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Az Alkotmány 63. §-a szerint a Magyar Köztársa-
ságban az egyesülési jog alapján mindenkinek joga 
van a törvény által nem tilto!  célra szervezeteket 
létrehozni, illetőleg azokhoz csatlakozni.

Politikai célt szolgáló fegyveres szervezet az egye-
sülési jog alapján nem hozható létre.

Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény sze-
rint az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető 
szabadságjog, amelyet a Magyar Köztársaság elis-
mer, és biztosítja annak zavartalan gyakorlását. Az 
egyesülési jog alapján mindenkinek joga van arra, 
hogy másokkal szervezeteket, illetőleg közössége-
ket hozzon létre vagy azok tevékenységében részt 
vegyen.

Az egyesület defi níciója a Ptk. alapján:
Az egyesülési jog alapján létrehozható szerveze-

tek egyik fajtája az egyesület, amely a Ptk. szerint 
olyan önkéntesen létrehozo! , önkormányza! al 
rendelkező szervezet, amely az alapszabályában 
meghatározo!  célra alakul, nyilvántarto!  tagsággal 
rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai te-
vékenységét. Az egyesület jogi személy. 

1. Az egyesülési jog gyakorlása nem sértheti az 
Alkotmány 2. §-ának (3) bekezdését, azaz a társa-
dalmi szervezetek tevékenysége nem irányulhat a 
hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlásá-
ra, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törek-

vésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult 
és egyben köteles fellépni.

2. Az egyesülési jog gyakorlása nem valósíthat 
meg bűncselekményt és bűncselekmény elkövetésé-
re való felhívást, valamint nem járhat mások jogai-
nak és szabadságának sérelmével.

3. Egyesület minden olyan tevékenység végzése 
céljából alapítható, amely összhangban áll az Al-
kotmánnyal és amelyet törvény nem tilt. Egyesület 
elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység 
végzése céljából nem alapítható. Az egyesülési jog 
alapján fegyveres szervezet nem hozható létre. 

A fentiekből látható, hogy a jogszabály negatívan 
határozza meg az egyesület jogszerű céljait és az nem 
tartalmaz kimerítő felsorolást az egyesület által vé-
gezhető tevékenységek vonatkozásában. Ebből az kö-
vetkezik, hogy az egyesület minden olyan cél meg-
valósítására alapítható, amelyet jogszabály nem tilt. 

Az egyesület megalakulása

(1989. évi II. törvény az egyesülési jogról 2-3.§. ;6-7.§.)
Ki hozhat létre egyesületet? 

1. a magánszemélyek; 2. a jogi személyek; 3. ezek 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei 

Az egyesület alapításához az szükséges, hogy 
legalább tíz alapító tag a szervezet megalakítását 

Közhasznú civil egyesület alakítása

EC I V I L S Z R V E Z E T E K N E K

Hogyan válhat egy egyesület közhasznúvá?

Egyesület közhasznúsági nyilvántartásba csak akkor vehető, ha alapszabálya pontosan meghatározza azt, hogy tagjain kívül kik és 

milyen formában részesülhetnek közhasznú szolgáltatásaiból. A nyilvántartás adatai nyilvánosak, statisztikai célra felhasználhatók.

A nyilvántartásba vételhez alapszabályának tartalmaznia kell, hogy a szervezet:

• milyen közhasznú tevékenységet folytat

• nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból

• vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez

• gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályában meghatározott tevékenységére fordítja

• közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt

A közhasznú státusz eléréséhez a következőket kell tenni:

1. Kialakítani egy új alapszabályt, amely pontosan megfelel a törvényeknek

2. Ha kell Ellenőrző Bizottság, az Alapszabály szerint, akkor annak tagjait kijelölni, összeférhetetlenségi nyilatkozatot tegyenek.

3. Alapszabályt, Ellenőrző Bizottság tagjait elfogadtatni egy összehívott közgyűléssel, többségi szavazattal. A közgyűlésen jelen-

léti ívet és jegyzőkönyvet kell vezetni

4. Kitölteni a kérelmet, aminek a neve: „A társadalmi szervezet nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba 

vétele iránti kérelem”. Ez letölthető az internetről. Ezt a kérelmet kell mindig kitölteni és beadni az illetékes Bíróságnak, ha a főbb 

egyesületi adatokban változás következik be.

5. Beadni a Bíróságra a módosított alapszabályt, kérelmet, jegyzőkönyvet, jelenléti ívet, összeférhetetlenségi nyilatkozatokat.

A Bíróság 30 napon belül válaszol. Ha van bármilyen hiánypótlás, akkor ezt 30 napon belül kell teljesíteni.
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kimondja, alapszabályát megállapítsa, ügyintéző és 
képviseleti szerveit megválassza. A 10 alapító tag 
nemcsak magánszemély lehet, hanem a 2.1 pontban 
foglaltak szerint akár szervezet is.

Milyen elveknek kell megfelelnie az alapszabálynak?
Az egyesület alapszabálya az abban meghatáro-

zo!  célkitűzéseknek megfelelően biztosítja a szer-
vezet demokratikus, önkormányzati elven alapuló 
működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelessé-
geinek érvényesülését. A bírói gyakorlat szerint nem 
sérti a társadalmi szervezet demokratikus működé-
sét, ha a szervezet egyes tagjait – pl. az alapító tago-
kat – az alapszabály többletjogokkal ruházza fel.

Az alapszabály kötelező tartalmi kellékei: 1. a szervezet 
neve; 2. célja; 3. székhelye; 4. szervezete.

Az egyesület neve vonatkozásában a Legfel-
sőbb Bíróság a névazonosság, a névvalódiság és 
névszabatosság követelményét állíto! a fel Közigaz-
gatási Kollégiumának 1. sz. állásfoglalásában:

A névkizárólagosság követelménye azt jelenti, 
hogy a társadalmi szervezet elnevezésének az or-
szág területén hasonló működési körben tevékeny-
kedő, korábban bejegyze!  társadalmi szervezetek 
elnevezésétől különböznie kell. A társadalmi szer-
vezeteknél a névkizárólagosság a működési terü-
le! ől függetlenül érvényesül mindazokkal a társa-
dalmi szervezetekkel szemben, amelyek az ország 
területén bárhol, azonos működési körben tevé-
kenykednek. Az azonos működési kör társadalmi 
szervezetek esetén a társadalmi szervezetek céljára 
tekinte! el állapítható meg.

Az egyesület szervezete

A társadalmi szervezet alapszabályának tartalmaz-
nia kell, hogy kik a tisztségviselők. Ezen kívül a 
társadalmi szervezetet nem lehet nyilvántartásba 
venni, ha szervezeti felépítése ellentmondásos, az 
alapszabályból nem derül ki, hogy mely szervet kell 
a szervezet legfőbb szervének tekinteni.

Az ügyintéző és képviseleti szervek megválasztása
Az egyesület alapszabályának elfogadása után ke-

rülhet sor az ügyintéző és képviselő szervek megvá-
lasztására. Ha ez nem történik meg, a bíróság nem 
veszi nyilvántartásba az egyesületet. Az alakuló 
közgyűlés üléséről felve!  jegyzőkönyv napirendjé-
ből tehát annak kell kiderülnie, hogy a közgyűlés az 
alapszabályt előbb fogadta el, mint ahogy megválasz-
to! a a vezető tisztségviselőket. Szeretnénk felhívni a 
fi gyelmet arra, hogy az egyesület megalapításának 
kérdését az első napirendi pontban kell kimondani.

Az egyesület bejegyzése
Az egyesület megalakulását követően kérni kell 

annak bírósági nyilvántartásba vételét. Az egyesü-
let nyilvántartásba vétele nem tagadható meg, ha 

alapítói a törvényben előírt feltételeknek eleget tet-
tek. Az egyesület a nyilvántartásba vétellel jön lét-
re, azaz bírósági jogerős bejegyzését követően nem 
működhet.

Ki kérheti és hol a bejegyzést?
A nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet az 

egyesület képviseletére jogosult személy nyújtja be. 
A kérelmet az erre rendszeresíte!  formanyomtat-
ványon kell előterjeszteni 2003. január 1. napjától. A 
kérelemhez csatolni kell az alapszabályt és az ala-
kuló gyűlés jegyzőkönyvét, a jelenléti ívet, a vezető 
tisztségviselők nyilatkozatát a tisztség elfogadásáról 
és arról, hogy velük szemben összeférhetetlenségi 
ok nem áll fenn, valamint az ingatlan tulajdonosá-
nak hozzájárulását ahhoz, hogy az egyesület a szék-
helyként megjelölt ingatlant használhassa. Ez utóbbi 
hozzájáruló nyilatkozat tartalmából ki kell derülnie, 
hogy az egyesület az ingatlant milyen jogcímen hasz-
nálja, amely jogcím lehet pl. bérlet – abban az esetben, 
ha a szervezet fi zet a használatért, vagy szívességi 
használat – azesetben ha a használat ingyenes.

Az egyesületet a székhelye szerint illetékes me-
gyei bíróság, illetőleg a Fővárosi Bíróság veszi nyil-
vántartásba.

A bíróság a nyilvántartásba vételről 60 napos ha-
táridőn belül határoz. A határidő a bíróság vezetője 
részéről egy ízben 8 nappal meghosszabbítható. Ha 
a 68 nap úgy telik le, hogy a szervezet a bíróság vala-
mennyi felhívását teljesíte! e, az egyesület automati-
kusan bejegyződik. A hiánypótlási felhívás szerve-
zet általi teljesítéséig eltelt idő a 68 napos határidőbe 
nem számít bele.

Mit vizsgál a bíróság a nyilvántartásba vételkor? 
Az alapítás tekintetében: az alapítás a törvényben 
meghatározo!  feltételeknek megfelel. A kérelmező-
nek hitelt érdemlő módon, a jelenlevők aláírásával 
igazolnia kell, hogy: az alapszabály törvényben rög-
zíte!  tartalmi elemei megvannak 
• legalább tíz alapító tag az alakuló ülésen részt ve! ,
• a szervezet megalakítását kimondta,
• alapszabályát megállapíto! a,
• és az alapszabályban meghatározo!  képviseleti és 
ügyintéző szerv tagjait megválaszto! a. 

Ezen belül a névkizárólagosság követelménye 
megvalósulásának érdekében a bíróságnak indokolt 
esetben meg kell keresnie a Legfelsőbb Bíróságot, 
amely a társadalmi szervezetek országos nyilván-
tartását vezeti.

Az egyesület célja tekintetében megjegyzendő: el-
sődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység vég-
zésére nem lehet alapítani egyesület. Ez akkor álla-
pítható meg, ha a társadalmi szervezet tevékenysé-
gében és vagyonában a gazdasági tevékenység és az 
ebből származó bevétel a meghatározó. Az ügyintéző 
és képviseleti szervek tekintetében fontos tudni: a tiszt-
ségviselők megválasztása vonatkozásában a bíróság 
a következőket vizsgálja:

1. az ügyintéző és a képviseleti szerv tagjai nyi-
latkoztak-e az állampolgársághoz kapcsolódó felté-
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telek meglétéről és arról, hogy nincsenek eltiltva a 
közügyek gyakorlásától (ld. 4. fejezet)

2. az egyesület ügyintéző és képviseleti szervét 
törvényesen választo! ák-e meg 

Az alakuló közgyűlési jegyzőkönyvben név és lak-
cím feltüntetésével meg kell jelölni a megválaszto!  
tisztségviselőket. Az egyesület vagyona tekintetében 
jó tudni: az alapszabályban az egyesületi vagyon le-
hetséges forrásairól kell rendelkezni, azonban – az 
alapítványokkal ellentétben – nem szükséges induló 
vagyont a szervezet rendelkezésére bocsátani. 

A kérelmet benyújtó személy: a nyilvántartásba vé-
teli kérelmet benyújtó képviselő jogosultságát vizs-
gálni kell. Ennek érdekében – a képviselő személyé-
nek azonosíthatósága mia!  – a társadalmi szervezet 
megválaszto!  tisztségviselői nevét és lakcímét – így 
a képviselőjét is – az alakuló közgyűlési jegyző-
könyvben fel kell tüntetni. A kérelmet formanyom-
tatványon kell benyújtani és két tanúval le kell ta-
núztatni. A tanúk nevét és címét a nyomtatványon 
fel kell tüntetni. 

Mi történik, ha nem felel meg az egyesület a fenti követel-
ményeknek?

Amennyiben a társadalmi szervezet alapítása, ille-
tőleg az alapszabály a törvényi feltételeknek nem fe-
lel meg, az eljáró bíróságnak a nyilvántartásba vétel 
megtagadása következményének kilátásba helyezé-
sével a kérelmezőt a hiányok pótlására előzetesen fel 
kell hívnia. A hiánypótlási felhívás kézhezvételétől a 
hiányok pótlásáig eltelt idő a bíróság részére előírt 60 
+ 8 napos elintézési határidőbe nem számít bele. 

Milyen jogorvoslatot lehet igénybe venni a bíróság végzése 
ellen? A társadalmi szervezet nyilvántartásba véte-
léről vagy annak megtagadásáról hozo!  határozat 
ellen fellebbezésnek van helye. Változások bejelentése: 
A nyilvántartásba bejegyze!  adatok változását – a 
változástól számíto!  hatvan napon belül – a bíróság-
nak be kell jelenteni. 

Az egyesület tagsága 

Kik lehetnek az egyesület tagjai? Egyesület tagja 
bárki lehet, állampolgárságra való tekintet nélkül. 
A tagság keletkezése és megszűnése: az egyesületi 
tagság keletkezése és megszűnése viszonylatában 
az önkéntesség elve érvényesül. A bírói gyakorlat a 
tagsági jogviszonnyal összefüggésben a következő 
tételeket munkálta ki:

• Az egyesületi tagsági viszony fenntartása az 
egyesületi tag döntési körébe tartozik. Abban az 
esetben, ha a tag ki akar lépni az egyesületből, ak-
kor tagsági jogviszonya kilépési szándéka bejelen-
tésének időpontjában szűnik meg, és e megszűnés 
nem tehető függővé pl. az egyesület elnökségének 
hozzájárulásától.

• A tagdíj nemfi zetése automatikusan nem szün-
tetheti meg az egyesületi tagságot. A tagi jogviszony 

megszűnése csak előzetes felhívás, fi gyelmeztetés 
kiadását követő időre írható elő.

• A tag az egyesületből csak megfelelő eljárás (pl. 
fegyelmi eljárás) lefolytatását követően zárható ki. 
Az eljárás során közölni kell az érinte!  taggal, hogy 
mit rónak a terhére és részére meg kell adni a vé-
dekezés lehetőségét. Nemcsak a vétséget bizonyító, 
hanem az esetlegesen mentő vagy enyhítő körülmé-
nyeket is fi gyelembe kell venni. Az eljárás lezárása-
kor határozatot kell hozni, amelyet a tagnak kézbe-
síteni kell. A határozat ellen az érinte!  jogorvosla! al 
élhet. A jogorvoslati lehetőségről a tagot tájékoztatni 
kell. Lehetőleg biztosítani kell a tag részére az alap-
szabályban egy szervezeten belüli jogorvoslati lehe-
tőséget, azaz pl. az elnökség által meghozo!  kizáró 
határozatot a közgyűlés elő!  lehetőleg meg lehessen 
támadni. A jogerős döntéssel szemben az érinte!  a 
döntésről való tudomásszerzéstől számíto!  30 na-
pon belül a bíróságon keresetet terjeszthet elő. 

A tagegyenlőség elve abból az alapelvből fakad, 
miszerint a társadalmi szervezet alapszabálya az 
abban meghatározo!  célkitűzéseknek megfelelően 
biztosítja a szervezet demokratikus, önkormányzati 
elven alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak 
és kötelességeinek érvényesülését.

Ebből következően nem lehet a fi zetendő tagdíj 
mértékétől függően megállapítani a szavazati jog 
terjedelmét, mert az az egyesülési jogban érvénye-
sülő tagegyenlőség elvét sérti. Minden tagnak tehát 
egyenlő, azaz egy szavazata van.

Különbséget lehet tenni a bírói gyakorlat szerint 
rendes, tiszteletbeli és pártoló tag közö! , azonban 
az egyes tagi osztályokhoz tartozó jogokat és köte-
leze! ségeket az alapszabályban nagyon pontosan 
körül kell írni. A gyakorlatban meghonosodo!  tétel, 
hogy a rendes tag teljes jogkörrel rendelkezik és tag-
díjat fi zet, a tiszteletbeli és a pártoló tag tagdíjfi zetési 
köteleze! séggel nem rendelkezik, azonban döntési 
jogosítványa sincs, pusztán tanácskozási joggal ve-
het részt a közgyűlés ülésein.

A tagok jogai és kötelességei 

1. Részvétel: a tag részt vehet az egyesület tevékeny-
ségében és rendezvényein.
2. Választás: A tag választhat és választható az egye-
sület szerveibe. 

A bírói gyakorlat szerint nem törvénysértő a tár-
sadalmi szervezet alapszabályának az a rendelke-
zése, mely szerint az elnököt az elnökség választja 
meg, ha egyébként az egyesület tagjainak választási 
és választhatósági jogát az alapszabály biztosítja. 
3. A bírósághoz fordulás joga: Az egyesület valamely 
szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a 
tudomására jutástól számíto!  30 napon belül – a bíró-
ság elő!  megtámadhatja. A határozat megtámadása 
a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azon-
ban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. 
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A tag köteles eleget tenni az alapszabályban meg-
határozo!  kötelességeinek, így pl. a rendes tag kö-
teles az egyesület által megállapíto!  éves tagdíjat a 
szervezet részére határidőben megfi zetni.

Az egyesület ellenkező esetben a tag ellen fegyel-
mi eljárást indíthat. A társadalmi szervezet azonban 
– a tagja elleni fegyelmi eljárás során – a fegyelmi 
szabályzat előírásához kötve van.

Az egyesület szervezeti rendje
Az egyesület legfőbb szerve a tagok összessége, 

vagy a tagok által – az alapszabályban meghatá-
rozo! ak szerint – közvetlenül vagy közvete!  úton 
választo!  testület (pl. küldö! gyűlés). Ezen utóbbi 
szerv megválasztására akkor szoko!  sor kerülni, ha 
az egyesület nagyszámú tagsággal rendelkezi. Szak-
mai egyesületek esetén előfordul, hogy a szervezet-
nek több száz tagja van, ilyen esetben pl. minden 10 
vagy 100 tag egy-egy küldö! et választ és ezen kül-
dö! ek lesznek jogosultak a küldö! gyűlésen szava-
zatukat leadni. Küldö! gyűlés megválasztása esetén 
a közgyűlés elveszti legfőbb státuszát.

Mikor kell összehívni a legfelsőbb szervet?
1. Lehetséges: szükség szerint
2. Kötelező
• legalább ötévenként (a gyakorlatban minden 

egyesület, tehát nemcsak a közhasznú szervezetek 
esetében elvárja a bíróság, hogy a legfőbb szerv 
évente legalább egyszer összeüljön)

• ha a bíróság elrendeli (az ügyész keresete alap-
ján)

• ha a tagok egyharmada vagy az alapszabályban 
e! ől eltérően meghatározo!  hányada – az ok és a cél 
megjelölésével – kívánja.

Hány tag jelenléte szükséges a legfőbb szerv határozatké-
pességéhez?

Az egyesület közgyűlése határozatképességéhez a 
tagok több mint ötven százalékának a jelenléte szük-
séges a demokratikus működési szabályok szerint. 

A legfelsőbb szerv hatásköre
I. Kizárólagos:
1. az alapszabály megállapítása és módosítása;
2. az évi költségvetés meghatározása;
3. az ügyintéző szerv évi beszámolójának elfoga-

dása;
4. az egyesület más társadalmi szerveze! el való 

egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása;
5. közhasznú szervezetek esetében a közhasznú-

sági jelentés és ha van befektetési tevékenység, a be-
fektetési szabályzat elfogadása;

6. döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket 
az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal.

II. Az alapszabály a legfelsőbb szerv helye#  az egyesü-
let más szervére bízhatja:

1. évi költségvetésének megállapítását
2. az ügyintéző szerv évi beszámolójának megtár-

gyalását.

A képviseleti és ügyintéző szervek 
A törvény főszabályként titkos szavazást ír elő a 

szervek megválasztásával kapcsolatban, de az alap-
szabály e! ől eltérően is rendelkezhet.

Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének 
magyar állampolgár, Magyarországon letelepede! , 
illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel 
rendelkező nem magyar állampolgár, valamint – az 
egyesület nemzetközi jellege esetén – más nem ma-
gyar állampolgár is tagja lehet, feltéve, hogy nincs 
eltiltva a közügyek gyakorlásától.

Az egyesület felügyelete 

Az ügyészség törvényességi felügyelete
Az egyesület működése fele!  az ügyészség a reá 

irányadó szabályok szerint törvényességi felügye-
letet gyakorol. Ha a működés törvényessége más-
képpen nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz 
fordulhat. 

A bíróság elő# i peres eljárások fajtái: 
1. Az egyesület tagja által az egyesület valamely 

szerve törvénysértő határozatának megtámadása.
2. Az ügyész által törvényességi felügyelete köré-

ben indíto!  perek.
A bíróság az ügyész keresete alapján:
1. megsemmisítheti az egyesület törvénysértő ha-

tározatát, és szükség szerint új határozat hozatalát 
rendelheti el;

2. a működés törvényességének helyreállítása cél-
jából összehívhatja az egyesület legfelsőbb szervét;

3. ha az egyesület működésének törvényessé-
ge másképpen nem biztosítható, tevékenységét 
felfüggesztheti, ellenőrzésére felügyelőbiztost ren-
delhet ki;

4. feloszlatja az egyesületet, ha az egyesülési jog 
gyakorlása sérti az Alkotmány 2. §-ának (3) bekez-
dését, azaz tevékenysége a hatalom erőszakos meg-
szerzésére, gyakorlására vagy kizárólagos birtoklá-
sára irányul, bűncselekményt vagy bűncselekmény 
elkövetésére való felhívást valósíthat meg, valamint 
mások jogainak és szabadságának sérelmével jár. 

5. megállapítja az egyesület megszűnését, ha leg-
alább egy éve nem működik vagy tagjainak száma 
tartósan az egyesülési jogról szóló törvény által meg-
kívánt létszám (10 tag) ala!  van. A megyei bíróság, 
ill. a Fővárosi Bíróság rendelkezik hatáskörrel mind 
a nyilvántartásba vételi és ezzel kapcsolatos egyéb 
nem peres, mind a peres eljárásokra.

Az egyesület megszűnése 
1. feloszlás (amelyet a legfőbb szerv mond ki)
2. más társadalmi szerveze! el való egyesülés
3. szétválás
4. feloszlatás
5. megszűnésének megállapítása (pl. azért, mert 

tagjainak létszáma tartósan 10 ala!  van).


