja nem bízhatja másra kuratóriumi tagságából eredõ fel-
adatait. 

A képviselet körében már nem kell feltétlenül minden esetben
személyesen eljárni: egyes meghatározott esetekben lehet harma-
dik személynek meghatalmazást adni az alapítvány képviseletére
a jogi személyek képviseletére vonatkozó általános szabályok sze-
rint.

1. Az 1:194. § a kuratórium mûködésére vonatkozó szabályo-
kat tartalmaz. A kuratórium munkájának irányítása a kuratórium
elnökének feladata. Az elnököt fõszabályként a kuratórium tagjai
maguk közül választják, de az alapító az alapító okiratban fenn-
tarthatja magának a jogot a kuratórium elnökének kijelölésére,
sõt ezt a jogot a felügyelõbizottságra is átruházhatja. Az alapító
vagy a felügyelõbizottság tehát nemcsak a kuratórium tagjait je-
lölheti ki (választhatja meg), hanem ezzel együtt azt is meghatá-
rozhatja, hogy az általa kijelölt (megválasztott) tagok közül ki
töltse be az elnöki tisztséget. Elképzelhetõ olyan hatásköri meg-
osztás is, hogy a kijelölõ szerv jelöli ki (választja meg) a kurató-
rium tagjait, de az elnököt a felügyelõbizottság jogosult megne-
vezni a tagok közül. A szabályozás rugalmas e tekintetben, mert
a fordított szituáció is megvalósítható: a felügyelõbizottság gya-
korolhatja a kuratórium tagjai megválasztásának jogát, de az el-
nököt az alapító jelölheti ki a megválasztott tagok közül.

2. Újdonság az az elõírás, amely a kuratóriumtól megkövete-
li a gazdálkodás minimális tervezését, azaz annak áttekintését,
hogy milyen vagyonnal, milyen bevételekkel, milyen feladatokat
kíván megvalósítani az elkövetkezõ évben. A Javaslat az alapít-
vány mûködésének a vagyoni helyzet folyamatos figyelemmel kí-
sérésével történõ jövõre tervezõ jellegét kívánja erõsíteni.

3–4. A kuratórium ülése összehívásának legfontosabb szabá-
lyait garanciális okokból a Javaslat állapítja meg. Az ülést az el-
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1:193. § [A kuratóriumi tagsággal kapcsolatos elõírá-
sok]

(1) A kuratóriumi tagokat határozott vagy határozatlan
idõre lehet kijelölni, illetve megválasztani.

(2) A kuratórium tagja megbízatásának lejárta elõtt
csak az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszé-
lyeztetése esetén és csak az alapítói jogok gyakorlója által
hívható vissza.

(3) A kuratórium tagjaira a törvényben az egyesület ve-
zetõ tisztségviselõinek függetlenségére, összeférhetetlensé-
gére meghatározott rendelkezéseket, valamint a vezetõ
tisztségviselõi megbízással kapcsolatos kizárási okokat
megfelelõen alkalmazni kell.

(4) A kuratóriumi tagsági jogok csak személyesen gya-
korolhatók.

1:194. § [A kuratórium mûködése]
(1) Ha az alapító nem tartja fenn magának a kurató-

rium elnöke kijelölésének jogát vagy nem ruházta át ezt a
jogot a felügyelõ bizottságra, a kuratórium tagjai maguk
közül választanak elnököt.

(2) A kuratórium tevékenységét a pénzügyi terv szerint
végzi. 

(3) A kuratórium félévente legalább egyszer ülést tart,
amelyet az elnök hív össze. 

(4) Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés
összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem
esetében a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezé-
sétõl számított nyolc napon belül intézkedni az ülés össze-
hívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium el-
nöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet elõ-
terjesztõ tag is összehívhatja.



nök hívhatja össze, és a folyamatos mûködés biztosítása érdeké-
ben legalább féléves gyakorisággal köteles is összehívni. A kura-
tóriumi tagok azonban nincsenek teljesen kiszolgáltatva az elnök
szándékainak, mert saját kezdeményezésükre is sor kerülhet ku-
ratóriumi ülésre.

II. Fejezet
A felügyelõbizottság

1. Az alapító szabadon dönthet felügyelõbizottság létesítésé-
rõl. Kötelezõ a felügyelõbizottság, ha azt külön jogszabály elõír-
ja. A felügyelõbizottság a jogi személyekre vonatkozó általános
szabályokból következõen az ügyvezetés – a kuratórium – mû-
ködését ellenõrzi. Amennyiben mûködik az alapítványnál fel-
ügyelõbizottság, úgy tevékenységét az alapító részére végzi.

A felügyelõbizottság hatáskörét a jogi személyekre vonatkozó
általános szabályok, valamint külön jogszabályok határozzák
meg, továbbá az alapító további hatásköröket is telepíthet a fel-
ügyelõbizottságra.

2. A felügyelõbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonat-
kozó összeférhetetlenségi és kizárási szabályokat kell alkalmazni.

III. Fejezet
Egyéb alapítványi szervek

1. A Javaslat a magánautonómia alapján, a jogi személy belsõ
szervezetének szabad kialakításához való jogot elismerve, egyéb
alapítványi szervek létesítését is megengedi. Az alapító az alapít-
ványi céltól függõen az alapítvány mûködését a szervezet kialakí-
tásával tudja leginkább befolyásolni, keretek közé szorítani. 

2. Ennek a szabadságnak csak annyi korlátot kíván szabni a
Javaslat, hogy az alapítvány ügyintézõ, képviseleti funkciókat el-
látó szervének jogai ne sérüljenek, valamint a klasszikusnak ne-
vezhetõ ellenõrzõ funkciót végzõ felügyelõbizottság és könyv-
vizsgáló törvényben biztosított jogai ne csorbuljanak.

3. Amint láttuk, a Javaslat lehetõséget ad arra is, hogy egyes
jogok átruházhatók legyenek, így például egyes alapító jogokat
az alapító a felügyelõbizottságra, vagy más alapítványi szervre
ruházhat át.

Alapítványok esetében meglehetõsen gyakori tanácsadó testü-
let létesítése. Eljárási szabályok megalkotásával viszont az alapí-
tó egyes hatásköröket is telepíthet a tanácsadó testülethez.
A kedvezményezetteket szintén bevonhatja az alapító az alapít-
vány szervezeti keretébe, leginkább az ügyvezetés ellenõrzését
szolgálhatja egy ilyen jellegû alapítványi szerv. A kedvezménye-

zettek részére alapvetõen információs jogokat célszerû biztosíta-
ni, annak érdekében, hogy az alapítvány mûködése az érintett
kör számára átlátható legyen. 

IV. Fejezet
Könyvvizsgáló

A Javaslat megerõsíti a külön számviteli jogszabályban elõírt
könyvvizsgálói kötelezettséget. Meghatározott bevétel és tevé-
kenység esetén indokolt a könyvvizsgáló alkalmazása. Az alapító
és a csatlakozók által szolgáltatott jelentõsebb értékû vagyon ese-
tén a csatlakozók részvételi, ellenõrzési jogainak korlátozott vol-
ta, a társasági részesedés esetén pedig a vagyoni kockázat indo-
kolhatja a könyvvizsgáló igénybevételét.

VIII. Cím
Az alapítvány megszûnése

1–2. Az alapítványok esetében is meg kell különböztetnünk a
jogutódlás – azon belül az egyesülés és a szétválás –, illetve a jog-
utód nélkül történõ megszûnés eseteit. Az 1:198. § az elsõ eset-
csoportot, a 1:199. § pedig a másodikat szabályozza.

A jogi személyek jogutód nélküli megszûnésére vezetõ általá-
nos okok közül az alapítványra nem alkalmazható az a szabály,
amely szerint a legfõbb szerv vagy akár az alapító elhatározhat-
ná az alapítvány megszûnését. Az alapítvány létrehozását köve-
tõen ugyanis az alapítványi célhoz kötött vagyonról az alapító
már nem rendelkezhet, nem illeti meg tehát az a jog sem, hogy
az alapítványi céltól megvonja a vagyont akár az alapítvány meg-
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1:195. § [A felügyelõ bizottság]
(1) A felügyelõ bizottság – ha mûködik ilyen – az alapí-

tó részére végzi tevékenységét.
(2) A felügyelõ bizottság tagjaira a kuratórium tagjaira

vonatkozó kizárási és összeférhetetlenségi szabályok alkal-
mazandók.

1:196. § [Egyéb alapítványi szervek]
(1) Az alapító egyéb alapítványi szerveket is létesíthet.

Ezek a szervek csak ellenõrzõ vagy tanácsadó feladatokat
láthatnak el.

(2) Az (1) bekezdés szerint létesített alapítványi szervek
nem csorbíthatják a kuratórium ügyintézõ és képviseleti
jogait és a felügyelõ bizottság és a könyvvizsgáló törvény-
ben biztosított jogait.

(3) Az alapítói és egyes ügyvezetõi jogok egyéb alapít-
ványi szervekre csak a törvény felhatalmazása alapján ru-
házhatók át.

1:198. § [Az alapítvány megszûnése]
(1) Az alapítvány a jogi személyekre vonatkozó általá-

nos szabályokon túl a következõ esetekben szûnik meg:
a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új

célt nem határozott meg;
b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált

és az alapító okirat módosítására valamint az alapítvány-
nak más alapítvánnyal való egyesülésére nincs mód;

c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása ér-
dekében nem folytat tevékenységet.

(2) Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.
(3) Ha valamelyik megszûnést eredményezõ ok bekö-

vetkezik, a kuratórium értesíti az alapítót a szükséges in-
tézkedések megtétele érdekében, és a megszûnési ok bekö-
vetkeztét közli a felügyelõ bizottsággal és a könyvvizsgáló-
val is.

(4) Az 1:106. § a) pontjában, illetve az (1) bekezdésben
meghatározott megszûnési okok bekövetkeztét a kuratóri-
um a (3) bekezdés szerinti értesítéstõl számított harminc
napon belül köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni,
kivéve, ha a megszûnés okát orvosolták. A bejelentési kö-
telezettség késedelmébõl vagy elmulasztásából eredõ káro-
kért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a
kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetekben az ala-
pítvány végelszámolása csak akkor kezdhetõ meg, ha a
nyilvántartó bíróság a kuratórium bejelentésétõl számított
tizenöt napon belül nem emel kifogást.

(6) A jogutód nélkül megszûnõ alapítványnak a hitele-
zõi igények kielégítése után megmaradó vagyonáról a tör-
lését elrendelõ határozatban kell rendelkezni.

1:197. § [Könyvvizsgáló]
Könyvvizsgáló alkalmazása kötelezõ, ha az alapítvány

gazdasági társaságban részesedéssel rendelkezik.
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szüntetése révén. Márpedig az alapítvány jogutód nélküli meg-
szûnésének elhatározásával ez történne.

A többi általános megszûnési ok azonban az alapítványok ese-
tén is érvényesül, s kiegészülnek ezek az okok az alapítványokra
jellemzõ további megszûnési okokkal. Ezeknek a sajátos meg-
szûnési okoknak a középpontjában az alapítványi cél áll, tehát ha
az alapítványi cél már megvalósult, vagy egyébként már nem va-
lósítható meg, vagy az alapítvány huzamosabb ideig nem tevé-
kenykedik a cél megvalósítása érdekében, ez az alapítvány meg-
szûnését eredményezi.

3–5. A megszûnési ok vizsgálata és a megszûnési ok bekövet-
kezte esetén a törvény szerinti cselekmények véghezvitele a kura-
tórium kötelessége és felelõssége. A kuratórium tagjai személyes
felelõsséggel tartoznak ezen kötelezettségük teljesítéséért, mivel
a hitelezõvédelem az alapítványok körében rendkívül korlátozott
módon érvényesül csak. A vagyontalan, tartozásaiért fedezettel
nem rendelkezõ alapítvány nem mûködhet, ezért meg kell aka-
dályozni, hogy további adósságokat halmozzon fel. Ennek a fe-
lelõsségét a kuratóriumra hárítja a Javaslat.

Azokban az esetekben, amikor a megszûnési ok bekövetkez-
tének megállapítása mérlegelési lehetõséget hordoz magában, a
nyilvántartást végzõ bíróság vizsgálja meg, hogy a kuratórium
helyesen értékelte-e a helyzetet, s valóban helye lehet-e a meg-
szüntetésnek. Ha például a kuratórium szerint bekövetkezett egy
megszûnési feltétel vagy az alapítvány céljának elérése lehetetlen-
né vált, a bíróságnak lehetõsége van arra, hogy felülvizsgálja a
helyzet kuratórium általi értékelését, s ha úgy találja, hogy a
megszûnési ok valójában nem következett be, akkor nem engedi
meg a megszüntetési eljárás lefolytatását. Nyilvánvalóan nincs
szükség ilyen jellegû kontrollra akkor, ha a megszûnési ok nem
mérlegelésen múlik, például, ha a bíróság megállapította az ala-
pítvány fizetésképtelenségét, s elrendelte felszámolását. 

Az alapítvány végelszámolása is csak akkor kezdhetõ meg, ha
a nyilvántartást végzõ bíróság nem emel kifogást a kuratórium
bejelentésétõl számított tizenöt napon belül.

6. Ha az alapítvány jogutód nélküli megszûnését követõen
marad a hitelezõi igények kielégítésén felül vagyon, annak sorsá-
ról az alapítvány törlését elrendelõ határozatában a nyilvántartást
végzõ bíróság rendelkezik. E rendelkezés tartalmi kereteit az ala-
pítvány vagyonáról szóló rendelkezések között találhatjuk.

1. Az alapítók megkísérelhetik, hogy az alapítványt –
némiként módosítva – másik alapítvánnyal egyesítve mintegy új-
jáélesszék. Az egyesülés így az alapítvány megújhodásának, rész-
beni átalakulásának, esetleg vagyoni megerõsödésének is útja le-
het. Az egyesülés történhet beolvadással vagy összeolvadással is,
bár valószínûsíthetõ, hogy a tipikus megoldás az lesz, hogy a cél
nélkül marad alapítvány egy mûködõképes alapítványba olvad
be. Míg más jogi személyeknél a törvény nem ír elõ feltételeket
az átalakulás elhatározásához, az alapítványok esetén némileg
más a helyzet, hiszen az alapítvány ilyen módon történõ megszû-
nésével is veszélybe kerülhet az alapítványi cél szolgálata. Ezért
általában nem, hanem csak másik alapítvánnyal megengedett az
egyesülés. Az alapítványok egyesülése nem szolgálhatja a va-
gyonkivonást, az egyesülés során az alapító és a csatlakozók ré-
szére vagyont visszajuttatni nem lehetséges.

2. Alapítvány csak alapítványokra válhat szét. Ez az eset az
egyesülésnél ugyan kevésbé valószínû, de egy több célra létesített
és megfelelõ mennyiségû vagyonnal bíró alapítvány esetén elvi-
leg ez sem kizárható. 

3–4. Fontos szabály, hogy addig nem lehet lebonyolítani az
alapítvány jogutódlással történõ megszüntetését, amíg a meg-
szüntetésre szánt alapítvány alapítója nem teljesítette az alapít-
vány részére vállalt vagyoni juttatásokat. Ellenkezõ esetben
ugyanis kétségessé válhatna e szolgáltatás behajthatósága, mert
megszûnne a jogosultja, akivel az alapító jogviszonyban áll. 

Az egyesülés és a szétválás semmiképpen sem veszélyeztetheti
az alapítvány célját, és ezzel szoros összefüggésben nem járhat az
alapítványi vagyon csorbításával, így például az alapítónak vagy
harmadik személynek részben vagy egészben sem adható át.
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1:199. § [Az alapítvány átalakulása]
(1) Alapítvány csak alapítvánnyal egyesülhet.
(2) Alapítvány csak alapítványokra válhat szét.
(3) Az alapítvány más alapítvánnyal történõ egyesülésé-

rõl vagy az alapítvány szétválásáról akkor hozható döntés,
ha az alapító okiratban meghatározott vagyon juttatását
teljesítette. 

(4) Az egyesülés vagy a szétválás nem járhat az alapítvá-
nyi vagyon csorbításával és az alapítványi cél veszélyezteté-
sével.

Vita

Alternatív javaslat az egyesület és az alapítvány
szabályaira

II. fejezet
Az egyesület*

1. CÍM
Alapvetõ rendelkezések

51. § (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, az alapszabály-
ban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására önkén-
tesen létesített, önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal ren-
delkezõ testületi jellegû jogi személy.

(2) Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység kifejtésé-
nek céljára és csak az egyesületi cél megvalósításával összefüggõ,
kiegészítõ jellegû gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

(3) Az egyesület tagjainak száma tíznél kevesebb nem lehet.

(4) Az egyesület nem oszthatja fel vagyonát tagjai között és
tagjai részére nyereséget nem juttathat.

52. § (1) Az egyesület létrehozásához szükséges, hogy leg-
alább tíz alapító tag az alakuló közgyûlésen az egyesület alapsza-
bályát elfogadja.

(2) Az egyesület alapszabályában meg kell határozni
a) az egyesület nevét, székhelyét,
b) az egyesület célját,
c) az egyesület szervezetét, az egyesület közgyûlésének és el-

nökségének, valamint esetleges egyéb szerveinek hatáskörét, to-
vábbá e szervek alapvetõ mûködési szabályait,

d) az egyesület képviseletének módját,
e) az egyesületi tagsági jogviszony keletkezésének és meg-

szûnésének feltételeit és eljárási szabályait,
f) a tagok jogait és kötelezettségeit, az esetleges tagdíj mérté-

két és fizetésének szabályait,
* A jogi személyek általános szabályait tartalmazó I. fejezetet (1–

50. §) a Polgári Jogi Kodifikáció elõzõ számában közöltük.



g) az egyesületi vagyon forrásait, és e vagyonnal való gazdál-
kodás alapvetõ szabályait.

h) az egyesület megszûnését követõen esetlegesen fennmara-
dó vagyon sorsáról való rendelkezést.

(3) Az egyesület mûködését a tagok közvetlenül, külön egye-
sületi vagyon képzése nélkül is biztosíthatják. Ez esetben a (2)
bekezdés g) pontja helyett a tagok részérõl történõ vagyonbizto-
sítás módjáról kell rendelkezni.

2. CÍM
A tagsági jogviszony

53. § (1) Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyil-
vántartásba vételével, késõbb pedig a belépési kérelemnek a köz-
gyûlés által történõ elfogadásával keletkezik. A közgyûlés a belé-
pés elfogadását alapszabályában az elnökségre átruházhatja.

(2) Az alapszabály a tagsághoz feltételeket szabhat.
(3) A tagok jegyzékét az egyesület elnöksége vezeti.

54. § (1) Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenysé-
gében részt venni, így különösen a közgyûlés döntéshozatala so-
rán szavazati jogot gyakorolni.

(2) A természetes személy tag – ha az alapszabály kivételt
nem tesz – szavazati jogát csak személyesen gyakorolhatja.

(3) Egy tagnak egy szavazata van, de az alapszabály egyes ta-
goknak – a szükségesség és az arányosság követelményeinek fi-
gyelembevételével – többlet szavazati jogot is biztosíthat.

(4) Az egyesület alapszabálya szavazati joggal nem járó pár-
toló, illetve tiszteletbeli tagságot is intézményesíthet. Ilyen eset-
ben a pártoló, illetve tiszteletbeli tagság feltételeirõl az alapsza-
bályban kell rendelkezni.

55. § (1) A tagsági jogviszony megszûnik
a) a tag kilépésével,
b) a tag kizárásával,
c) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszûnésével,
d) az egyesület jogutód nélküli megszûnésével.
(2) A tag az egyesület elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozat-

tal az egyesületbõl bármikor indokolás nélkül kiléphet. Az alap-
szabály a kilépés hatályosulására legfeljebb három hónap kilépé-
si idõt állapíthat meg, egyébként a kilépés azonnali hatályú.

(3) Az egyesület közgyûlése, illetve amennyiben az alapsza-
bály ezt a jogkört átruházza az egyesület elnökségére, az elnök-
ség a tagot, amennyiben az egyesület céljának elérését veszélyez-
tetõ, illetve az alapszabályt súlyosan vagy ismételten sértõ maga-
tartást tanúsít, az egyesületbõl kizárhatja. A kizárási eljárást az
egyesület alapszabályában kell meghatározni, és a tag kizárásáról
indokolt írásbeli határozatot kell hozni.

3. CÍM
Az egyesület szervei

56. § (1) Az egyesület tagjaiból álló közgyûlés az egyesület
alapvetõ döntéseit hozó legfõbb szerve.

(2) Nagyobb taglétszámú egyesületeknél az alapszabály a
közgyûlés helyett a közgyûlés jogait gyakorló küldöttgyûlést in-
tézményesíthet. A küldöttek választási rendjét és a küldöttgyûlés
lebonyolítását az alapszabályban kell meghatározni.

(3) Az egyesület közgyûlése – ha törvény vagy az alapszabály
másként nem rendelkezik – nem nyilvános, azon csak a tagok és
a közgyûlés összehívására jogosult egyesületi szerv által meghí-
vottak vehetnek részt.

57. § (1) A közgyûlést évente legalább egyszer össze kell hív-
ni (rendes közgyûlés). A közgyûlés összehívása az elnökség fel-
adata. Az elnökség – amennyiben ezt az egyesülés céljainak eléré-

se indokolja – a közgyûlést bármikor összehívhatja (rendkívüli
közgyûlés)

(2) Ha a tagok tíz százaléka a cél és az ok megjelölésével ké-
ri, az egyesület elnöksége a kérelem kézhezvételétõl számított 30
napon belüli idõpontra köteles összehívni az egyesület köz-
gyûlését. Ha az elnökség ezen kötelezettségét elmulasztja, az in-
dítványozók bármelyike a nyilvántartást végzõ bíróságtól kérhe-
ti a közgyûlés összehívását.

(3) A közgyûlés összehívásának rendjérõl, a napirendek meg-
állapításáról stb. az alapszabályban kell dönteni.

58. § (1) Az egyesület közgyûlésének kizárólagos hatásköre:
a) az alapszabály módosítása,
b) döntés az egyesület más egyesülettel való egyesülésérõl,
c) döntés az egyesület több egyesületté való szétválásáról,
d) döntés az egyesület jogutód nélküli megszûnésérõl,
e) a tárgyévi szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása,
f) a következõ évre vonatkozó szakmai és pénzügyi terv elfo-

gadása,
g) az egyesület elnökségének megválasztása,
h) amennyiben az alapszabály ilyet intézményesít, az egyesü-

let ellenõrzõ szervének megválasztása,
i) minden olyan ügy, amelyet törvény vagy az alapszabály a

közgyûlés hatáskörébe utal.
(2) A közgyûlés határozatait általában egyszerû szótöbbség-

gel hozza meg, az alapszabály titkos szavazást is elõírhat. Az
egyesület alapszabályának módosításáról, egyesülésérõl, szétválá-
sáról és megszûnésérõl szóló közgyûlési döntéshez legalább az
egyesületi tagok háromnegyedének szavazatára van szükség. Az
alapszabály más esetekben is elõírhat a döntéshez minõsített
többséget, illetve egyhangúságot.

(3) Személyi kérdésekben az egyes személyekrõl külön-külön
kell határozatot hozni.

(4) A közgyûlés lebonyolításának részletes szabályait az egye-
sület alapszabályában kell megállapítani.

59. § (1) Az egyesület ügyvezetését és képviseletét az egyesü-
let közgyûlése által választott legalább három, és legfeljebb tizen-
öt személybõl álló elnökség látja el. Amennyiben az egyesület
tagjainak száma nem éri el a száz fõt, elnökség helyett egyszemé-
lyes ügyvezetõ is választható, aki az elnökség hatáskörében jár el.

(2) Az alapszabály rendelkezése szerint az egyesület elnöksé-
gének vezetõjét (az egyesület elnökét) vagy a közgyûlés közvet-
lenül, vagy az elnökség választja meg saját tagjai közül.

(3) Az egyesület elnökségének ügyrendjét a közgyûlés hagyja
jóvá.

60. § (1) Az egyesület elnöke és az elnökség tagjai munkavi-
szonyban az egyesülettel – ha törvény kivételt nem tesz – nem
állhatnak. Az egyesület ügyvezetõje [59. § (1) bekezdés] munka-
viszonyban állhat az egyesülettel.

(2) Az egyesület közgyûlése, illetve ha az alapszabály úgy ren-
delkezik az elnökség, az egyesület hivatali apparátusának vezeté-
sére fõtitkárt választhat. A fõtitkár munkaviszonyban állhat az
egyesülettel. Ha a fõtitkárt a közgyûlés választja, a fõtitkár tagja
lehet az egyesület elnökségének.

(3) Az egyesület elnökségének (elnökének, tagjainak) megbí-
zatása legfeljebb öt évre szólhat.

(4) Az egyesület elnökségi tagjává olyan személy is választha-
tó, aki nem tagja az egyesületnek.

61. § (1) Ha az egyesület célja, mérete vagy az általa vállalni
kívánt közérdekû feladatok ezt megkívánják, az egyesület köz-
gyûlése az ügyvezetés ellenõrzésére 3–7 tagból álló ellenõrzõ bi-
zottságot választhat. Törvény ellenõrzõ bizottság választását
kötelezõvé teheti.

(2) Az ellenõrzõ testület elnökét és tagjait a közgyûlés legfel-
jebb öt évre választja meg. Nem lehet az ellenõrzõ testület tagja
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az egyesület elnökségének tagja, illetve az egyesület munkavál-
lalója.

62. § Az egyesület alapszabálya, illetve az alapszabály felha-
talmazása alapján a közgyûlés az egyesület egyes belsõ szerveit
(területi szerveit, tagozatait stb.) jogi személlyé nyilváníthatja
(43. §).

3. CÍM
Egyéb rendelkezések

63. § (1) Az egyesület tagjai (ideértve a kizárt tagot is) az
egyesület közgyûlésének, illetve elnökségének jogszabálysértõ
határozatával szemben az arról való tudomásszerzéstõl számí-
tott 30 napos, de legkésõbb a határozat meghozatalától számí-
tott 90 napos jogvesztõ határidõn belül keresettel fordulhatnak
a bírósághoz.

(2) A bíróság a jogszabálysértõ határozatot vagy megsem-
misíti, vagy a keresetet elutasítja.

64. § (1) Az egyesület törvényességi felügyeletét – ameny-
nyiben e törvény kivételt nem tesz – az ügyészség az ügyész-
ségrõl szóló 1972. évi V. törvény szabályai szerint látja el.

(2) Ha az egyesület az ügyészi óvásnak, felszólalásnak vagy
figyelmeztetésnek nem tesz eleget, az ügyész keresettel fordul-
hat a bírósághoz és kérheti

a) a jogszabálysértõ határozat megsemmisítését,
b) az egyesület ügyvezetõ szerve mûködésének felfüggeszté-

sét és az egyesülethez felügyelõ biztos kirendelését,
c) lényeges vagy ismételt törvénysértés esetén az egyesület

feloszlatását.
(3) A felügyelõ biztos kirendelése legfeljebb hat hónapra

szólhat. A felügyelõ biztos feladata az egyesület törvényes mû-
ködésének helyreállítása.

65. § (1) Egyesület más jogi személy formává nem alakul-
hat át.

(2) Egyesület csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesület-
té válhat szét.

66. § (1) Egyesület jogutód nélkül megszûnik, ha
a) eltelt az az idõ, amelyre alapították,
b) az egyesület közgyûlése kimondja az egyesület meg-

szûnését,
c) az egyesület tagjainak száma három hónapon keresztül

nem éri el a tíz fõt, és ezért a nyilvántartást vezetõ bíróság
megállapítja megszûnését,

d) az ügyész keresete alapján a bíróság törvénysértés miatt
feloszlatja,

e) egyéb törvényben megállapított megszûnési ok követke-
zik be.

(2) Egyesülettel szemben – ha törvény kivételt nem tesz –
felszámolási, illetve végelszámolási eljárás nem folytatható le.

(3) Az egyesület megszûnésével kapcsolatos teendok ellátá-
sa az ügyvezetés feladata. Ennek hiányában a nyilvántartást
vezetõ bíróság kérelemre vagy hivatalból törli az egyesületet a
nyilvántartásból.

(4) Az egyesület megszûnésekor fennmaradt vagyonról a
megszûnõ egyesület elnöksége, ennek hiányában a bíróság az
alapszabálynak megfelelõen rendelkezik. Alapszabályi rendel-
kezés hiányában a vagyont a bíróság belátása szerint az egyesü-
let céljához hasonló közérdekû célra fordítja.

(5) Az egyesület megszûnéskori elnökségének tagjai az
egyesület nyilvántartásból való törlésétõl számított egy évig
egyetemlegesen felelnek a Ptk. közös károkozásért való szabá-
lyai szerint az egyesület hitelezõivel szemben mindazon tarto-
zásokért, amelyeket az egyesület megszûnése elõtt nem elégí-
tett ki.

Indokolás az egyesületekrõl szóló II. fejezethez

Ez a variáns (továbbiakban: ,B’ variáns) az alapjavaslatban
(továbbiakban: A variánsban) foglalt negyvenkét §-hoz képest
jóval rövidebben, az egyesülési jogukat gyakorló jogalanyok aka-
ratát jóval nagyobb mértékben lehetõvé tevõ módon tizenöt
§-ban foglalja össze az egyesületre vonatkozó szabályokat. Ez
– figyelemmel a Legfelsõbb Bíróság eddigi jogfejlesztõ gyakor-
latára – szerintem bõven elegendõ.

Az egyesület fogalmánál az 51. § lényegében az ,A’ variáció-
val azonosan határozza meg az egyesületet, de kiemeli az egye-
sületalapítás önkéntességét, a tíz alapító tag szükségességét, az
alakuló közgyûlés megtartásának követelményét és az egyesületi
önkormányzást. Az egyesületi alapszabály kötelezõ tartalmát az
52. § igyekszik a lehetõ legszükségesebbre szorítani.

A tagsági jogviszony körében a felmondás intézményét ez a
variáns mellõzi, az egyesület nem bt. vagy kkt., hanem testületi
jellegû jogi személy, ahol nincs szükség felmondásra. A kilépési
joggal szemben a kizárási jog áll (56. §). Az a variáns kifejezet-
ten kimondja az egy tag egy szavazat elvét [54. § (3) bekezdés],
de módot ad az ettõl való eltérésre. Kifejezetten intézményesíti
továbbá a szavazati joggal nem járó tiszteletbeli, illetve pártoló
tagságot is. A ,B’ variáns szükségtelennek látja az elõtársaság in-
tézményének átvételét az egyesületi szabályozásba, ezért ezt mel-
lõzi. Az egyesületi tagoknak a jogszabálysértõ egyesületi határo-
zatokkal szemben éppúgy kereseti jogot ad, mint az ,A’ variáns
(ideértve a kizárt tagot is), de bürokratikus belsõ jogorvoslati el-
járást nem intézményesít. Mindez természetesen nem zárja ki,
hogy a tag jogos panaszára az elkövetett sérelmet maga az egye-
sület korrigálja. Eltérés a társasági jogtól a ,B’ variánsban, hogy
az egyesület határozatát kizárólag a tagok támadhatják meg, te-
hát pl. az elnökség tagjai nem.

Az egyesület szerveit a ,B’ változat jóval egyszerûbben hatá-
rozza meg, mint az ,A’ változat. Gondoljuk csak meg, az 1989.
évi II. törvény alapján eddig egy egyesületnek négyévenként kel-
lett csak közgyûlést tartania és az ügyvezetésrõl a törvény eddig
egy szót sem szólt. Nyilván ma már részletesebb szabályozás kell,
de azért agyonszabályozni sem kell az egyesületet. A Legfelsõbb
Bíróság a jogalkalmazási problémákat az igen hiányos szabályo-
zás mellett is megoldotta.

Az egyesület legfõbb szerve a közgyûlés, amelyet a
küldöttgyûlés pótolhat. A ,B’ változat a közgyûlés kizárólagos
hatáskörét az ,A’ változatnál jóval szûkebben határozza meg, és
az ügyrendi szabályozást az alapszabályra bízza.

Az egyesület ügyvezetõ szerve az elnökség, amelynek tagjait
azonban a ,B’ változat nem minõsíti vezetõ tisztségviselõknek.
Az elnökség helyett az egyszemélyes ügyvezetés lehetõségét a ,B’
változat csak a 100 tagnál kisebb egyesületnél teszi lehetõvé
[59. § (1) bekezdés].

A ,B’ változatban az ellenõrzõ bizottság (szándékosan más a
név, mint a Gt.-ben) fakultatív intézmény, könyvvizsgálóról em-
lítés sem esik, de az általános részbeli felhatalmazás folytán az
egyesület választat – ha akar – könyvvizsgálót. Ellenõrzõ testület
és könyvvizsgáló választását természetesen külön törvény is
elõírhatja, pl. ha az egyesület közhasznú szervezetté kívánja ma-
gát nyilváníttatni. A ,B’ változat általános részének felépítésébõl
következik, hogy az egyesület szervezeti egységének lehetséges
jogi személységérõl ebben a fejezetben rendelkezni kellett. [Az
,A’ variációból ez a felhatalmazás egyébként hiányzik.]

A ,B’ változat nem változtat azon az eddigi szabályon, hogy
általában az egyesületek törvényességi felügyeletét az ügyészség
látja el, a felügyelet eszközei is hasonlóak a jelenlegi szabályozás-
hoz, de bõvíti a ,B’ variáns a nyilvántartást vezetõ, illetve „ren-
des” peres bírósági hatáskört is (64. §).

A ,B’ változatban egyesület jogutód nélküli megszûnése ese-
tén nincs végelszámolási, illetve felszámolási eljárás – éppúgy,
mint eddig. Ezt szerintem – mivel a külön törvényben szabályo-
zott sportegyesületen kívül nincs Magyarországon gazdasági
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egyesület – hitelezõvédelmi szempontok nem indokolják. A fel-
tétlenül szükséges szabályokat a 65. § tartalmazza a megszûnés-
sel kapcsolatban.

III. fejezet
Az alapítvány

1. CÍM
Az alapítvány létrehozása

67. § (1) Az alapítvány az alapító által meghatározott tartós
– magán- vagy közérdekû cél – folyamatos megvalósítására ren-
delt vagyon. Az alapítvány jogi személy.

(2) Az alapító okiratban meg kell határozni
a) az alapító nevét és székhelyét,
b) az alapítvány célját,
c) az alapítványi vagyon mértékét és kezelésének módját,
d) az alapítvány szervezetét,
e) rendelkezést az alapítványhoz való csatakozás esetleges le-

hetõségérõl, és ennek feltételeirõl,
f) az alapítvány fennállásának idõtartamát,
g) mindazt, amit jogszabály elõír.

68. § (1) Alapítvány nem hozható létre gazdasági tevékeny-
ség kifejtésére, és az alapítvány csak az alapítványi cél megvaló-
sítását segítõ kiegészítõ gazdálkodó tevékenységet folytathat.

(2) Több személy együttesen is hozhat létre alapítványt, ez
esetben az alapítói jogokat – az alapító okirat eltérõ rendelkezé-
se hiányában – az alapítók együttesen gyakorolják.

(3) Alapítvány kedvezményezettek támogatására is létrehoz-
ható. Az alapító, a csatlakozó, valamint a Ptk. … §-ában megje-
lölt hozzátartozójuk csak akkor lehetnek az alapítvány kedvez-
ményezettjei, ha az alapítvány célja e személyek tudományos, il-
letve mûvészeti alkotásainak gondozása.

(4) Az alapító az alapítvány bírósági nyilvántartásba bejegy-
zésének jogerõre emelkedéséig vonhatja vissza az alapító okira-
tot.

69. § Az alapító az alapító okiratot a körülmények jelentõs
változása esetén módosíthatja, de az alapítványi vagyon ez eset-
ben sem csökkenthetõ, illetve vonható vissza. Az alapítványi cél
csak abban az esetben módosítható, ha a cél elérése lehetetlenné
vált és a módosított cél elérésére az alapítványi vagyon elégséges.

70. § (1) Az alapítványi vagyon mértékét az alapító okiratban
az alapító határozza meg. Az alapító okiratban a mûködés meg-
kezdéséhez szükséges vagyont biztosítani kell, emellett az alapí-
tó késõbbi vagyoni hozzájárulására is vállalhat kötelezettséget.

(2) Az alapítványi vagyon az alapítás után az alapítványhoz
vagyoni juttatás fejében való csatlakozás megengedése útján is
bõvíthetõ. Ez esetben az alapító okiratban kell rendelkezni a
csatlakozás feltételeirõl és a csatlakozót megilletõ jogokról.

(3) Az alapítvány nyilvántartásba való bejegyzését a bíróság
megtagadhatja, ha az alapító által az (1)–(2) bekezdés szerint
biztosított vagyon az alapítványi cél folyamatos megvalósításá-
hoz nyilvánvalóan nem elégséges.

(4) Az alapítvány tevékenységét csak a nyilvántartásba vétel-
rõl szóló határozat jogerõre emelkedése napján kezdheti meg.

71. § (1) Alapítvány írásbeli végrendeletben vagy öröklési
szerzõdésben is létesíthetõ. Ilyen esetben a végintézkedésnek kell
tartalmaznia az alapító okiratot.

(2) Írásbeli végrendeletben vagy öröklési szerzõdésben létesí-
tett alapítvány esetében az alapítvány nyilvántartásba vétele iránt
a kuratórium tagjainak kijelölt személyek kötelesek eljárni. Ha a
nyilvántartásba vétel iránt egyik kuratóriumi tagnak kijelölt sem
intézkedik, a nyilvántartó bíróság által kijelölt ügygondnok kö-
teles eljárni.

(3) A végrendeletben vagy öröklési szerzõdésben létesített
alapítvány a bejegyzéssel az alapító halálának idõpontjára vissza-
menõ hatállyal jön létre.

(4) Végrendeletben vagy öröklési szerzõdésben létesített ala-
pítvány a végintézkedés tartalmától függõen örökösnek vagy ha-
gyományosnak minõsül.

(5) Az alapítvány nyilvántartásba vétele ügyben eljáró sze-
mély jogosult az alapítvány várományi vagyonának kezelésére és
köteles az alapítványi vagyon megóvásának érdekében a szüksé-
ges intézkedéseket megtenni.

72. § (1) Alapítvány létesítését az örökhagyó meghagyásban
is elrendelheti. A meghagyásban meg kell határozni a létesítendõ
alapítvány célját és vagyonát, valamint ki kell jelölni a személyt,
aki az alapítvány létrehozását követelheti.

(2) Az alapítvány létrehozásának követelésére jogosult sze-
mély a bíróságtól kérheti az alapítvány alapító okiratának megal-
kotását és az örökös vagy a hagyományos kötelezését az alapít-
ványi vagyon szolgáltatására, ha a meghagyást annak kötelezett-
je felszólítás ellenére nem teljesíti. Az alapítvány létrehozásának
követelésére jogosult személy a bíróság határozata alapján kérhe-
ti a nyilvántartó bíróságtól az alapítvány nyilvántartásba vételét.

(3) A (2) bekezdés szerint létesített alapítvánnyal kapcsolatos
alapító jogokat a nyilvántartó bíróság gyakorolja.

73. § (1) Ha a közérdekû célra érvényes végrendeletben vagy
öröklési szerzõdésben tett alapítvány nem jön létre, az örökhagyó
juttatása közérdekû meghagyásnak minõsül, és a vagyont a meg-
hiúsult alapítvány céljának megvalósítása érdekében kell kezelni.

(2) Ha érvényes végrendeletben vagy öröklési szerzõdésben
nem közérdekû célra tett alapítvány nem jön létre, az öröklés
szabályai alkalmazandók.

2. CÍM
Alapítói jogok

74. § (1) Az alapító jogosult
a) az alapítvány szervezetének meghatározására, illetve annak

módosítására,
b) a kuratórium elnöke és tagjai kinevezésére, visszahívására,

megbízatásuk idõtartamának meghatározására és esetleges java-
dalmazásuk megállapítására,

c) amennyiben ilyen szervezetet az alapító az alapító okirat-
ban létrehoz, a kuratórium ügyvezetõ tevékenységét ellenõrzõ
bizottság elnöke és tagjai kinevezésére, visszahívására, megbíza-
tásuk idõtartamának meghatározására, esetleges javadalmazásuk
megállapítására.

(2) Amennyiben az alapító az (1) bekezdésben meghatáro-
zott jogokkal nem kíván élni, e jogokat más személyre átruház-
hatja. Az átruházást az alapítvány nyilvántartásában fel kell tün-
tetni. Átruházás hiányában – szükség esetén – a kuratórium tag-
jaival kapcsolatos jogosítványokat az alapítvány nyilvántartását
ellátó bíróság gyakorolja.

(3) Ha az alapítványnak több alapítója van, vagy a csatlako-
zási megállapodás a csatlakozót alapítói jogokkal ruházza fel, az
alapítói jogokat közösen gyakorolják. Ennek módját az alapító
okiratban kell meghatározni, a nem szabályozott kérdésekben a
Ptk. polgári jogi társaságra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

3. CÍM
Kuratórium

75. § (1) Az alapítvány ügyvezetõ és képviselõ szerve a kura-
tórium.

(2) A kuratórium feladata, hogy az alapítványi cél elérése ér-
dekében az alapítványi vagyont rendeltetésszerûen kezelje.

POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ

27



28

(3) A kuratórium legalább három, legfeljebb tizenöt termé-
szetes személybõl áll. A kuratóriumnak nem lehet tagja az alapí-
tó, a csatlakozó, továbbá az alapítvány kedvezményezettje vagy
a kedvezményezett Ptk. … § szerinti hozzátartozója.

(4) A kuratórium tagjai határozott, illetve határozatlan idõ-
tartamra egyaránt kijelölhetõk.

(5) A kuratórium ügyrendjét a kuratórium állapítja meg és –
az alapító okirat eltérõ rendelkezése hiányában – az alapító hagy-
ja jóvá.

76. § Az alapító az alapító okiratban az alapítvány szervezeti
egységét, illetve az általa nem társasági formában szervezett in-
tézményét (iskola, kórház stb.) jogi személlyé nyilváníthatja.

77. § (1) Az alapítvány mûködése felett az ügyészség az
ügyészségrõl szóló 1972. évi V. törvény rendelkezései szerint
törvényességi felügyeletet gyakorol.

(2) Ha az ügyészi óvásnak, felszólalásnak vagy figyelmezte-
tésnek az alapítvány nem tesz eleget, az ügyész keresettel fordul-
hat a bírósághoz és kérheti

a) a kuratórium jogszabálysértõ határozatának megsemmisí-
tését,

b) lényeges vagy ismételt törvénysértés esetén az alapítvány
megszüntetését.

4. CÍM
Egyéb rendelkezések

78. § (1) Az alapító – ha az alapító okirat másként nem ren-
delkezik – az alapítványi cél veszélyeztetése, illetve az alapítványi
vagyon csorbítása nélkül – az alapítványt más alapítvánnyal
egyesítheti, illetve több alapítványra szétoszthatja. Ez esetben a
49. § szabályai megfelelõen alkalmazandók.

(2) Alapítvány más jogi személlyé nem alakulhat át.

79. § (1) Az alapító az alapítványt nem szüntetheti meg.
(2) Jogutód nélkül megszûnik az alapítvány, ha
a) határozott idotartamra hozták létre és ez az idõtartam el-

telt,
b) az alapítvány fennállását feltételhez kötötték és a feltétel

bekövetkezett,
c) az alapítványi cél megvalósítása lehetetlenné vált
d) az alapító jogutód nélküli megszûnése esetén, ha az alapí-

tó okirat másként nem rendelkezett,
e) a bíróság lényeges vagy ismételt jogszabálysértés miatt az

ügyész keresetére megszünteti.
(3) A (2) bekezdés a)–d) pontjában foglalt körülményeket a

kuratórium köteles a nyilvántartó bíróságnak bejelenteni, és kér-

ni az alapítvány nyilvántartásból való törlését. Ennek hiányában
a bíróság kérelemre vagy hivatalból szünteti meg az alapítványt.

(4) Az alapítvány jogutód nélküli megszûnése esetén a hite-
lezõk kielégítése után fennmaradt vagyon sorsáról az alapító ok-
iratban kell rendelkezni. Ilyen rendelkezés hiányában a bíróság a
vagyont a megszûnõ alapítványhoz hasonló célú alapítványnak
juttatja.

Indokolás az alapítványról szóló III. fejezethez

A ,B’ variáns az alapítvány esetében is túlszabályozott, túl-
részletezõ ,A’ variánssal szemben tizenhárom §-ban foglalja ösz-
sze az alapítvánnyal összefüggõ alapvetõ polgári jogi szabályo-
kat, jóval nagyobb mértékû alapítói szabadságot lehetõvé téve,
mint az ,A’ variáns.

Az alapítvány definíciójánál a 67. § – az eddigi szabályozásra
tekintettel – kihangsúlyozza, hogy az alapítvány magán-, illetve
közérdekû célra egyaránt létrehozható. Az alapító okirat tartal-
mát törvényben nem helyes részletezni.

A ,B’ változatban átvettem az ,A’ variánsból a végrendelet, il-
letve meghagyás útján való alapítványrendelést, és a kedvezmé-
nyezettek támogatására szóló alapítványt is, de utóbbit részle-
teiben nem tartom törvényben szabályozandónak.

A ,B’ változat az alapítványi vagyon mértékére jóval liberáli-
sabb, mint az ,A’ változat [70. § (3) bekezdés] – a bíróságot fel-
hatalmazza arra, hogy ha az alapítványi célhoz a vagyon nem
elégséges, úgy a bejegyzést megtagadhatja.

Az alapítói jogok meghatározása során a ,B’ változat az alapí-
tói akaratot tekinti elsõdlegesnek és nem korlátozza az alapítót,
hogy – ha ezt az alapító okiratban kiköti – késõbb is beleszóljon
az alapítványi vagyon sorsába (74. §). Több alapító esetén telje-
sen felesleges a kft., illetve az rt. szabályainak felhasználása az ,A’
variánsban, ez a kérdés jóval egyszerûbben megoldható.

A ,B’ változatban a kuratóriumra nézve is csak az alapszabá-
lyok fogalmazódnak meg (75. §). Alapítványnál kötelezõ felügye-
lõbizottságra, illetve könyvvizsgálóra szerintem nincs szükség.

A ,B’ változat szerint alapítványnál átalakulás nem lehetséges,
egyesítésre és szétválasztásra csak az alapító jogosult (78. §). Sze-
rintem abszurd megoldás az ,A’ variánsban, hogy a kuratórium
vagy az alapítvány más szerve az alapító okiratot módosíthatja.

A ,B’ változat fenntartja az alapítványok feletti ügyészségi tör-
vényességi felügyeletet és az alapítványok megszüntetését a je-
lenlegihez hasonlóan – végelszámolási, illetve felszámolási eljárás
nélkül szabályozza (79. §). Egyben módot ad az alapítvány által
fenntartott iskolák, kórházak, más intézmények belsõ jogi sze-
mélységének megalapozására (76. §).

Sárközy Tamás
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Hírek

Beszámoló az „Igazságügyi reform – múlt, jelen, jövõ” címû
konferenciáról

A Friedrich Ebert Stiftung Budapesti Irodája és a Táncsics Ala-
pítvány a társadalmi reformfolyamatokat bemutató sorozata elsõ
tagjaként 2005. november 12-én konferenciát rendezett „Igaz-
ságügyi reform – múlt, jelen, jövõ” címmel. A délelõtti program
keretében dr. Bárándy Péter volt igazságügy-miniszter, ügyvéd,
dr. Vastagh Pál volt igazságügy-miniszter, az Országgyûlés Al-
kotmányügyi Bizottságának elnöke, valamint dr. Petrétei József
igazságügy-miniszter tartott elõadást, majd kerek-asztal beszél-
getésre került sor (a moderátor Mélykuti Ilona volt). A miniszte-

rek áttekintették és értékelték a hivatali idejük alatt és azt kö-
vetõen az igazságügy területén történt változásokat. 

Folyóiratunk tárgyára figyelemmel kiemeljük, hogy dr. Bá-
rándy Péter utalt arra, miszerint a polgári anyagi jog fejlõdése
mindig lassú és a büntetõjogi területnél kiegyensúlyozottabb fo-
lyamat; politikai változásnál mindig félti a Btk.-t, de nem aggó-
dik a Ptk.-ért. Az új Polgári Törvénykönyv fejlõdik, de „kihor-
dási ideje nem kilenc hónap”. Álláspontja szerint a politikai vál-
tozásoktól függetlenül folytatódhat a kedvezõ folyamat és meg-



születhet az új Polgári Törvénykönyv. A beszédében vizsgált
idõszak sikertelenségei között említette ugyanakkor a volt mi-
niszter, hogy nem valósult még meg a telekkönyvi rendszer visz-
szaállítása.

Dr. Petrétei József beszédébõl kiemeljük, hogy a változó viszo-
nyok, a tudomány és a technika újdonságai természetesen meg-
jelennek a Polgári Törvénykönyv, a társasági törvény, a cégtör-
vény, az elektronikus információs szabadság és a Btk. egyes tény-
állásai szabályozásában. Hangsúlyozta, hogy az új Polgári Tör-
vénykönyv elsõ normaszöveg tervezete hamarosan elkészül és a
könyvekbõl álló joganyag nyilvános viták tapasztalatai alapján
kerül véglegesítésre és beterjesztésre a kormányhoz. 

A civilisztikai szekció délutáni ülését dr. Gadó Gábor az Igaz-
ságügyi Minisztérium civilisztikai és igazságügyi kodifikációs he-
lyettes államtitkára vezette. Bevezetõjében bemutatta a készülõ
legfontosabb jogszabályokat társasági törvény, cégtörvény,
csõdtörvény-módosítás). Utalt a Polgári Törvénykönyv fogyasz-
tóvédelmi szabályainak jogharmonizációs célú módosítására, va-
lamint arra, hogy a jövõ évben várható a közalapítványok, köz-
testületek és a költségvetési szervek jogállásának újraszabályozá-
sa. Kiemelte a csõdtörvény-módosítás és a zálogjogi szabályozás
összefüggéseit, azt, hogy a zálogjogosult követelésének csak
50%-a élvez elõnyt az igények kielégítése során. A tervezett sza-
bályozás – Európa országai többségéhez hasonlóan – úgy ren-
delkezik, hogy a felszámoló jogosult a zálogtárgy értékesítésére
és a befolyó vételárból kell fedezni a felszámoló arányos költsé-
geit. Megemlítette, hogy a változó ingatlan-nyilvántartási eljárás
keretében nyolc napon belül kap tájékoztatást az az érintett, aki
ezt kéri, de nincs mód például arra, hogy a tulajdonos azonnali
sms-értesítést kérjen. A szabályozástól azt várjuk – mondta,
hogy kiszámíthatóság javuljon és továbbra is a földhivatalok in-
gatlan-nyilvántartási eljárása feletti közvetlen bírósági kontrollt
szeretnénk elérni.

Az új Polgári Törvénykönyvrol szóló nyitó elõadást dr. Vékás
Lajos egyetemi tanár, a Polgári Jogi Kodifikációs Fõbizottság el-
nöke tartotta. Pontosította Petrétei miniszter úr azon kijelenté-
sét, hogy az év végére elkészül az elsõ normaszöveg; valójában
az a „nulladik” tervezet lesz, aminek a jövõ évben sorra kerülõ
szakmai viták nyomán átdolgozott változatát adja át majd a Fõ-
bizottság a Kormánynak. 

Hangsúlyozta, hogy új kódex készül ugyan – új §-számok-
kal – de tartalmilag nem lesz vadonatúj. A külföldi kollegák
egyik alapkérdése volt 1999-ben, hogy milyen modellt vesz ala-
pul a magyar tervezet, pl. a holland Ptk.-t javasolták. A készülõ
új magyar Ptk. nem vesz alapul egyetlen konkrét külföldi példát,
ugyanakkor természetesen figyelembe veszi a külföldi jogfejlõ-
dést. Nem nulláról indul a kodifikáció: átfogó reformra kerül
sor, melynek alapja a hatályos magyar törvénykönyv, a polgári
joganyag és a bíró gyakorlat. A kodifikáció célja a mai jog kor-
szerûsítése, egységesítése és integrálása egy kódexbe. 

Az elõkészítés szélesebb körbõl merít, mint a hatályos Ptk.
Külön könyvként bekerül a Polgári Törvénykönyvbe a családi
jog is, a készülõ kódex így személyek, családi jogi, dologi jogi,
kötelmi jogi és öröklési jogi könyvekbõl fog állni. A jogi szemé-
lyek általános szabályozása is részletesebb lesz a jelenleginél. Vé-
kás Lajos utalt arra, hogy problemetikusnak tartja az új társasági
törvény és az új Ptk. párhuzamos elõkészítését, szerencsésebb
lett volna, ha együtt készült volna és egyszerre lépne hatályba a
két törvény. Jelenleg külön törvényekben található szabályozás is
beépül az új kódexbe, így pl. a termékfelelõsségrõl szóló törvé-
nyi rendelkezések.

A bizottság céljairól, vezérmotívumairól szólva a Fõbizottság
elnöke kiemelte, hogy a törvénykönyvnek alkalmasnak kell len-
nie az 1989 óta kialakult viszonyok tükrözésére, a magántulajdo-
non alapuló szociális piacgazdaság forgalmi és személyi viszo-
nyainak szabályozására. Cél továbbá a kódexen kívüli magánjogi
szabályok beépítése is a lehetõségek keretei között, elkerülve a
gyorsan változó rendelkezések bevonását. Jelezte, hogy egyes

változtatásokat nem tart indokoltnak, például a szerzõdéskötési
szabadság elvén és a tulajdonnal rendelkezés szabadságán nyug-
vó magánjog nem alkalmas az antidiszkriminációs szabályozás
befogadására.

Az uniós tagállamok jogalkotási szuverenitása csak részleges;
nagyobb mértékben igaz ez a gazdasági társaságokra, a szerzõi
jogra, a szabadalmi jogra vonatkozó szabályozásra, és kevésbé a
magánjogra. Jelenleg tíz irányelv érinti a magánjogi szabályo-
zást, de nem jelenik meg valamennyi a Ptk.-ban és nem fog a
jövõben sem. Miközben az új Polgári Törvénykönyvet készítjük
elõ, az uniós szabályozás változik, vagyis folyamatosan „mozgó
céltáblára lövünk”.

Az elõadás következõ részében néhány alapvetõ módosításra
hívta fel a figyelmet a Fõbizottság elnöke. A hatályos törvény-
könyv meghatározó szabályain csak ott indokolt változtatni,
ahol a gazdasági, társadalmi igény a változtatásra olyan, hogy azt
feltétlenül figyelembe kell venni. Ilyen például a kártérítési jog,
mellyel kapcsolatban a jelenlegi Ptk. legszebb megoldása a
szerzõdéses és a szerzõdésen kívüli károk megítélése, az ahogy a
318. § hidat épít a XXIX. és a XXXI. fejezet közé. Praktikus is ez
a megközelítés, mivel az egységes szabályozás miatt nem merül-
nek fel elhatárolási problémák. A deliktuális károkozásnál a ki-
mentés szabályai a jelenlegi Ptk. 339. §-nak megfelelõen alakul-
nak az új kódexben is. A szerzõdésszegésbõl eredõ kártérítés
rendszere viszont figyelembe veszi, hogy a bíró gyakorlat egyre
szigorúbb a kimentéssel kapcsolatban. Indokolt, hogy a norma-
szövegben is tükrözõdjék: önként vállalt kötelezettséget a kárt
okozó, és nem elég, ha „igyekezett a teljesítés érdekében”, ha-
nem csak akkor mentesül a felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy
saját érdekkörén kívüli, olyan elháríthatatlan ok idézte elõ a kárt,
amit a szerzõdéskötéskor nem is kellett látnia. Ez lényegében
egybeesik a nemzetközi adásvételre vonatkozó ún. bécsi vételi
egyezmény szabályaival. Elõnye, hogy kifejezésre juttatja, misze-
rint a magánjogi kártérítési felelõsség nem egyfajta büntetés, cél-
ja nem is a prevenció, hanem a rizikó értelmes megosztása a fe-
lek között. Abból indul ki a szabályozás, hogy aki önként köte-
lezettséget vállal, az mérje fel az akadályokat, a kockázatot és en-
nek tudatában döntsön. Az elmaradt hasznot és a következ-
ménykárokat viszont csak akkor és annyiban kell megtérítenie,
amennyiben ezzel a szerzõdéskötéskor számolnia kellett figye-
lembe véve, hogy a szükséges információk a másik félnél állnak
rendelkezésre.

Vékás Lajos hangsúlyozta, hogy a kereskedelmi kódex „kivál-
tása” érdekében az új törvénykönyvnek a professzionális gazda-
sági forgalom kapcsolataira is alkalmasnak kell lennie. Ezt szol-
gálják a kártérítési jog említett szabályai. Az új törvény nem
használja a gazdálkodó szervezet gyûjtõfogalmat és nincs szük-
ség speciális szabályokra sem a gazdasági élet „profi” résztvevõi
számára. A vagyoni forgalom gyengébb szereplõire is gondolni
kell: a fogyasztók védelme érdekében kivételek kellenek. A kel-
lékszavatosság, a jótállás, az általános szerzõdési feltételek, a tisz-
tességtelen kikötések körében lényegében a közeljövõben sorra
kerülõ Ptk. módosításnak megfelelõ szabályozásra lesz szükség
továbbra is. Sajátos fogyasztóvédelmi rendelkezések kerülnek az
új törvény szerzõdésekre vonatkozó általános szabályai (szerzõ-
déskötés, értelmezés, kellékszavatosság, jótállás, általános szerzõ-
dési feltételek stb.) és speciális szabályai (pl. fogyasztó kölcsön,
utazási szerzõdés, ingatlanok idõben megosztott használata) kö-
zé egyaránt. Speciális rendelkezések vonatkoznak a tájékoztatási
kötelezettségre és a fogyasztó elállási jogára. Közös jellemzõ az
is, hogy a fogyasztó érdekeit szolgáló elõírások kógensek. Az e
körbe tartozó, de gyorsan változó szabályok a Ptk.-n kívül ma-
radnak. 

Elõadása végén Vékás Lajos annak a reményének adott han-
got, hogy amikorra az új Polgári Törvénykönyv elkészül, az in-
gatlan-nyilvántartási eljárás közvetlen bírói felügyelet alá kerül.
Ennek érdekében az új kódex dologi jogi könyve végére bekerül-
nek az ingatlan-nyilvántartás anyagi jogi szabályai. 
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Dr. Petrik Ferenc a Legfelsõbb Bíróság nyugalmazott kol-
légiumvezetõje, a Polgári Jogi Kodifikációs Szerkesztõbizottság
tagja elõadását azzal a megjegyzéssel kezdte, hogy nem annyira
optimista, mint Vékás Lajos. 2000-ben jogi személy általános
szabályozást készíteni lehetetlennek tûnt, de 2002-ben a munka-
csoport az ellenérvek zömét nyugvópontra jutatta. Az elkészült
47. §-t a Szerkesztõbizottság megvitatta és kiegészítette, az így
kialakított 110. § nyomtatásban is megjelent (lásd: Polgári Jogi
Kodifikáció 2005. évi 4–5. szám). Ugyanott olvasható dr.
Sárközy Tamás 50. §-os tervezete. Sárközy álláspontja szerint, ha
a szerkesztõbizottsági javaslat kerülne elfogadásra, a gazdasági
társaságokról szóló törvény általános részének zömét ki kellene
dobni. Petrik Ferenc válasza, hogy ez az értelme a Ptk. jogi álta-
lános résznek. Úgy véli, az inga valahol középen fog megállni vé-
gül is.

Alapkérdés, hogy mennyire imperatív a Ptk. jogi személyek ál-
talános szabályozása a többi jogi személy formára. A gazdasági
társaságokról szóló törvény szabadon eltérhet és csak, ha hallgat,
akkor lépnek be a Ptk. szabályai; hasonló a helyzet a költségveté-
si szervekkel is. Alapvetõ, hogy ezt tudjuk-e rendezni (vö. a köz-
igazgatási eljárásról szóló törvény és a külön tartott eljárások vi-
szonyával – lerontja az általános rendelkezések alkalmazását).

Következõ témaként a közjogi jogi személyek – mint a köz-
jog és a magánjog határán álló szervezetek – helyzetére tért rá az
elõadó. Polgári jogi vita esetén a bíróság nehezen birkózik meg
ezzel a kettõsséggel. Néhány példa: a metróperben a Magyar
Köztársaság Kormánya nem vett részt, mert nem jogi személy,
ha közigazgatási jogkörben okozott kár miatt indul per a gyám-
hatóság ellen, elutasítják a keresetet, mert a gyámhatóság nem
jogi személy, nem indítható per, ha az Országgyûlés egyik bi-
zottságának határozata egy természetes személy jó hírnevét, be-
csületét sértette, mert a bizottság sem jogi személy. A legna-
gyobb hiba az lenne, ha jogi személynek nyilvánítanánk ezeket a
szervezeteket. De tudomásul kellene venni, hogy polgári jogvi-
szonyok alanyai lehetnek, jogokat, kötelezettségeket szerezhet-
nek, felelõsséget vállalhatnak. A közigazgatási jog megoldotta a
kérdést a közigazgatási jogképesség bevezetésével. Ennek mintá-
jára Petrik Ferenc korlátozott jogképességet javasol ezeknek a
szervezeteknek.

A személyiségi joggal kapcsolatos kérdésekre rátérve az elõ-
adó megjegyezte, hogy rossz a személyiséghez fûzõdõ jogok
cím, mivel vagyoni jogok is fûzõdnek a személyiséghez. Szladits
álláspontja szerint e jogokat a büntetõ és szabálysértési jog védi.
Késõbb a vagyoni jog, a családi jog és a személyi jog vált a ma-
gánjog három fõ területévé. Saját eszközrendszerrel és filozófiá-
val rendelkezõ rész ez; nem csak védenie kell, hanem biztosíta-
nia is a személyiségi jogokat.  

A sérelemdíj jogintézményével kapcsolatban megjegyezte az
elõadó, hogy a Szerkesztõbizottság fokozatosan elfordult dr.
Boytha György eredeti javaslatától. Nincs lényeges különbség a
nem vagyoni kártérítés és a sérelemdíj között. Egyetlen alapvetõ
eltérés a nem vagyoni kártérítés bírói gyakorlatától, hogy a sére-
lemdíj tervezett szabályai szerint nem kell hátrányt igazolni, ele-
gendõ, hogy személyiségi jogi sérelem legyen. Felidézve Deák
Ferenc egymondatos sajtótörvény javaslatát –„a sajtóban nem
szabad hazudni” – abból kell kiindulni, hogy a személyiségi jo-
gokat tiszteletben kell tartani, vagyis az embernek joga van a sza-
badsághoz, az élettér, a magánszféra, a társadalmi kapcsolatok
szabad megválasztásához.   

Dr. Kõrös András a Legfelsõbb Bíróság tanácselnöke az új Ptk.
családjogi könyvét bemutató elõadását azzal kezdte, hogy Heine
szerint „a magánjog az önzés bibliája”. Ennek mintájára a család-
jog az önzetlenség bibliája kell, kellene legyen. Sok vita után
eldõlt, hogy a családjog bekerül az új kódexbe, sajátos szemléle-
tét pedig speciális alapelvekben kell megjeleníteni. Az általános
magánjogi elvek – jóhiszemûség, tisztesség, joggal való vissza-
élés tilalma, saját felróható magatartására hivatkozás tilalma –
mellett szükség van a családjogi alapelvekre is.

A házastársak jogai és kötelezettségei egyenlõk; döntéseiket
együtt hozzák meg.

A gyermek jogai és érdekei fokozott védelem alatt állnak.
A gyermek joga, hogy saját családjában nevelkedjék. Ha nem

nevelkedhet saját családjában, akkor joga, hogy családi környe-
zetben nõjön fel, korábbi családi kapcsolatai fenntartása mellett.
Csak törvényben meghatározott esetekben és eljárással lehet
ettõl eltérni (örökbefogadás). Ha már ítélõképessége birtokában
van, joga vérszerinti családja megismerése és a kapcsolattartás
velük. Elõnyben kell tehát részesíteni a nevelõszülõket (hivatásos
nevelõszülõket) az intézeti neveléssel szemben.

A családi kapcsolatok védelmének elve a családi és egyéni ér-
dekek összhangját szolgálja. Új jogintézmény e körben a mediá-
ció; különösen a házasság felbontása és a kapcsolódó járulékos
kérdések, valamint a szülõi felügyeleti jogok gyakorlása során (az
utóbbi esetkörben a mediáció kötelezõ elrendelését is indokolt
lehetõvé tenni).

A tényleges családi kapcsolatok védelmének elvével is kiegészül
a törvénykönyv: az élettársi viszony szabályozása – a házasságot
követõen – a családi jogi könyvbe kerül, a vérszerinti szülõvel
együtt a gyermeket ténylegesen nevelõ szülõnek is indokolt szülõi
felügyeleti jogokat biztosítani, az apaság vélelmének megdöntése
esetén, ha a gyermek a korábban vélelmezett apa családjában ne-
velkedett, lehetõvé kell tenni, hogy továbbra is viselhesse nevét és
kapcsolatot tarthasson a korábban vélelmezett apával.

A jogvitákat méltányosan és az érdekei érvényesítésében
gyengébb fél (nem a gyengébb nem!) védelmével kell megolda-
ni, nem gyõztes–vesztes helyzet kialakítása a cél, hanem az egye-
di körülmények emberséges, jóakaró mérlegelése.

Dr. Kõrös András három olyan jogterületet emelt ki, amelyek-
ben újszerû szabályozásra kerül sor. 

Az élettársi jogviszonyt az új kódex tényhelyzetként fogja sza-
bályozni, amely a tényleges együttélés kezdetétõl megszûnéséig
tart. Emellett a helyi önkormányzat jegyzõjénél vezetett fakulta-
tív nyilvántartásba is be lehet jegyeztetni az élettársi kapcsolatot,
de a jogviszony nem ezzel jön létre és nem a nyilvántartásból
törlés szünteti meg. Tartós élettársi jogviszony esetén a tartáshoz
és a lakáshoz való jogot a törvény elismeri. Vita volt arról, hogy
a kódex határozza-e meg, hogy mit kell tartós jogviszonynak te-
kinteni. A tervezett megoldás: a törvény értelmében tartós az
élettársi jogviszony tíz év után, ha közös gyermekük van, akkor
egy év után, valamint a bíróság indokolt esetben a tíz évet leszál-
líthatja. A rokontartás sorrendjében a volt házastárssal, különélõ
élettárssal egy sorban tarthat igényt tartásra az élettárs.

A házassági vagyonjog területén sor kerül a bírói gyakorlat
törvénybe emelésére, a házassági vagyonjogi szabályok és a tár-
sasági jogi rendelkezések összhangba hozatalára. A törvényes há-
zassági vagyonközösségi rendszer mellett a közszerzeményi és a
teljes vagyon elkülönítési rendszert is választhatják a házas felek.
A hitelezõk védelme érdekében harmadik személlyel szemben
csak akkor lehet hivatkozni arra, hogy a közös vagyonból a kü-
lön vagyonba vagy a külön vagyonból a közös vagyonba utalás
történt, ha arról a harmadik személy tudott vagy tudnia kellett
volna. A házassági vagyonjogi szerzõdések nyilvántartását a Ma-
gyar Országos Közjegyzõi Kamara fogja vezetni.

A szülõi felügyelet szabályai bõvülnek. Kiegészül a szabályo-
zás a mediációra és a közös szülõi felügyelet különféle formáira
vonatkozó rendelkezésekkel. A bíróság hatásköre szûkül: a szü-
lõi felügyeleti jog rendezése bírói hatáskörben marad, az egyéb
kérdésekben a gyámhivatal határoz. A szülõi felügyeleti jogról
való döntés azt is magában foglalja, hogy csak az egyik szülõ kap
ilyen jogokat, vagy egyes részfeladatok a különélõ szülõhöz ke-
rülnek. A törvénykönyv tételesen felsorolja majd a különélõ
szülõ jogait (tájékoztatás, kapcsolattartás stb.)

Dr. Kõrös András Illyés Gyula idézettel zárta szavait: „Tör-
vényt, de elevent, és csapódjunk össze szükség szerint!”

Sáriné Simkó Ágnes
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