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A veszély helyzet idején is tud működni az egyesület!

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 az 502/2020. (IV. 10.) Korm. Rendelet 
az egyesületek szempontjából?

A Közgyűlés (Küldöttgyűlés) 
hatáskörébe tartozó döntések 

meghozataláról

Elektronikus hírközlő eszköz 
használatával megvalósuló ülés

Ülés tartása nélküli határozattal 
(írásbeliség, „távszavazás”)

Az ügyvezetés által átvett 
döntési jog 

Az egyesületek keretében 
működő testületek (elnökség, 

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?



Hogyan születhetnek közgyűlési döntések?

Elektronikus hírközlő eszköz használatával megvalósuló ülés során

A veszélyhelyzet elektronikus hírközlő eszközök alkalmazásával lehetséges ülést tartani!

„elektronikus személyes jeidején csak lenlét” 

Ülés tartása nélküli határozattal („írásos szavazással”)

Írásban:

postai úton, fax, email  stb.  útján

A döntési jogkörnek az ügyvezetés által történő átvételével

• A szervezet önálló képviseleti joggal rendelkező  vezető tisztségviselője kapja meg ideiglenesen a 
döntési jogot



Ülés tartása elektronikus hírközlő eszköz használatával
„elektronikus személyes jelenlét”



Alapvető kérdések a Közgyűlés (küldöttgyűlés) ülésével kapcsolatban

• Mikor lehet elektronikus személyes jelenléttel megtartani az ülést?

• Ki állítja össze az ülés napirendjét és a javaslatokat?

• Ki fogalmazza meg a határozati javaslatokat?

• Hogyan kell összehívni a közgyűlést?

• Ki hívja össze a közgyűlést?

• Mit tartalmaz az ülés „meghívója”?

• Mikor és hogyan küldjük ki a „meghívót”?

• Milyen módon vesznek részt a tagok az ülésen?  Milyen programok, alkalmazások használhatók? 

• Ki vezeti le az ülést? 

• Hogyan kell felvenni a jegyzőkönyvet és rögzíteni a határozatokat?

• Hogyan kell a döntéseket közölni a tagokkal? 



Mikor lehet „elektronikus személyes jelenléttel” megtartani az ülést?

• Az egyesület döntéshozó szervének ülése - ideértve a közgyűlést, küldöttgyűlést is - nem tartható meg a tagok
személyes jelenlétével, akkor sem, ha az ülést már a rendelet hatályba lépésekor (nov. 17. előtt) összehívták.

• Az egyesület közgyűlésének/küldöttgyűlésének ülése akkor is megtartható elektronikus hírközlő eszköz használatával,
ha ez nincs szabályozva az alapszabályában

• A rendelet felülírja a Ptk. rendelkezéseit, ezért szinte lehetetlen, hogy egy szervezet létesítő okirata az elektronikus
személyes jelenlét szabályozása terén megfeleljen a rendeletben foglaltaknak. Ezért gyakorlatilag minden szervezetnek
a rendeletet kell követni!

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

• Nincs olyan kérdés, amit a Közgyűlés ne tárgyalhatna meg a tagok, vagy valamely egyesületi szerv javaslatára.



Ki állítja össze az ülés napirendjét és a javaslatokat?

Miről kell döntést hozni, mit tárgyaljon meg a Közgyűlés?
- Az alapszabály rendelkezik arról, hogy:

• az ügyvezető szerv (elnökség) vagy az elnök (ügyvezető) feladata az ülés előkészítése, e körbe tartozik a
napirendre vonatkozó javaslat megfogalmazása;

• a tagoknak milyen tartalommal és meddig kell megkapniuk a napirendre vonatkozó javaslatot;

• meddig élhetnek a tagok, illetve az egyesületi szervek a napirend kiegészítésével;

• miként kell napirendre venni az előzetesen jóvá nem hagyott napirend kiegészítéseket;

• Illetve miként tárgyalhatja meg a Közgyűlés előzetesen nem közölt napirendi pontot.

• Ha a napirend és a javaslatok megfogalmazása, befogadása az elnök feladata, akkor nincs gond mert nem kell
találkoznia senkivel, hogy döntést hozzon!

• A rendelet szabályozza az egyesületen belüli testületek működését, ami fontos, ha

• a Közgyűlés napirendjének, vagy valamelyik tárgyalandó témájának előkészítése az alapszabály szerint valamilyen
testületi ülés keretében történne meg,

• a napirend kiegészítéséről az egyesület valamelyik testületének kellene döntést hozni

• A meghívó kiküldése benne a napirenddel, javaslatokkal az ügyvezetés feladata.



Ki fogalmazza meg a határozati javaslatokat?

A javaslatok tartalma:
- az alapszabály rendelkezik arról, hogy:

• az ügyvezető szerv (elnökség) 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 tagok miként terjeszthetnek elő javaslatot stb.

Ezeket a felelősségeket és lehetőségeket a veszélyhelyzet nem korlátozza.

• A rendelet azonban:

• nyomatékosítja, hogy az ellenőrző szerv előzetes véleményét, javaslatát ki kell kérni

(ha létezik ellenőrző szerv, és az adott döntés ezt megkívánja)

• kötelezővé teszi, hogy a javaslat tervezetét is ismertetni kell előzetesen a tagokkal



Hogyan kell összehívni a közgyűlést?

• Az ülés tényleges személyes jelenléttel történő megtartását senki sem kérheti

• Az ülések még a közhasznú szervezetek esetében sem nyilvánosak

• Meghívót kell küldeni:

• a tagoknak (beleértve a tiszteletbeli és pártoló tagokat is),

• az egyesület közgyűlésének esetleges állandó meghívottjainak (pl. felügyelő bizottság, állandó
könyvvizsgáló stb.)

• illetve esetlegesen a döntések által érintetteknek (ez nem a nyilvános ülést jelenti, hanem pl. egy
tag felvételét)



Ki hívja össze a közgyűlést?

• Mindegy, hogy miként rendelkezik az alapszabály, a rendelet hatálya alatt a szervezet önálló képviseleti
joggal rendelkező vezető tisztségviselője hívja össze közgyűlést

• Ha több vezető tisztségviselőnek van önálló képviseleti joga, akkor közülük a munkáltatói jogok
gyakorlója hívja össze

Miért ő hívja össze?

• Mert a rendelet alapján szerint ő jogosult az elektronikus hírközlő eszközök használatával megtartott
ülés szabályainak megállapítására - rendelet 4. § (1)

• Mert a rendelet alapján - a rendelkezésére álló elektronikus hírközlő eszköz vagy más
személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz segítésével – az ő kötelessége megtenni mindent
annak érdekében, hogy a tagok a döntéshozatallal összefüggő szabályokról, eljárásokról tájékoztatást
kapjanak – rendelet 4 § (4)

• valamint az kötelessége gondoskodni arról, hogy a tagok a szükséges okiratokat megkapják, illetve
meghozott döntésekről tájékoztatást kapjanak – rendelet 4 § (4)



Mit tartalmaz az ülés meghívója?

• A „meghívó” kötelezően tartalmazza a Ptk 3:17. § szerint:

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

• Az ülés helyszíne helyett a körülmények leírását - rendelet: 4. § (3)

• Az igénybe vett elektronikus hírközlő eszközöket és informatikai alkalmazásokat

• Amennyiben az ügyvezetés nem ismeri személyesen a tagot, akkor miként kell a tag
személyazonosságát igazolni (pl. a jogi személy tagok esetében nem törvényszerű a személyes
ismeretség, ahogy az új tagok felvételénél sem)

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

• A határozatok tervezetét (ez normál körülmények között nem lenne követelmény)



Mikor és hogyan küldjük ki a meghívót?

Hogyan küldjük ki a meghívót?

• Papír alapú postai és személyes kézbesítésnek ellentmond a rendeletnek az a pontja, amely az
ügyvezető tájékoztatási kötelezettségét az elektronikus hírközlő eszközökhöz köti (4. § (4)
bekezdés)

e-mail útján, de ebben az esetben visszaigazolást kérve és:
• 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 írásbeli jognyilatkozatokat
- ideértve a döntéshozó szerv működésével összefüggő okiratokat is - a tag elektronikus
levelezési címére (e-mail) is küldeni.

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

Mennyi idővel kell a Közgyűlés ülése előtt kiküldeni a meghívót?

A rendelet nem szól erről, az egyesület a saját alapszabályának rendes ülésekre vonatkozó
rendelkezését követheti.

https://niszavdh.gov.hu/


A közgyűlés 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 (pl. a

WIN+G billentyűvel előhívható rögzítő alkalmazás a Windows-ban)



Ki vezeti le az ülést?

• Az elektronikus személyes jelenlét mellett megtartott ülést a szervezet erre kijelölt vezető
tisztségviselője vezeti le. (tehát az elnök javasolhat maga helyett másik tisztségviselőt az ülés
levezetésére)

• Az ülés levezetése nem jelenti, hogy a levezető elnöknek kellene gondoskodni a szükséges
programok, alkalmazások zavartalan használatáról (ezzel bárkit meg lehet bízni, akár külső
személyt is)

• Figyelni kell azonban rá, hogy a jegyzőkönyvvezetés, hitelesítés, a döntések tagok érintettek
irányában történő közlése a rendelet alapján mindenképp a szervezet önálló képviseleti joggal
rendelkező vezető tisztségviselő feladata, ha több ilyen vezető tisztségviselő van akkor azé, aki a
munkáltatói jogokat gyakorolja.

Egyszerűbben, ha nem is az elnök vezeti le az ülést, minden más az ő feladata!



Mikor határozatképes az ülés?

• Az alapszabály rendes ülésnek megfelelő szabályai szerint: általában a szavazásra jogosult tagok legalább
felének + 1 személynek kell részt vennie az elektronikus hírközlő eszköz használatával tartott ülésen

• Az eredményes szavazáshoz általában a résztvevő tagok egyszerű többségének kell azonos módon
szavaznia.

• Ha az alapszabály minősített döntést ír elő, akkor azt kell alklamazni! De akkor is a jelenlevő tagokhoz
viszonyítva kell megállapítani az eredményt

Megismételt ülés elektronikus személyes jelenlét mellett?

Felesleges, akkor egyszerűbb, ha az ügyvezetés hoz döntést, vagy írásban döntenek a tagok.



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 az 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 alapszabály szerinti tartalmat rögzíti (értelemszerűen, mert a 
közgyűlés 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.

• Jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban 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 a tagokkal? 

• A jogi személy szervei az írásbeli jognyilatkozatokat - ideértve a döntéshozó szerv működésével
összefüggő okiratokat (a papíralapú közlés helyett) e-mail útján is megküldhetik a tagnak. 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.

• az egyesület Közgyűlése (Küldöttgyűlése) által hozott valamennyi határozat, amely érinti a tagok,
tisztségviselők jogait, feladatait, kötelezettségeit jognyilatkozatnak minősül, hitelesítve kell megküldeni a
tagoknak. A létesítő okirat, bármilyen szabályzat okiratnak minősül. Ezeket is hitelesíteni kell!

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

• Nem kell a jogszabályt értelmezni, az ügyvezetés hitelesítsen mindent, amit az ülésről a tagoknak
e-mailben küld!

https://niszavdh.gov.hu/


Határozathozatal ülés tartása nélkül
„Távszavazás, írásos döntéshozatal”



Alapvető kérdések az ülés tartása nélküli 
határozathozatallal kapcsolatban

• Mikor lehet ülés tartása nélkül határozatot hozni?

• Ki fogalmazza meg a határozati javaslatokat?

• Ki rendeli el a határozathozatalt?

• Mit tartalmaz a tagoknak kiküldött határozathozatalra vonatkozó felkérés?

• Hogyan küldje meg a tag a szavazatát?

• Mikor érvényes és eredményes a döntéshozatal?

• Hogyan kell rögzíteni a határozatokat?



Alapvető kérdések az ülés tartása nélküli 
határozathozatallal kapcsolatban

• Az egyesület döntéshozó szervének ülése - ideértve a közgyűlést, küldöttgyűlést is - nem tartható meg a tagok

személyes jelenlétével, akkor sem, ha az ülést már a rendelet hatályba lépésekor (nov. 17. előtt) összehívták.

• Akkor is hozhat ülés tartása nélkül határozatot a közgyűlés, ha az nincs az alapszabályában

• A rendelet felülírja a Ptk. rendelkezéseit, ezért szinte lehetetlen, hogy egy szervezet létesítő okirata az
„távszavazás” szabályozása terén megfeleljen a rendeletben foglaltaknak. Ezért gyakorlatilag minden szervezetnek a
rendeletet kell követni!



Ki fogalmazza meg a határozati javaslatokat?

A javaslatok tartalma:
- az alapszabály rendelkezik arról, hogy:

• milyen ügyekben kell az ügyvezető szervnek (elnökség) vagy az elnöknek (ügyvezetés) a
jogszabályok alapján kötelezően vagy az egyesület saját szabályai, gyakorlata alapján opcionálisan
döntést kezdeményezni

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

• a tagok miként terjeszthetnek elő javaslatot stb.

Ezeket a felelősségeket és lehetőségeket a vészhelyzet nem írja felül

• A rendelet:

• nyomatékosítja, hogy (amennyiben működik ilyen) az ellenőrző szerv vagy szervek előzetes véleményét
javaslatát ki kell kérni - a rendelet szabályozza az egyesületen belüli testületek működését

• megerősíti, hogy a javaslat tervezetét ismertetni kell előzetesen a tagokkal

Nincs olyan kérdés, amiről a Közgyűlés ne hozhatna írásban határozatot

A határozathozatal elrendelése, szabályainak meghatározása az ügyvezetés feladata.



Ki rendeli el a határozathozatalt?

• Mindegy, hogy miként rendelkezik az alapszabály, a rendelet hatálya alatt a szervezet önálló képviseleti
joggal rendelkező vezető tisztségviselője rendeli el a határozathozatalt

• Ha több vezető tisztségviselőnek van önálló képviseleti joga, akkor közülük a munkáltatói jogok
gyakorlója rendeli el a határozathozatalt

Miért ő rendeli el a határozathozatalt?

• Mert a rendelet alapján ő jogosult az ülés tartása nélküli határozathozatal szabályainak megállapítására
(a rendeletben szereplő szabályok betartásával)

• Mert a rendelet alapján - a rendelkezésére álló elektronikus hírközlő eszköz vagy más
személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz segítésével – az ő kötelessége megtenni mindent
annak érdekében, hogy a tagok a döntéshozatallal összefüggő szabályokról, eljárásokról tájékoztatást
kapjanak

• valamint az ő kötelessége gondoskodni arról, hogy a tagok a szükséges okiratokat megkapják, illetve
meghozott döntésekről tájékoztatást kapjanak.



Milyen eszközökön keresztül lehet megvalósítani a távszavazást

• Minden írásban történik.

• a postai út is jó, bár költséges és elnyújtja a döntési folyamatot (és kevésbé biztonságos)

• egyszerűbb e-mail útján megvalósítani

• Lényeges, hogy minden arra jogosult tag élni tudjon a szavazati jogával!

Mennyi időt kell biztosítani a szavazásra?

• A szavazat megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani a tagoknak

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



Mit tartalmaz a tagoknak kiküldött 
határozathozatalra vonatkozó felkérés/meghívó?

A felkérés lényegét és formáját tekintve egy közgyűlési meghívó, tartalmazza:
• 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



Hogyan kell kiküldeni a tagoknak 
határozathozatalra vonatkozó felkérést/meghívót?

• A felkérést/meghívót a postai úton történő kézbesítés esetén az ügyvezetés (elnök) írja alá
• A postai úton történő kiküldésnek is visszaigazolhatónak kell lennie

• Az e-mailben küldött felkérést is visszaigazolható módon kell megküldeni a tagnak
(visszaigazolás kérése)

• Mint a döntéshozó szerv működésével összefüggő okiratot hitelesíteni kellene az e-mailben
küldött meghívót/felkérést is:
• 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 https://niszavdh.gov.hu oldalon az ügyfélkapu használatával, de ingyenesen és gyorsan lehet
dokumentumhitelesítést végezni!

https://niszavdh.gov.hu/


Hogyan küldje meg a tag 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.

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

• Az e-mailben küldött szavazat az elektronikus hitelesítéstől válik írásban tett jognyilatkozattá, ettől a
rendelet a természetes személy tagok esetében eltekint.



Mikor érvényes és eredményes a döntéshozatal?

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

• egyesületek esetében legalább a tagok felének + 1 személynek kell szavaznia

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

• Eredményes akkor lesz a szavazás, ha az adott javaslatra beérkező támogató vagy ellenző szavazatok
száma eléri a beérkezett érvényes szavazat felét (ha az adott kérdésben valaki nem ad le szavazatot,
akkor nem kell figyelembe venni)

• Az adott kérdés vonatkozásában tartani kell az alapszabály egyszerű vagy minősített döntésre vonatkozó
rendelkezéseit

Példák:

a 10 fős egyesület 6 tagja küld szavazatot, közülük négy tag támogatja a javaslatot – a döntéshozatal érvényes és eredményes

a 10 fős egyesület 6 tagja küld szavazatot, közülük négy tag ellenzi a javaslatot – a döntéshozatal érvényes és eredményes

a 10 fős egyesület 6 tagja küld szavazatot, de egy tag nem szavazhat az adott kérdésben, akkor eredménytelen a döntéshozatal
(határozatképtelenség)

a 10 fős egyesület 6 tagja küld szavazatot, de két tag tartózkodik az adott kérdésben, akkor érvényes, de eredménytelen a döntéshozatal
(nincs többségi akarat)



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.

• Jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban 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/


A döntési jogkör ügyvezetés által történő gyakorlása



Alapvető kérdések az ügyvezetés által 
átvett döntési jogokkal kapcsolatban

• Ki az ügyvezetés?

• Mikor gyakorolhatja az ügyvezetés a döntéshozó szerv jogkörét?

• Milyen kérdésekben hozhat határozatot az ügyvezetés?

• Milyen korlátai vannak az ügyvezetés döntésének?

• Milyen felelőssége van az ügyvezetésnek?

• Hogyan kell tájékoztatni a tagokat a döntésről?

• Mennyire erős egy ilyen döntés?



Ki az ügyvezetés?

Az ügyvezetés alatt a szervezet önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjét kell
érteni. Ha több önálló képviseleti joggal rendelkező tisztségviselő van a szervezetnél, akkor azt kell
ügyvezetőnek tekinteni, aki a munkáltatói jogokat gyakorolja.

Az ügyvezetés tehát nem az ügyvezető szerv!

A döntési jogkört nem egy a veszélyhelyzet miatt nehézkesen működő testület, hanem egy (jogi
vagy természetes) személy veszi át, akit, illetve amelynek képviselőjét nem korlátozzák a gyűlések,
ülések tartására vonatkozó tilalmak.

502/2020 Korm .rendelet 4. § (1) Ha a jogi személy létesítő okirata az elektronikus hírközlő eszközök
használatának, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatalnak a szabályairól nem, vagy e
rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik, ezeknek a szabályoknak a megállapítására és a
tagokkal való közlésére a jogi személy ügyvezetése - több önállóan eljáró vezető tisztségviselő
esetén a munkáltatói jogok gyakorlására feljogosított vezető tisztségviselő - jogosult a következő
rendelkezések betartása mellett:



Alapvető kérdések az ülés tartása nélküli 
határozathozatallal kapcsolatban

Az egyesület döntéshozó szervének ülése - ideértve a közgyűlést, küldöttgyűlést is - nem tartható meg a tagok

személyes jelenlétével, akkor sem, ha az ülést már a rendelet hatályba lépésekor (nov. 17. előtt) összehívták.

A 2-5 fős tagsággal rendelkező jogi személyek esetében, akkor lehet „elektronikus személyes jelenlét” mellett

megvalósuló ülést tartani, vagy írásban hozni határozatot, ha előre láthatóan minden tag részvétele biztosítható:

A 6-10 fős tagsággal rendelkező jogi személyek esetében, ha a szavazatok többségével rendelkező tagok azt kérik.

A 10 fő tagot meghaladó létszámú jogi személyek (köztük az egyesületek) esetén akkor, ha a jogi személy ügyvezetése

ezt kezdeményezi

Ha ezek a feltételek nem állnak fenn, akkor a jogi személy ügyvezetése hoz határozatot (de korlátozott, hogy az

ügyvezetés miben dönthet!)



Milyen kérdésekben hozhat határozatot az ügyvezetés?

A rendelet meghatározza a területeket:

• a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,

• az adózott eredmény felhasználása

• a jogi személy törvényes működésének fenntartása,

• a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezelése

• az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyek

De e területek vonatkozásában is korlátozza az ügyvezetés által átvett döntési jogkört



Milyen korlátai vannak az ügyvezetés döntésének?

• Az ügyvezetés korlátozottan hozhat határozatot az egyesület létezésével, vagyonával, működési 
alapjaival kapcsolatos kérdésekben. Így:

• az ügyvezetés a létesítő okiratot nem módosíthatja, kivéve, ha erre a veszélyhelyzet ideje 
alatt hatályba lépő jogszabály rendelkezése alapján van szükség,

• az ügyvezetés nem dönthet a jogi személy jogutód nélküli megszűnéséről,

• az ügyvezetés nem dönthet a szervezet átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról nem 
határozhat a folyamatban lévő átalakulást, egyesülést vagy szétválást érintően a döntéshozó 
szerv hatáskörébe tartozó kérdésben,



Milyen felelőssége van az ügyvezetésnek?

• A számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálata elvégezhető akkor is, ha beszámolóról a 
jogi személy ügyvezetése határoz. 

• Ha a jogi személynél felügyelőbizottság működik, a jogi személy ügyvezetése a beszámolóról a 
felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

• Az ügyvezetése a döntéséért a Ptk. 3:24. §-a szerint felel az egyesülettel szemben:

1. A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a szervezetnek okozott károkért a 
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.

2. A vezető tisztségviselő által e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott károkért a szervezet felel. A 
vezető tisztségviselő a jogi személlyel egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta.

További garanciális elem:

• Legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra össze kell hívni a közgyűlést 
(Küldöttgyűlést). E rendkívüli  ülést napirendjére kell tűzni. 

• Ha azonban az utólagos döntéshozó szervi határozat a korábbi döntést megváltoztatja, vagy hatályon kívül 
helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket.



Hogyan kell tájékoztatni a tagokat a döntésről?

• A jogi személy ügyvezetése köteles - a rendelkezésére álló elektronikus hírközlő eszköz vagy más
személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz segítésével - megtenni mindent annak
érdekében, hogy a döntésekről a tagok tájékoztatást kapjanak.

• A jogi személy szervei az írásbeli jognyilatkozatokat - ideértve a döntéshozó szerv működésével
összefüggő okiratokat is - minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú
elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel, ennek hiányában azonosításra visszavezetett
dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel aláírva a tag elektronikus levelezési
címére (e-mail) is megküldhetik.



Mennyire erős egy ilyen döntés?

• Az ügyvezetésének döntése a döntéshozó szerv határozatának minősül, és a rendelet eltérő
rendelkezése hiányában végrehajtható.

• Ha a jogi személyre vonatkozó előírás a döntéshozó szerv határozatának vagy az üléssel
összefüggő egyéb iratnak a közzétételéről vagy a nyilvántartó bírósághoz való benyújtásáról
rendelkezik, a jogi személy ügyvezetésének döntését kell közzétenni, valamint benyújtani.

• Pl: Az éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet az ügyvezetés fogadja el, a letétbe
helyezéskor az ügyvezetés határozata lesz a melléklete a dokumentumnak.

• A jogi személy döntéshozó szerve vagy ügyvezetése e rendelet rendelkezéseinek megfelelően
hozott határozata bírósági felülvizsgálata során az érintett határozat bírósági hatályon kívül
helyezésére annak létesítő okiratba ütközése miatt nem kerülhet sor, ha a határozat kizárólag a
veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendezések alkalmazása miatt ütközik a létesítő
okiratba

• A veszélyhelyzet megszűnését követő rendkívüli közgyűlési ülésen a tagok módosítják, vagy
hatályon kívül helyezik a korábbi döntést az nem érinti az e döntést megelőzően keletkezett
jogokat és kötelezettségeket



Az egyesület ügyvezető, felügyelő egyéb testületeinek működése



Miként egyeztethetnek, hozhatnak döntést a testületek?

• A rendelet a döntéshozó szerv mellett az szervezet más testületeinek működésére is kitér

• az ügyvezető testület (elnökség, vezetőség), a felügyelőbizottság, audit bizottság és bármely más
több tagból álló egyesületi 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.

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

A személyes jelenléttel tartott ülés mindenképpen tilos!

Akkor is tanácskozhat és dönthet a testület elektronikus személyes jelenléttel megtartott ülésen, vagy
„távszavazással”, ha az nincs az alapszabályban

A rendelet felülírja a Ptk. rendelkezéseit, ezért szinte lehetetlen, hogy egy szervezet létesítő okirata az az
elektronikus személyes jelenlét vagy a „távszavazás” szabályozása terén megfeleljen a rendeletben
foglaltaknak. Ezért gyakorlatilag minden szervezetnek a rendeletet kell követni!



Mi történik, ha egy vagy több testületi tag kiesik?

• Ha a veszélyhelyzet ideje alatt a testület tagjainak létszáma az alapszabályban előírt szám alá 
csökken, vagy a járvány miatt egyébként nem tud eljárni, a többi tag jogosult a határozathozatalra. 

• 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.



Az egyesület 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


