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A veszély helyzet idején is tud működni az alapítvány!

502/2020. (XI. 16.) Korm. Rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és 
vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli 
bevezetéséről:

• visszahozza a tavaszi rendelkezéseket /102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a
veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére
vonatkozó eltérő rendelkezésekről/



Miről szól 502/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 
az alapítványok szempontjából?

Az alapító(k) illetve a 
kuratórium hatáskörébe 

tartozó döntések 
meghozataláról

Elektronikus hírközlő eszköz 
használatával megvalósuló ülés

Ülés tartása nélküli 
határozattal (írásbeliség, 

„távszavazás”)

Az alapítvány keretében 
működő testületek 

(kuratórium, felügyelőbizottság 
stb.) működéséról

Elektronikus hírközlő eszközök 
használata, írásbeli egyeztetés 

lehetősége

A testületi tag kiesése esetén a 
határozatképesség megőrzése

A vezető tisztségviselők, 
testületi tagok megbízatását 
érintő átmeneti szabályokról

Mikor szűnhet meg a vezető 
tisztségviselő, illetve a 

szervezet keretében működő 
testületek tagjainak megbízása

Milyen feladatai vannak az ügyvezetés feladatát ellátó vezető tisztségviselőnek?



Miért vannak sajátos helyzetben az alapítványok 
a döntések meghozatalánál?

• ha egy személy gyakorolja az alapítói jogokat, hiába nem kell testületi döntés akkor is szükségszerű az 
alapítványi szervekkel, tisztségviselőkkel kapcsolatot tartani 

• ha kettő vagy annál több alapító van, de nem testületben gyakorolják az alapítói jogokat, akkor az együttes 
döntéshozatal feltételeit is biztosítani kell

• ha több alapító testületben (alapítók gyűlése) gyakorolja az alapítói jogokat, akkor testületi  döntéshozatal 
feltételeit is biztosítani kell

Az alapítói jogok gyakorlásával összefüggő döntéseknél:

• Az egy személyi ügyvezető szerv esetében is szükség lehet az alapítóval (alapítói jogok gyakorlójával), más 
alapítványi szervekkel, illetve a döntés által érintettekkel történő kapcsolat biztosítása

• A több tagból álló ügyvezető szerv esetében a testületi döntések meghozatalát is biztosítani kell 

Az ügyvezető szerv által gyakorolt döntési jogköröknél:

• A testületben működő alapítványi szerveknél is biztosítani kell a döntéshozatalt, illetve a kapcsolatot az 
alapítóval és az ügyvezető szervvel

• Ha működik ilyen szerv, akkor az állandó könyvvizsgálónak is el kell juttatni a jelentését az alapító, illetve az 
ügyvezető szerv felé 

A felügyelő bizottság , állandó könyvvizsgáló és más kuratóriumi szervek működésénél



Az alapítói jogok gyakorlása a veszélyhelyzet idején



Az egy személyi alapító döntése

• Az egy személyi alapító  illetve az alapítói jogok gyakorlója a hatáskörébe tartozó döntéseknél elvileg nem 
akadályozott, csaknem zavartalanul tud alapítói határozatot hozni pl.:
• a kuratóriumi tag, képviselő visszahívásáról, kijelöléséről
• az alapító okirat módosításáról
• alapító vagyon növeléséről, felhasználásáról
• az alapító okirat megállapításáról (módosításáról)  stb.

• de a rendelet őt is érinti, amennyiben:
• a vezető tisztségviselő, bármilyen testületi tag megbízatása a lemondás vagy a mandátum lejárta miatt 

csak akkor szűnik meg, ha az alapító  határozat hoz az új tisztségviselő kijelöléséről, ha nem dönt, 
akkor a tisztségviselőnek a veszélyhelyzetet követő 90. napig el kell látnia a feladatát

• ha az alapítvány valamelyik testületének létszáma a veszélyhelyzet idején az előírt létszám alá csökken 
nem kell a tag pótlásáról gondoskodnia az alapítónak (erre vagy a testület átalakítására  veszélyhelyzet 
megszűnését követően lesz lehetősége

• e-mail útján is meghozhatja és közölheti a döntéseit

A rendelet 6. és 7. § ban foglaltakat alkalmazhatja 



Az egy személyi alapító döntésének előkésztése

• Az alapító ritkán hoz határozatot az alapítvány ügyvezető, illetve, ha van ilyen az alapítvány ellenőrző szervei 
nélkül

• A személyes egyeztetés, személyes döntéshozatal tilos!

• A rendelet azonban az alapítónak, illetve alapítói jogok gyakorlójának is megengedi, hogy:

elektronikus hírközlő eszköz révén, 

vagy írásos formában egyeztessen, illetve hozzon döntést

Illetve az ügyvezető, felügyelő szerveknek is megengedi:

• Az elektronikus hírközlő eszközök használatával (elektronikus személyes jelenléttel) megvalósuló ülésezést

• Az írásos egyeztetést és döntéshozatalt, amelyek során a rendelet szerint az email is használható

A rendelet 6. és 7. §



Az alapítói döntés közzététele

• Az alapító a rendes körülmények között írásos formában közölné a döntéseit és állítaná ki az alapítvány 
működésével kapcsolatos okiratokat

• A rendelet ezen annyiban változtat, hogy az e-mail útján közölt döntést, illetve az e-mail útján megküldött 
okiratokat is elfogadja írásban tett jognyilatkozatnak, illetve okiratnak 

• A magánszemély alapító (és alapítói jogok gyakorlója) az e-mailben történő közlés esetén sem kötelezett 
arra, hogy elektronikus hitelesítéssel lássa el az alapítványi szerveknek, tisztségviselőknek, illetve más 
érintetteknek megküldött  döntéseket, okiratokat

• A jogi személy alapítónak azonban az e-mailben történő megküldés esetén:

• vagy minősített elektronikus aláírással,

• vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással,

• vagy elektronikus bélyegzővel, illetve ennek hiányában azonosításra visszavezetett 
dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel aláírva kell a jognyilatkozatokat, okiratokat 
megküldeni.  

• A https://niszavdh.gov.hu oldalon az ügyfélkapu használatával, de ingyenesen és gyorsan lehet 
dokumentumhitelesítést végezni! 

https://niszavdh.gov.hu/


Ha az alapítói jogokat nem testületként 
gyakorolják az alapítók (alapítói jogok gyakorlói)

• Ha több alapítója van, illetve többen gyakorolják az alapítói jogokat, akkor együttesen kell döntéseket 
hozniuk (Ptk 3:380. § (2))

• a személyes egyeztetés, döntéshozatal ez esetben is tilos 

• A rendelet 2 § (1) bekezdésének értelmezése árulja el, hogy amennyiben az alapítói jogokat többen 
gyakorolják a rendelet rájuk is csaknem teljes mértékben vonatkozik (csak az egy személyből álló szervezetek 
és döntéshozó szervek kivételek)

• A rendeletet azonban csak értelemszerűen lehet alkalmazni:

• Az alapítók és az alapítói jogok gyakorlói a létszámuktól függetlenül 

1. vagy elektronikus hírközlő eszközökön keresztül 

2. vagy írásban  tudnak egyeztetni  és döntést hozni

Az ügyvezetés korlátozottan és nem a rendelet hatálya alatt vehetné át az alapítói jogokat

Az együttes döntési kötelezettségből fakadóan azt az utat kell választani, ami  biztosítja, hogy az alapítói jogok minden 
gyakorlója részt tudjon venni a döntésben! 



Ha az alapítói jogokat nem testületként 
gyakorolják az alapítók (alapítói jogok gyakorlói)

• Az alapítók, illetve az alapítói jogok gyakorlói rendes körülmények között írásos formában közölnék a
döntésüket és állítanák ki az alapítvány működésével kapcsolatos okiratokat

• A rendelet ezen annyiban változtat, hogy a hagyományos úton megküldött iratok mellett az e-mail útján
közölt döntést, illetve az e-mail útján megküldött okiratokat is elfogadja írásban tett jognyilatkozatnak, illetve
okiratnak

• A magánszemély alapító (és alapítói jogok gyakorlója) az e-mailben történő közlés esetén a rendelet alapján
nem kötelezett arra, hogy elektronikus hitelesítéssel lássa el az alapítványi szerveknek, tisztségviselőknek,
illetve más érintetteknek megküldött döntéseket, okiratokat.

• A jogi személy alapítónak azonban az e-mailben történő megküldés esetén:

• vagy minősített elektronikus aláírással,

• vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással,

• vagy elektronikus bélyegzővel, illetve ennek hiányában azonosításra visszavezetett 
dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel aláírva kell a jognyilatkozatokat, okiratokat 
megküldeni.  

• A https://niszavdh.gov.hu oldalon az ügyfélkapu használatával, de ingyenesen és gyorsan lehet 
dokumentumhitelesítést végezni!

https://niszavdh.gov.hu/


Ha az alapítók (alapítói jogok gyakorlói) 
testületként gyakorolják a jogaikat

• Az alapítók gyűlésére  Ptk 3:395. § (1) rendelkezései szerint az alapító okiratban nem rendezett kérdésekben az 
egyesület közgyűlésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni

• Azok az alapítványok, amelyeknél az alapítók gyűlése már korábban átruházta az alapítói jogok gyakorlását egy 
vagy több természetes vagy jogi személyre nem érintettek. Rájuk az egyesületi közgyűlésekre vonatkozó 
szabályok nem érvényesek.

• Azoknál az alapítványoknál, amelyeknél az alapítók gyűlése működik ott a rendelet egyesületi közgyűlésekre 
vonatkozó szabályait (amennyire lehet) alkalmazni kell!

• Az alapítók gyűlése vagy elektronikus személyes jelenléttel tarthat ülést, vagy ülés tartása nélkül hozhat határozatot

• A rendelet egyesületekre vonatkozó szabályait nem tudják követni ezek az alapítványok sem. Megítélésünk szerint 
kizárt, hogy az ügyvezetés vegye át az alapítói jogok gyakorlását:

• az alapítói jogok gyakorlói alig  rendelkeznek érdemi döntési jogkörrel az alapítvány működésével 
kapcsolatban. Kivételt jelent az alapítvány szerveinek, tisztségviselőinek kijelölése, illetve az alapító okirat 
megállapítása.
• az alapítvány szerveinek, tisztségviselőinek kijelölése esetén a Ptk. zárja ki, hogy az alapítói jogok 

gyakorlására feljogosított alapítványi szerv saját tagjaival és vezetőjével, valamint a szerv ellenőrzésére 
szolgáló személyekkel kapcsolatos alapítói jogokat gyakoroljon Ptk. 3:394. § (3)

• az alapító okirat módosítását pedig a rendelet tiltja meg az ügyvezetésnek



Az alapítvány ügyvezető, felügyelő egyéb testületeinek 
működése



Miként egyeztethetnek, hozhatnak döntést 
az alapítványi testületek?

• A Ptk. szerint a kuratórium, illetve az egy személyben eljáró kurátor az alapítvány ügyvezető
szerve.

• A Ptk alapján nem kötelező, de az alapítványnál működhet ellenőrző szervként felügyelő bizottság,
illetve az állandó könyvvizsgáló

• A Ptk. alapján bármilyen más szerv is létrehozható, ha az nem korlátozza a kuratórium és az
ellenőrző szervek működését

Az alapok tisztázása fontos: a rendelet elsődlegesen a döntéshozó szervek működését szabályozza, a
kuratóriumok, felügyelő bizottságok stb. alapítványi szervekre kevés kötelező szabály vonatkozik

• A rendelet nagyon tág keretek között adja meg az ügyvezető, felügyelő és egyéb testületeinek
működésének szabályait

• Azoknak a szervezeteknek, amelyeknek létesítő okirata nem tartalmaz rendelkezéseket arról, hogy
a testületek miként ülésezhetnek elektronikus hírközlő eszközök használatával vagy miként
hozhatnak határozatot írásban, ülés tartása nélkül érdemes követni a döntéshozó testületekre
vonatkozó szabályokat a rendeletből

• Azoknak a szervezeteknek, amelyek alapító okirata szabályozza ezeket a kérdéseket az eltérő
szabályokra kell figyelni!



Miként egyeztethetnek, hozhatnak döntést 
az alapítványi testületek?

• Az ügyvezető testület (elnökség, vezetőség), a felügyelőbizottság, audit bizottság és bármely más
több tagból álló alapítványi szerv üléseit elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más
személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételével is megtarthatja:

Pl. lehet:

• telefonon keresztül konferencia hívással (előfizetés kell hozzá, általában nincs külön szolgáltatási díj, de
a hívásköltség a hívó felet terheli)

• internet kapcsolattal rendelkező bármilyen eszközzel és arra alkalmas programokkal, alkalmazásokkal:
skype, google meet, Microsoft Teams, stb.

• a testületek Írásbeli egyeztetést is folytathatnak, és a szervezet irányításával kapcsolatos döntéseket írásban
is meghozhatják: lehet postai úton, futár kézbesítéssel, de az e-mail a legéletszerűbb

• Nem választható az – az egyesületek esetében élő – lehetőség, hogy az ügyvezetés (értsd. a képviseleti joggal
rendelkező vezető tisztségviselő, kuratóriumi elnök) hozzon döntést a testület helyett

A személyes jelenléttel tartott ülés mindenképpen tilos a veszélyhelyzetben elrendelt gyülekezési korlátozás
miatt!

Akkor is tanácskozhat és dönthet a testület elektronikus személyes jelenléttel megtartott ülésen, vagy
„távszavazással”, ha az nem szerepel az alapító okiratban



Ülés tartása elektronikus hírközlő eszköz használatával
„elektronikus személyes jelenlét”



Alapvető kérdések az elektronikus személyes jelenléttel 
megtartott ülésével kapcsolatban

• Mikor érdemes elektronikus személyes jelenléttel megtartani az ülést?

• Miről kell döntést hozni, mit tárgyaljon meg a kuratórium?

• Ki fogalmazza meg a határozati javaslatokat?

• Hogyan kell összehívni a kuratórium elektronikus 
személyes jelenléttel megtartandó ülését?

• Ki hívja össze az ülést?

• Mit tartalmaz az ülés „meghívója”?

• Mikor és hogyan küldjük ki a „meghívót”?

• Az ülés megtartása - Milyen programok, alkalmazások használhatók? 

• Ki vezeti le az ülést? 

• Mikor határozatképes az ülés?

• Hogyan kell felvenni a jegyzőkönyvet és rögzíteni a határozatokat?

• Hogyan kell a döntéseket közölni? 



Mikor érdemes személyes jelenléttel megtartani az ülést?

• Ha nem nagy létszámú a kuratórium (több a választható program, alkalmazás és zavartalanabb a
kommunikáció)

• Ha kevesebb időt, energiát és figyelmet akarnak a tagok a szavazatuk leadására fordítani

• Ha elérhető nem jelent túl nagy gondot a szükséges számítógépes, telefonos technológiák, programok,
alkalmazások kezelése



Miről kell döntést hozni, mit tárgyaljon meg a kuratórium?

• Jellemzően az alapító okirat rendelkezik arról, hogy:
• a kuratórium vagy az elnök feladata az ülés előkészítése, e körbe tartozik a napirendre kerülő

javaslatok megfogalmazása is;

• a testületi tagoknak milyen tartalommal és meddig kell megkapniuk a javaslatokat;

• miként és meddig élhetnek a testületi tagok, illetve az alapítványi szervek a jacaslatok
kiegészítésével, véleményezésével

• Stb.

• A vészhelyzetben hozott rendeletek az alapító okiratban szereplő szabályokat felül írják, ha:

• a kuratóriumi ülés napirendjének, vagy valamelyik tárgyalandó témájának előkészítése az alapító okirat
szerint valamilyen testületi ülés keretében történne meg,

• vagy több tisztségviselőnek együtt kellene róla dönteni

• Tilos a személyes tanácskozás, döntéshozatal. Helyette elektronikus úton vagy írásban kell
egyeztetni



Ki fogalmazza meg a határozati javaslatokat?

A javaslatok tartalma:
- az alapító okirat rendelkezik arról, hogy:

• a kuratórium vagy az elnök (ügyvezető) készíti elő az ülést;

• működik-e olyan ellenőrző szerv (felügyelő bizottság, állandó könyvvizsgáló), vagy más szerv,
amelyiknek feladata van egy adott döntés kialakításában, véleményezésében;

• a kurátor, az alapító, csatlakozó stb. miként terjeszthetnek elő javaslatot stb.

Ezeket a felelősségeket és jogokat a vészhelyzet alapvetően nem korlátozza.

A rendelet az ülés lebonyolítási szabályainak meghatározását hárítja át az elnökre, vagy az elnököt helyettesítő
személyre. Nem kell azonban átvennie olyan szakmai, tartalmi feladatokat, amelyek eredetileg mnem hozzá
tartoznak.

• A rendelet a döntések előkészítésénél nyomatékosítja, hogy

• (amennyiben működik ilyen) az ellenőrző szerv vagy szervek előzetes véleményét javaslatát ki kell kérni,

• a javaslat tervezetét is ismertetni kell előzetesen a tagokkal

Ezeket a kuratóriumi döntéseknél is be kellene tartani

Az elektronikus személyes jelenlét mellett megtartott ülés a napirendjét, a javaslatok jogi, szakmai stb.
megalapozottságát tekintve is teljesen egyenértékű a „hagyományos ülésekkel”.

Nincs olyan kérdés, amit a kuratórium ne tárgyalhatna meg



Hogyan kell összehívni a kuratórium elektronikus 
személyes jelenléttel megtartandó ülését?

• Az ülés tényleges személyes jelenléttel történő megtartását senki sem kérheti

• Az ülések még a közhasznú szervezetek esetében sem nyilvánosak

• Az ülés meghívóját az alapító okirat rendelkezései szerint kell küldeni:

• a tagoknak

• a kuratóriumi ülések esetleges állandó meghívottjainak (pl. felügyelő bizottság, állandó
könyvvizsgáló stb.)

• illetve esetlegesen a döntések által érintetteknek (pl. a kedvezményezetteknek)



Ki hívja össze az ülést?

A rendelet alapján a kuratórium ülését

• az ülésezés és a döntéshozatal szabályait a testület elnöke,

• akadályoztatása esetén helyettese,

• ennek hiányában az elnök által kijelölt,

• mindezek hiányában az ügyvezetés által felkért tag határozza meg és közli az érintettekkel.

Normál körülmények között is a kuratórium elnöke hívná össze az ülést.

A rendelet a járvány idejére biztosítékot akar teremteni az ülés összehívhatóságára vonatkozóan

Az elnök és az ügyvezetés (értsd. az alapítvány önálló képviselti joggal rendelkező vezető tisztségviselője,
több ilyen tisztségviselő esetén a munkáltatói jogok gyakorlója) viszont ugyanazt a természetes és jogi
személyt takarja : az elnök így kijelölhet valakit a testület tagjai közül vagy felkérhet valakit a testület
tagjain kívül is.



Mit tartalmaz az ülés meghívója?

• A „meghívó” kötelezően tartalmazza:

• Az alapító okiratban megjelenő kötelező elemeket, de értelemszerűen alkalmazva (a szervezet
nevét, az ülés időpontját tartalmazza, de az ülés helyét nem)

• Az ülés helyszíne helyett a körülményeket írhatjuk le.

• az igénybe vett elektronikus hírközlő eszközöket és informatikai alkalmazásokat

• hogy amennyiben az ügyvezetés nem ismeri személyesen a kurátort, akkor miként kell a tag
személyazonosságát igazolni (pl. a jogi személy tagok esetében nem törvényszerű a személyes
ismeretség)

• A napirendet olyan részletességgel feltüntetve, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt
témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

• illetve a határozatok tervezetét



Mikor és hogyan küldjük ki a meghívót?

Hogyan küldjük ki a meghívót?

Lehet:

• postai úton e-mailben küldeni (itt elegendő, hogy a meghívó kiküldése visszaigazolható
legyen)

• bármilyen arra alkalmas számítógépes, internetes vagy telefonos programot, applikációt
használni

De fontos, hogy a kiküldés vissza igazolható legyen

Mennyi idővel kell a kuratórium ülése előtt kiküldeni a meghívót?

A rendelet nem szól erről, az alapítvány a saját alapító okiratát követheti:

- Ha az alapító okirat nem rendelkezik az elektronikus személyes jelenléttel megtartott ülésről, a
normál üklsre vonatkozó időpontokat kell alapul venni



Az ülés megtartása - Milyen programok, alkalmazások használhatók? 

Az ülésen elhangzottakat, és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy
utólag is ellenőrizhetők legyenek.

Erre teljes mértékben alkalmas pl. :

• Ingyenesen és korlátlanul: SKYPE;

• ideiglenes jelleggel ingyenesen (vagy nonprofit licensszel ingyenesen):

• Google Hangouts Meet; Microsoft Teams (személyes használatra)

Az FB Messenger legfeljebb akkor megfelelő erre a célra, ha:

• csak írásban történnek közlések (azok, ha nehezen is, de visszakereshetők egy
csoportban)

• használunk mellé valamilyen képernyő és hangrögzítő alkalmazást is



Ki vezeti le az ülést?

• Az elektronikus személyes jelenlét mellett megtartott kuratóriumi ülést, ha a rendelet döntéshozó
testületekre vonatkozó szabályait ajánlásként fogadja meg a szervezet, akkor bármelyik vezető
tisztségviselő levezetheti az ülést,

• de az a praktikus, ha ugyanaz vezeti le az ülést, aki összehívja és megállapítja a szabályait:

• a testület elnöke,

• akadályoztatása esetén helyettese,

• ennek hiányában az elnök által kijelölt,

• mindezek hiányában az ügyvezetés által felkért tag



Mikor határozatképes az ülés?

• rendesen annyi kuratóriumi tagnak kellene részt vennie az ülésen, mint amennyit az alapító okirat
előír a határozatképesség biztosítása kapcsán, de a rendelet felülírja ezt a szabályt:

A határozatképességre vonatkozó szabályokat a döntésképes tagok száma alapján kell meghatározni,
és határozatot ebben az esetben is szótöbbséggel kell meghozni azzal, hogy a többi tag kiesése
esetén a határozathozatalra egy személy is jogosult.



Hogyan kell felvenni a jegyzőkönyvet
és rögzíteni a határozatokat?

Mit tartalmaz a jegyzőkönyv?

• Az ülés megtartásának körülményeit:

Pl. „A Közgyűlés ülését a CIVID19 koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet idején tartjuk meg. Az
elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával megtartott ülésre a 502/2020 Korm. rendeletben rögzített
szabályok szerint zajlik. A tagok (és az esetleges meghívottak) a meghívóban tájékoztatást kaptak arról, hogy az
ülés során … programot/applikációt alkalmazza a közgyűlés, megtartására. Ez alkalmas a vélemények és
határozattól rögzítésére, illetve a szavazásra jogosultak személyének azonosítására.”

• Egyebekben a jegyzőkönyv az alapító okirat szerinti tartalmat rögzíti (értelemszerűen, mert az ülés 
helye nem lesz rögzítve, nincs jegyzőkönyv hitelsítő stb.) 

• Általában a jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok számát, szövegét, ha szükséges végrehajtás 
határidejét, felelősét, illetve, hogy kiket kell a döntésről tájékoztatni

• A jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá.

• A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok
adatait (legalább név, lakcím vagy jogi személy tagok esetében név, székhely, képviselő vagy
meghatalmazott név, lakcím);



Hogyan kell a döntéseket közölni? 

• Az alapítvány szervei az írásbeli jognyilatkozatokat - ideértve a döntéshozó szerv működésével
összefüggő okiratokat (a papíralapú közlés helyett) e-mail útján is megküldhetik az alapítónak, a
kurátoroknak más alapítványi szerveknek, tisztség viselőknek és a kedvezményezetteknek is. De
ebben az esetben

- vagy minősített elektronikus aláírással,

- vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással,

- vagy elektronikus bélyegzővel, illetve ennek hiányában azonosításra visszavezetett
dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel aláírva kell a jognyilatkozatokat,
okiratokat a tag elektronikus levelezési címére (e-mail) is megküldeni.

• A jognyilatkozat: a joghatás kiváltására irányuló akaratnyilatkozat (Ptk). A jognyilatkozat hatására valamilyen
kötelezettség keletkezik, szűnik meg vagy változik.

• A https://niszavdh.gov.hu oldalon az ügyfélkapu használatával, de ingyenesen és gyorsan
lehet dokumentumhitelesítést végezni!

• Nem kell a jogszabályt értelmezni, az elnök hitelesítsen mindent, amit egyébként aláírva küldene
meg!

https://niszavdh.gov.hu/


A kuratórium határozathozatala ülés tartása nélkül
„Távszavazás”



Alapvető kérdések az ülés tartása nélküli
határozathozatallal kapcsolatban

• Mikor érdemes ülés tartása nélkül határozatot hozni?

• Ki fogalmazza meg a határozati javaslatokat?

• Ki rendeli el a határozathozatalt?

• Milyen eszközökön keresztül lehet megvalósítani a távszavazást

• Mit tartalmaz a tagoknak kiküldött határozathozatalra vonatkozó felkérés?

• Hogyan küldje meg a kurátor a szavazatát?

• Mikor érvényes és eredményes a döntéshozatal?

• Hogyan kell rögzíteni a határozatokat?



Mikor érdemes ülés tartása nélkül határozatot hoznia 
a kuratóriumnak?

• Ha nem az elektronikus hírközlő eszközökkel megtartott ülést választja, akkor ezt kell alkalmaznia

• Ha erről vannak rendelkezések az alapító okiratában

• Ha az e-mailen vagy a hagyományos eszközökön keresztül magabiztosabban és minden érintettet elérve
tud döntést hozni a kuratórium



Ki fogalmazza meg a határozati javaslatokat?

A javaslatok tartalma:
- az alapító okirat rendelkezik arról, hogy:

• a kuratórium vagy az elnök (ügyvezető) készíti elő az ülést;

• működik-e olyan ellenőrző szerv (felügyelő bizottság, állandó könyvvizsgáló), vagy más szerv,
amelyiknek feladata van egy adott döntés kialakításában, véleményezésében;

• a kurátor, az alapító, csatlakozó stb. miként terjeszthetnek elő javaslatot stb.

Ezeket a felelősségeket és jogokat a vészhelyzet alapvetően nem korlátozza.

A rendelet az ülés lebonyolítási szabályainak meghatározását hárítja át az elnökre, vagy az elnököt helyettesítő
személyre. Nem kell azonban átvennie olyan szakmai, tartalmi feladatokat, amelyek eredetileg mnem hozzá
tartoznak.

• A rendelet a döntések előkészítésénél nyomatékosítja, hogy

• (amennyiben működik ilyen) az ellenőrző szerv vagy szervek előzetes véleményét javaslatát ki kell kérni,

• a javaslat tervezetét is ismertetni kell előzetesen a tagokkal

Ezeket a kuratóriumi döntéseknél is be kellene tartani

A határozathozatal a javaslatok jogi, szakmai stb. megalapozottságát tekintve is teljesen egyenértékű a
„hagyományos üléseken” születettekkel.

Nincs olyan kérdés, amiről a kuratórium ne hozhatna döntést a saját hatáskörén belül



Ki rendeli el a határozathozatalt?

• A rendelet alapján a

• a döntéshozatal szabályait a testület elnöke,

• akadályoztatása esetén helyettese,

• ennek hiányában az elnök által kijelölt,

• mindezek hiányában az ügyvezetés által felkért tag határozza meg és közli az érintettekkel.

• Normál körülmények között is a kuratórium elnöke hívná össze az ülést.

• A rendelet a járvány idejére biztosítékot akar teremteni a döntéshozatalra

• Az elnök és az ügyvezetés (értsd. az alapítvány önálló képviselti joggal rendelkező vezető tisztségvislője,
több ilyen tisztségviselő esetén a munkáltatói jogok gyakorlója) viszont ugyanazt a természetes és jogi
személyt takarja



Milyen eszközökön keresztül lehet megvalósítani a távszavazást

• Minden írásban történik.

• A postai utat nem javasoljuk, mert kevésbé biztonságos és elnyújtja a döntési folyamatot.

• a legegyszerűbb e-mail útján megvalósítani

• illetve bármilyen a dokumentumok fogadására, tárolására alkalmas számítógépes, telefonos,
internetes módszer megfelel

• Arra kell törekedni, hogy minden arra jogosult tag élni tudjon a szavazati jogával!

Mennyi időt kell biztosítani a szavazásra?

• Ha az rendelkezik erről a kérdésről, akkor az alapító okirat szerint kell eljárni

• Ha nem akkor választhat az elnök a szabályok kialakításánál:
a Ptk. 8 napot ír elő a szavazat megküldésére

a rendelet a döntéshozó szervek esetében legalább 15 napot ír elő, de ezt

• A szavazás lezárható hamarabb is, ha valamennyi szavazásra jogosult tag megküldte a szavazatát



Mit tartalmaz a tagoknak kiküldött határozathozatalra 
vonatkozó felkérés?

• A szervezet nevét és székhelyét

• a határozat tárgyának bemutatását olyan részletességgel, hogy a tagok az álláspontjukat
kialakíthassák

• a határozati javaslat(ok) pontos szövegét

• a döntéshozatal szabályait, a szavazás leadására szolgáló módszer, eszköz(ök) ismertetését

• a szavazásra irányuló felkérés kiküldésének dátumát

• a szavazat leadásának határidejét

• a szavazat érvényességének megállapítására vonatkozó szabályokat

• Annak ismertetését, hogy mikor érvényes, illetve eredményes a határozathozatal

A határozathozatalában történő felkérést visszaigazolható módon kell megküldeni a tagnak

Lehet elektronikusan hitelesíteni, de ez nem jognyilatkozat.



Hogyan küldje meg a kurátor a szavazatát?

A szavazat akkor érvényes, ha:

• abból egyértelműen megállapítható a tag személye:

• magánszemély tag esetén: név, lakcím

• jogi személy tag esetén: név, székhely, képviselő neve (ha szükséges a meghatalmazott neve és
lakhelye)

• Ha tartalmazza a tag szavazatát (igen, nem, tartózkodik, nem szavaz)

• Ha a kitűzött határidőn belül küldi meg a tag

• Ha azt az eszközt, csatornát használja a tag a szavazat megküldésére, amit az ügyvezetés megszabott

• Különleges szabály a jogi személy tagok által e-mailben küldött jognyilatkozatokra, okiratokra
vonatkozóan:

• A jogi személy, a jognyilatkozatát minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott
biztonságú elektronikus aláírással, ennek hiányában azonosításra visszavezetett
dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel kell aláírni.

• Az e-mailben küldött szavazat az elektronikus hitelesítéstől válik írásban tett jognyilatkozattá, ettől a
rendelet a természetes személy tagok esetében eltekint. A természetes személy tagok esetében az e-
mailben küldött szavazatnak tartalmaznia kell a tag azonosíthatóságára vonatkozó adatokat:

• a tag neve, lakcíme, és optimális esetben a tag szervezet által nyilvántartott e-mail címe



Mikor érvényes a döntéshozatal?

• Normál körülmények között a határozathozatali eljárás lenne eredményes, ha legalább annyi
szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte
a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén

A rendelet felülírja:

A határozatképességre vonatkozó szabályokat a döntésképes tagok száma alapján kell
meghatározni, és határozatot ebben az esetben is szótöbbséggel kell meghozni azzal, hogy a
többi tag kiesése esetén a határozathozatalra egy személy is jogosult

A határozatképességre vonatkozó szabályokat a döntésképes tagok száma alapján kell
meghatározni, és határozatot ebben az esetben is szótöbbséggel kell meghozni azzal, hogy a
többi tag kiesése esetén a határozathozatalra egy személy is jogosult

• lehet, hogy több kérdés vonatkozásban zajlik határozathozatal, minden javaslat vonatkozásban
külön-külön meg kell vizsgálni a határozatképesség meglétét



Hogyan kell rögzíteni a határozatokat?

• A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag
vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének
napjától számított három napon belül - az ügyvezetés állapítja meg szavazás eredményét

• A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban
beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja

• A döntést az alapszabályban szereplő módon kell jegyzőkönyvben és/vagy a határozatok tárában
rögzíteni, azzal a különbséggel, hogy:
• Rögzíteni kell a döntéshozatal körülményeit:

PL. „A Közgyűlés ülését a CIVID19 koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet idején tartjuk meg. Az elektronikus
hírközlő eszköz alkalmazásával megtartott ülésre a 502/2020 Korm. rendeletben rögzített szabályok szerint zajlik. A
tagok (és az esetleges meghívottak) a meghívóban tájékoztatást kaptak arról, hogy az ülés során …
programot/applikációt alkalmazza a közgyűlés, megtartására. Ez alkalmas a vélemények és határozattól rögzítésére,
illetve a szavazásra jogosultak személyének azonosítására.”

• A jegyzőkönyvet és/vagy a határozatot kizárólag a szavazást elrendelő vezető tisztségviselő
írja alá.

• A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok
adatait (legalább név, lakcím vagy jogi személy tagok esetében név, székhely, képviselő vagy
meghatalmazott név, lakcím);



Hogyan kell közölni a határozatokat a tagokkal?

• A döntést írásban kell közölni a tagokkal

• Az eredmény megállapítását követő 3 napon belül kell közölni a határozatot (határozatokat) a
tagokkal (tehát az szavazás lezárását követő hat napon belül kell megküldeni)

• A rendelet azt engedi meg, hogy az ügyvezetés a személyes kézbesítés, vagy a postai út helyett e-
mail útján is megküldhesse a határozatokat a tagoknak

• Figyelni kell azonban arra, hogy az e-mailben küldött jognyilatkozatokat, okiratokat elektronikusan
is hitelesíteni kell:

• vagy minősített elektronikus aláírással

• vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással

• vagy ezek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással lehet hitelesíteni. E
követelménynek a civil szervezetek tagjai is meg tudnak felelni. A https://niszavdh.gov.hu oldalon az ügyfélkapu
használatával, de ingyenesen és gyorsan lehet dokumentumhitelesítést végezni.

Azt javasoljuk, hogy miután az ügyvezető aláírja, és szkennerrel vagy okos telefonnal beszkenneli a
dokumentumokat, használja https://niszavdh.gov.hu oldalon elérhető hitelesítési lehetőséget.

Itt az az ügyfélkapu használatával, de ingyenesen és gyorsan lehet dokumentumhitelesítést végezni.

https://niszavdh.gov.hu/


Az alapítvány felügyelő bizottságának és más testületeinek  
működése a veszélyhelyzet idején



Hogyan kell működniük a testületeknek?

• Ugyanazokat a szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni, mint a kuratóriumnál

• A személyes egyzetetés, tanácskozás tilos

• A testület választhat az elektronikus hírközlő eszközökkel megtatott ülés vagy az írásbeli
egyeztetés és döntés mellett

• El kell látnia az alapító okiratban, vagy törvényben megadott feladatokat

• Az adott testület elnöke, akadályoztatása esetén helyettese, ennek hiányában az elnök által
kijelölt, mindezek hiányában az ügyvezetés által felkért tag lesz a felelős a szabályok
megállapításáért

• Az e-mailen keresztül is lehet szavazni, illetve közölni a döntések eredményét.

• A jogi személy tagoknak azonban hitelesíteni kell az általuk küldött jognyilatkozatokat,
dokumentumokat

• A testület elnöke írja alá a jegyzőkönyvet.

• Ha e-mailben közli a határozatát, javaslatát minden alapítványi szervnek elektronikusan is célszerű
hitelesíteni a dokumentumokat A https://niszavdh.gov.hu oldalon az ügyfélkapu használatával, de
ingyenesen és gyorsan lehet dokumentumhitelesítést végezni!



Az alapítvány vezető tisztségviselőire vonatkozó átmeneti 
szabályok



Lemondhat a tisztségviselő a járvány idején?

• A veszélyhelyzet idején a vezető tisztségviselő, testületi tag, állandó könyvvizsgáló megbízása csak

• visszahívással;

• a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

• a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;

• a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével

• a felügyeleti jogkörében eljáró hatóság vagy bíróság határozata miatt szűnhet meg

• Más esetekben a megbízatás a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig fennmarad, és a
vezető tisztségviselő, a testületi tag, valamint az állandó könyvvizsgáló legkésőbb eddig az
időpontig köteles feladatát ellátni.

• Hiába jár le a megbízás időtartama, vagy mond le a tisztségviselő a megbízatása addig érvényben
marad, amíg a közgyűlés nem tud határozatot hozni a tisztújításról (A vészhelyzet megszűnést
követő 90 napon belül, a szükségessé váló tisztújításról döntenie kell a közgyűlésnek)

• Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának lejárta esetén a szükséges intézkedések meghozatalára
vészhelyzet idején a jogi személy ügyvezetése is jogosult lehet. De itt érvényesülnek azok a
korlátok, amelyeket a döntéshozó szervtől átvett döntések meghozatala kapcsán ismertettünk


