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A …................................................................ EGYESÜLET 
ALAPSZABÁLYA1 

 
 
Elhatározva a..................................................................... 2  Egyesület létrehozását, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 
rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát: 
 

I. 
Az egyesület adatai 

 
1. Az egyesület neve3: …........................................................................................... Egyesület 
 
2. Az egyesület rövidített elnevezése: (ha van)4 
 
3. Az egyesület idegen nyelvű elnevezése: (ha van) 5 
 
4. Az egyesület székhelye6: …................................................................................................... 
 
5. Az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú 

mellékletét képezi. 7 
 
6. Az egyesület honlapjának címe: 8 (ha van) 

 
II. 
 

Az egyesület célja, tevékenysége 
 
1. Az egyesület célja9: 
 
2. Az egyesület tevékenysége10: 
 

III. 
Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok 

 
 

1. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

https://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/okirat-sablonok
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IV. 
Tagdíj11 

 
1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege  ….................,- Ft, 

amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől 
számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év …........... napjáig kell egy összegben, 
az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján  
megfizetni. 

 
 Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének 

évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 
napon belül, ezt követően legkésőbb minden év …........... napjáig köteles az egyesület 
házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni. 

 
V. 

A tagság12 
 

1. Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt 
rendelkezéseket elfogadja. 

 
VI. 

A tagsági jogviszony keletkezése 
 
1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az 

egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A 
belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől 
számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. 
Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell 
megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén 
jogorvoslatnak helye nincs. 

 
VII. 

A tagsági jogviszony megszűnése 
 
1. A tagsági jogviszony megszűnik: 
 a./ A tag kilépésével. 
 b./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

c./ A tag kizárásával. 
 
2. A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, 

indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő 
megérkezése napján szűnik meg. 

 
3. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a 

tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy 
ismételten sértő magatartást tanúsít. 

   
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. 
A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a 
figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés 
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megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a 
védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását 
kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak 
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati 
lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás 
megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az  
érintett taggal. 

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 
napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését 
követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell 
hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A 
közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, 
igazolható módon is közli az  érintett taggal. 

 
VIII. 

A tagok jogai 
 
1. Az egyesület tagja jogosult: 
 a./ az egyesület tevékenységében részt venni 
 b./ az egyesület szolgáltatásait igénybe venni 
 c./ a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően 

felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni 
 d./ az egyesület irataiba betekintetni 
 e./ arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben 

jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn. 
 
 A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A 

képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba 
kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni. 

         
 A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 

 
IX. 

A tagok kötelezettségei 
 

1. Az egyesület tagja: 
  
 a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. 
 b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni. 
 c./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó 

előírásait, rendelkezéseit betartani. 
 d./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni. 
  

X. 
Az egyesület szervei 

 
1.       Az egyesület szervei: 

a./ Közgyűlés 
b./ Elnökség 
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A Közgyűlés 
 

2. A közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve. 
 
3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
 

a) az alapszabály módosítása; 
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása; 
d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása; 
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló 

jelentésének - elfogadása; 
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 

egyesülettel munkaviszonyban áll; 
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; 
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények 

érvényesítéséről való döntés; 
i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 
 

4. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. 
 
5. A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, 

elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható 
módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá 
a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés 
visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 

 Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen 
a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 
megtartásához. 

 
 A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a 

javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan 
részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. 
A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a 
megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt 
közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül 
határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal 
követő időpontra hívják össze. 
 

A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni. 
 

 A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az 
egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A 
napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend 
kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a 
kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 
napon belül igazolható módon közli a tagokkal. 

 Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, 
úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a 
napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden 
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szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább 
háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag 
hozzájárul.  

 
6. Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele 

céljából, ha 
a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 
c./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről 
dönteni. 
 

7. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra 
jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 

 
8. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, 

vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A 
közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 
megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv 
hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot. 

 
9. A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, 

valamint – ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi – képviselője 
nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és – ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg – a 
tagot megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a 
jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. 

 
 A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza 
 a) az egyesület nevét és székhelyét; 
 b) a közgyűlés helyét és idejét; 
 c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a 
nevét; 
 d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; 
 e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól 
 tartózkodók számát. 
 
 A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és két erre 
 megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti. 
 
10. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok 

többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
a)  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít; 
b)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 
e)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 
f)  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
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11. A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –  egysze-
rű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának módosításához, az 
egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott 
határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szó-
ló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel ho-
zott határozata szükséges. 

 
12. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett 

tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a 
határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

. 
Elnökség 

 
13. Az elnökség az egyesület 3 elnökségi tagból13 álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon 

kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe. 

 
14. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 év14 határozott időtartamra. 
 

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 
a./ a megbízás időtartamának lejártával; 
b./ visszahívással; 
c./ lemondással; 
d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 
történő korlátozásával; 
f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
 
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető 
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy 
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy 
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik 
hatályossá. 
 

15. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi 
személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat 
nevében ellátja. 
 
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető 
tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő 
az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a 
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető 
tisztségviselő aki  közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).  Nem lehet 
vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól 
jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet 
folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban 
megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető 
tisztségviselői tevékenységtől. 
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16. Az egyesület vezető tisztségviselői: 
 
 Az egyesület elnöke: …............................................. (név, anyja születési neve, lakóhelye) 
 
 Az elnökség tagjai: …............................................. (név, lakóhelye) 
                     …............................................. (név, lakóhelye) 
  

Az egyesület törvényes képviseletét15 az elnök látja el. 
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. 
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 

 
17. Az elnökség hatáskörébe tartozik: 

a./  az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 
b./  a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 
c./  az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 
d./ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 
e./  a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 
f./  az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
g./  részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 
h./  a tagság nyilvántartása; 
i./  az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
j./ az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
k./ az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 
l./ a tag felvételéről való döntés. 
m/döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal 
 

18. Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az elnökségi ülést 
az elnök  legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az 
egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő 
kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az 
elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra 
kerüljön (elektronikus tértivevény). 

 
 Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés 

helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább 
olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák. 

 
19. Az elnökség határozatát  egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség 

határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele 
jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat. 

 
 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a)  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 
másfajta előnyben részesít; 

b)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 
e)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 
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  f)      aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 
20. Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a 

határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a 
határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

 
XI. 

Záró rendelkezések 
 

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az 
irányadóak. 

 
 
Kelt: …................................., …. év. …....................... hó ….. . napján 
 
  

                                                                                                          aláírás16 
 
 

 
Tanú:                                                                                                         
Lakcíme: 
Személyi igazolvány száma: 
 
Tanú:                                                                                                         
Lakcíme: 
Személyi igazolvány száma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Alakuló ülés tartása esetén az alapszabályban kijelölt képviselő(k) írja alá, a képviseleti jog 
gyakorlásnak módjához igazodóan önállóan vagy képviselőtársával együttesen. Ha alakuló ülés 
tartására nem került sor, akkor valamennyi alapító tagnak alá kell írnia az alapszabályt, mert az 
egységes akaratelhatározás ebben nyilvánul meg. 
Mindkét esetben az aláírások valódiságát két tanú aláírásával vagy ügyvédi ellenjegyzéssel kell 
igazolni!) 
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1 Módszertani útmutatás cserkészszervezetek számára: 

 

Az Országos Bírósági Hivatal által üzemeltetett központi bírósági internetes oldalon 

(http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/okirat-sablonok) találhatók egyesületek és 

alapítványok számára segítségként kidolgozott iratminták. 

 

Az Egyesület Alapszabály Sablon a https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-

urlapjai/civil-eljarasok-okiratsablonok oldalon érhető el.  

 

Az OBH a fenti oldalon elhelyezett közleménye alapján a sablonok közzétételével az egyes szerveze-

tek (egyesületek, alapítványok) nyilvántartásba vételi, ill. változásbejegyzési eljárása során alkalma-

zandó dokumentumai elkészítéséhez kíván tartalmi és egyben formai segítséget is nyújtani. Az ol-

dalon elhelyezett tájékoztatás felhívja a figyelmet arra, hogy a sablonok a gyakorlatban többször elő-

forduló hibák kiküszöbölése mellett, az új Ptk. és az új közhasznúsági törvény előírásainak figyelem-

bevételével kerültek megszövegezésre. Mindemellett azok bírósági eljárásokban való alkalmazása 

nem garantálja a kérelem pozitív elbírálását, illetve a hiánypótlási felhívás nélküli bejegyzést, mert 

tartalmuk a jogszabály változások folytán folyamatosan alakuló bírói gyakorlathoz igazodik. Felhívja a 

figyelmet arra is, hogy ezen okirat sablonok nem a jogszabály szerinti mintaokiratok (4/2017. (IV.3.) 

IM rendelet), így ezek alapján nem kezdeményezhető egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változás-

bejegyzési) eljárás (2011. évi CLXXXI. törvény 34. §). 

 

Jelen módszertani útmutatás a sablon kitöltéséhez készült a Magyar Cserkész Szövetség megbízá-

sából. A megjegyzéseket, módszertani útmutatást végjegyzet formában rögzítjük.  

 

Az Egyesület Alapszabály sablont egyesület alapításakor, illetve az alapszabály módosításakor is 

lehet használni. 

A módosított létesítő okiratok általános formai követelményei: 

A létesítő okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt formában kell benyújtani a nyilván-

tartó bírósághoz. Az okiratból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy mely szövegrészek változtak a koráb-

bi, bíróság által nyilvántartott létesítő okirathoz képest. A módosított létesítő okirat elfogadásának 

időpontjaként az okirat szövegében (pl. a keltezésben és minden esetleges egyéb előfordulásnál is) 

azt az időpontot kell szerepeltetni, amikor a legutolsó módosítást elfogadták. Ez az időpont egyesület 

esetében a módosításról határozó döntéshozó szervi ülés időpontja, alapítvány esetében pedig a 

módosított alapító okirat alapító(k) általi aláírásának időpontja. A módosított létesítő okiratot zára-

dékkal kell ellátni, amelyben a kérelmező – ha a kérelmező jogi képviselővel jár el, a jogi képviselő – 

igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosí-

tások alapján hatályos tartalmának. A záradékot a nyilatkozó személynek keltezéssel kell ellátnia és 

alá kell írnia. A módosított létesítő okiratot teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell kiállítani 

(pl. azt az egyesület törvényes képviselőjének, alapítvány esetében az alapító(k)nak alá kell ír-

https://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/okirat-sablonok
https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-eljarasok-okiratsablonok
https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-eljarasok-okiratsablonok
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139831.285150
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nia/írniuk, és az okiratot két tanú aláírásával vagy ügyvédi ellenjegyzéssel is el kell látni). (Forrás: A 

Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumának közleménye az egyesületek és alapítványok létesítő okira-

tának új Ptk. szerinti módosításáról: https://birosag.hu/hirek/kategoria/fovarosi-torvenyszek-polgari-

kollegiumanak-kozlemenye-az-egyesuletek-es ) 

 

Az Alapszabályt (alapszabály módosítást) az Egyesület közgyűlése fogadja el. 

Az Egyesület nyilvántartásba vételi eljárásáról illetve változásbejegyzési eljárásáról, és a közhasznú 

jogállás nyilvántartásba vételéről gyakorlati információkat és folyamatábrákat tartalmaz a 

Forrásteremtés kiadvány /Jogi információs modul: civil szervezetek létrehozása és működtetése 

kiadvány. 

 

Az Egyesületekre vonatkozó törvényi követelményeket (létrehozás, módosítás) összefoglaló: 

 

Dr. Nyíri Krisztina: Az egyesületekre vonatkozó új szabályok 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/egyesuletek_ny

iri.pdf 

 

 
2 Az Egyesület nevét meg kell adni.  

Fontos, hogy a szervezet nevének meg kell felelnie a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tör-

vény 3:6. §-ának és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabá-

lyokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 35- 36.§-ának: 

Az egyesület nevét úgy kell megalkotni, hogy az megfeleljen a névkizárólagosság, a névvalódiság és a 

névszabatosság követelményének: 

2011. évi CLXXXI. törvény 

36. § (1) A bíróság akkor állapíthatja meg, hogy a szervezet neve megfelel a névkizárólagosság 

követelményének, ha az különbözik az ország területén hasonló működési körben tevékenykedő, 

nyilvántartásba vett szervezet nevétől, a név az egyediesítésre alkalmas, azaz a megjelölés a 

szervezetnek sajátos, más szervezettől eltérő jelleget ad, kizárja az összetévesztés lehetőségét. 

(2) A bíróság akkor állapíthatja meg, hogy a szervezet neve megfelel a névvalódiság 

követelményének, ha a szervezet nevében nem szerepel olyan kifejezés, amely a szervezet 

jelentőségét vagy működését illetően megtévesztésre alkalmas. A szervezet neve - a köztestület 

kivételével - nem keltheti azt a látszatot, hogy köztestületként működik. 

(3) A bíróság akkor állapíthatja meg, hogy a szervezet neve megfelel a névszabatosság 

követelményének, ha a szervezet neve a névalkotás nyelvi és társadalmi követelményeinek megfelel, 

kiejthető, megjegyezhető, azonosítható. 

(4) A szervezet neve nem lehet kizárólag számok vagy betűk halmaza. Nem használhatók névként 

vagy annak egyes elemeiként az országban meg nem honosodott idegen szavak. A latin vagy egyéb 

idegen szavak, kifejezések, elnevezések használatát a szervezet nemzetközi, nemzetiségi jellege, a 

történelmi hagyományok folytatása indokolhatja. Egyéb esetekben csak akkor fogadható el, ha 

közismert, a köznyelv által elfogadott idegen nyelvű kifejezésről van szó. 

https://birosag.hu/hirek/kategoria/fovarosi-torvenyszek-polgari-kollegiumanak-kozlemenye-az-egyesuletek-es
https://birosag.hu/hirek/kategoria/fovarosi-torvenyszek-polgari-kollegiumanak-kozlemenye-az-egyesuletek-es
https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/egyesuletek_nyiri.pdf
https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/egyesuletek_nyiri.pdf
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(4a) A szervezet elnevezésében nem szerepelhet 

a) olyan személy neve, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, 

kiépítésében vagy fenntartásában vezető szerepet töltött be, vagy 

b) olyan kifejezés vagy olyan szervezet neve, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerrel 

közvetlenül összefüggésbe hozható. 

(4b) A bíróság eljárása során vizsgálja a szervezet elnevezésének a (4a) bekezdésben foglaltaknak 

való megfelelését, és kétség esetén köteles beszerezni a Magyar Tudományos Akadémia 

állásfoglalását. 

(5) Ha a szervezet neve nem felel meg a névkizárólagosság, a névvalódiság vagy a névszabatosság 

követelményének, továbbá a (4a) bekezdésben foglalt követelményeknek, a bíróság a hiánypótlás 

keretében felhívja a kérelmezőt, hogy a létesítő okirat módosításával jelöljön meg olyan nevet, amely 

megfelel a jogszabályi követelményeknek. 

(6) A szervezet rövidített nevének és idegen nyelvű elnevezésének is meg kell felelnie az (1)-(3) 

bekezdésben és a 35. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek. 

 

Ellenőrizhető az alábbi honlapon: https://birosag.hu/nevellenorzes 

 

Névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozat: Ha a szervezet neve jogi személy, más szervezet vagy ter-

mészetes személy nevét tartalmazza, a kérelemhez csatolni kell a jogosultnak, illetve örökösének 

vagy jogutódjának a névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozatát. Ha a szervezet neve olyan elnevezést 

tartalmaz, melyhez másnak jogi érdeke fűződik, a kérelemhez csatolni kell a jogosult hozzájárulását 

tartalmazó nyilatkozatot: A Magyar Tudományos Akadémia névviseléshez adott engedélye. 

 Ha a szervezet neve a történelem kiemelkedő személyiségének nevét tartalmazza, a kérelem-

hez csatolni kell a Magyar Tudományos Akadémia névviseléshez adott engedélyét. 

 Névviseléshez adott - jogszabályban előírt – engedély: Ha a szervezet neve vagy annak vala-

mely része olyan elemet tartalmaz, amelynek névként való szerepeltetése külön jogszabály-

ban meghatározottak szerint engedélyhez kötött, a kérelemhez csatolni kell az engedély meg-

adását igazoló okiratot. 

 

3 Az Egyesület nevét meg kell adni.  

Fontos, hogy a szervezet nevének meg kell felelnie a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tör-

vény 3:6. §-ának és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabá-

lyokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 35- 36.§-ának: 

Az egyesület nevét úgy kell megalkotni, hogy az megfeleljen a névkizárólagosság, a névvalódiság és a 

névszabatosság követelményének: 

2011. évi CLXXXI. törvény 

36. § (1) A bíróság akkor állapíthatja meg, hogy a szervezet neve megfelel a névkizárólagosság 

követelményének, ha az különbözik az ország területén hasonló működési körben tevékenykedő, 

https://birosag.hu/nevellenorzes
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nyilvántartásba vett szervezet nevétől, a név az egyediesítésre alkalmas, azaz a megjelölés a 

szervezetnek sajátos, más szervezettől eltérő jelleget ad, kizárja az összetévesztés lehetőségét. 

(2) A bíróság akkor állapíthatja meg, hogy a szervezet neve megfelel a névvalódiság 

követelményének, ha a szervezet nevében nem szerepel olyan kifejezés, amely a szervezet 

jelentőségét vagy működését illetően megtévesztésre alkalmas. A szervezet neve - a köztestület 

kivételével - nem keltheti azt a látszatot, hogy köztestületként működik. 

(3) A bíróság akkor állapíthatja meg, hogy a szervezet neve megfelel a névszabatosság 

követelményének, ha a szervezet neve a névalkotás nyelvi és társadalmi követelményeinek megfelel, 

kiejthető, megjegyezhető, azonosítható. 

(4) A szervezet neve nem lehet kizárólag számok vagy betűk halmaza. Nem használhatók névként 

vagy annak egyes elemeiként az országban meg nem honosodott idegen szavak. A latin vagy egyéb 

idegen szavak, kifejezések, elnevezések használatát a szervezet nemzetközi, nemzetiségi jellege, a 

történelmi hagyományok folytatása indokolhatja. Egyéb esetekben csak akkor fogadható el, ha 

közismert, a köznyelv által elfogadott idegen nyelvű kifejezésről van szó. 

(4a) A szervezet elnevezésében nem szerepelhet 

a) olyan személy neve, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, 

kiépítésében vagy fenntartásában vezető szerepet töltött be, vagy 

b) olyan kifejezés vagy olyan szervezet neve, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerrel 

közvetlenül összefüggésbe hozható. 

(4b) A bíróság eljárása során vizsgálja a szervezet elnevezésének a (4a) bekezdésben foglaltaknak 

való megfelelését, és kétség esetén köteles beszerezni a Magyar Tudományos Akadémia 

állásfoglalását. 

(5) Ha a szervezet neve nem felel meg a névkizárólagosság, a névvalódiság vagy a névszabatosság 

követelményének, továbbá a (4a) bekezdésben foglalt követelményeknek, a bíróság a hiánypótlás 

keretében felhívja a kérelmezőt, hogy a létesítő okirat módosításával jelöljön meg olyan nevet, amely 

megfelel a jogszabályi követelményeknek. 

(6) A szervezet rövidített nevének és idegen nyelvű elnevezésének is meg kell felelnie az (1)-(3) 

bekezdésben és a 35. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek. 

Ellenőrizhető az alábbi honlapon: https://birosag.hu/nevellenorzes 

 

Névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozat: Ha a szervezet neve jogi személy, más szervezet vagy ter-

mészetes személy nevét tartalmazza, a kérelemhez csatolni kell a jogosultnak, illetve örökösének 

vagy jogutódjának a névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozatát. Ha a szervezet neve olyan elnevezést 

tartalmaz, melyhez másnak jogi érdeke fűződik, a kérelemhez csatolni kell a jogosult hozzájárulását 

tartalmazó nyilatkozatot: A Magyar Tudományos Akadémia névviseléshez adott engedélye. 

 Ha a szervezet neve a történelem kiemelkedő személyiségének nevét tartalmazza, a kérelem-

hez csatolni kell a Magyar Tudományos Akadémia névviseléshez adott engedélyét. 

 Névviseléshez adott - jogszabályban előírt – engedély: Ha a szervezet neve vagy annak vala-

mely része olyan elemet tartalmaz, amelynek névként való szerepeltetése külön jogszabály-

https://birosag.hu/nevellenorzes
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ban meghatározottak szerint engedélyhez kötött, a kérelemhez csatolni kell az engedély meg-

adását igazoló okiratot. 

 

4 Lásd előző pontban foglaltak. 
5 Létrehozáskor az egyesület bejegyeztetheti az idegen nyelvű elnevezését is. 

Módosításkor amennyiben az egyesületnek eddig nem volt idegen nyelvű elnevezése, figyelembe 

kell venni az alábbi jogi követelményeket: 

 A magyar nyelvű elnevezés - a külön jogszabályban foglaltak szerint arra jogosult által készí-

tett, idegen nyelvű fordítása: Ha a magyar nyelvű elnevezésnek megfelelő idegen nyelvű elne-

vezést is kéri nyilvántartásba venni, a magyar nyelvű elnevezés – arra jogosult által készített - 

idegen nyelvű fordításával kell igazolni, hogy az idegen nyelvű elnevezés a magyar nyelvű el-

nevezésnek megfelel. Ha a bíróságnak a fordítás megfelelőségével szemben kétség merül fel, 

a magyar nyelvű elnevezés idegen nyelvű hiteles fordítását kérheti. (Forrás és további infor-

mációk: https://birosag.hu/civil-eljarasok/hasznos-tudnivalok-az-egyes-

eljarasokrol/egyesulet-es-kulonos-formai-part-szovetseg-szakszervezet#section-696) 

A magyar nyelvű elnevezés - a külön jogszabályban foglaltak szerint arra jogosult által készített, ide-

gen nyelvű fordítása: Ha a magyar nyelvű elnevezésnek megfelelő idegen nyelvű elnevezést is kéri 

nyilvántartásba venni, a magyar nyelvű elnevezés – arra jogosult által készített - idegen nyelvű fordí-

tásával kell igazolni, hogy az idegen nyelvű elnevezés a magyar nyelvű elnevezésnek megfelel. Ha a 

bíróságnak a fordítás megfelelőségével szemben kétség merül fel, a magyar nyelvű elnevezés idegen 

nyelvű hiteles fordítását kérheti. (Forrás és további információk: https://birosag.hu/civil-

eljarasok/hasznos-tudnivalok-az-egyes-eljarasokrol/egyesulet-es-kulonos-formai-part-szovetseg-

szakszervezet#section-696) 

6 Az Egyesület székhelye: A székhely alapszabályban rögzítése esetén, az ingatlan felett rendelkezni 

jogosult (tulajdonos, haszonélvező, stb.) által aláírt székhelyhasználat jogcímét (bérlet, szívességi 

használat, stb.) igazoló okirat másolatát is csatolni kell a nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez! 

Székhelyhasználat jogcímét (bérlet, szívességi használat, stb.) igazoló okirat minta elérhető: 

https://birosag.hu/nyomtatvanyok/civil-eljarasok-okiratsablonok/egyesulet-szekhelyhasznalat-

jogcimet-igazolo-okirat 

 
7 Tagjegyzék minta elérhető: https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-

eljarasok-okiratsablonok 

 
8 A Honlap létrehozása nem kötelező, de célszerű, ha az Egyesületnek van saját honlapja. 

 
9 Az Egyesület létrehozása esetében e pont alatt fekteti le céljait.  

Már működő egyesület esetében, ha az egyesület módosítani kívánja a korábbi Alapszabályában 

lefektetett céljait akkor ahhoz a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel 

hozott határozata szükséges: 

(Ptk. 3:76. § [Határozathozatal megismételt közgyűlés] 

https://birosag.hu/civil-eljarasok/hasznos-tudnivalok-az-egyes-eljarasokrol/egyesulet-es-kulonos-formai-part-szovetseg-szakszer
https://birosag.hu/civil-eljarasok/hasznos-tudnivalok-az-egyes-eljarasokrol/egyesulet-es-kulonos-formai-part-szovetseg-szakszer
https://birosag.hu/civil-eljarasok/hasznos-tudnivalok-az-egyes-eljarasokrol/egyesulet-es-kulonos-formai-part-szovetseg-szakszer
https://birosag.hu/civil-eljarasok/hasznos-tudnivalok-az-egyes-eljarasokrol/egyesulet-es-kulonos-formai-part-szovetseg-szakszer
https://birosag.hu/civil-eljarasok/hasznos-tudnivalok-az-egyes-eljarasokrol/egyesulet-es-kulonos-formai-part-szovetseg-szakszer
https://birosag.hu/nyomtatvanyok/civil-eljarasok-okiratsablonok/egyesulet-szekhelyhasznalat-jogcimet-igazolo-okirat
https://birosag.hu/nyomtatvanyok/civil-eljarasok-okiratsablonok/egyesulet-szekhelyhasznalat-jogcimet-igazolo-okirat
https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-eljarasok-okiratsablonok
https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-eljarasok-okiratsablonok
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(1) Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a köz-

gyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

(2) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a 

szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.) 

Módszertani javaslat: Az Egyesület céljai alatt, mint cserkészegyesület célszerű, ha lefekteti a 

cserkészet elvi alapjait, alapelveit: 

 

„ELVI ALAPOK A CSERKÉSZET  

-  A cserkészet vallásos alapokon nyugvó, önkéntes, nem politikai ifjúságnevelő mozgalom, 

amely nemre, származásra, bőrszínre vagy vallásra való tekintet nélkül nyitott mindenki 

számára, összhangban az alapító Lord Baden-Powell of Gilwell által megfogalmazott alábbi 

célokkal, elvekkel és módszerrel.  

- A cserkészet küldetése, hogy a cserkészfogadalmon és a cserkésztörvényen alapuló értékrend 

révén hozzájáruljon a fiatalok neveléséhez, ezáltal segítsen egy olyan jobb világ építésében, 

ahol az ember, mint egyén, kiteljesíti önmagát, és építő szerepet játszik a társadalomban. A 

cserkészmozgalom önkéntesei által ifjúságnevelést végez, illetve életmodellt nyújt, saját nem-

formális nevelési módszerével, a helyi közösségekkel együttműködve mindenkinek, aki nyitott 

elveire és cserkészközössége életében tevékenyen részt vállal. 

- A cserkészet célja a fiatalok lelki, értelmi, érzelmi, testi és társas adottságainak, valamint 

szociális érzékének kifejlesztése. Elő kívánja segíteni, hogy a fiatalok jellemes egyéniségként 

értékes és hasznos tagjai legyenek a helyi közösségnek, a nemzetnek és az emberiségnek; 

emberebb emberré és magyarabb magyarrá váljanak. Ezt a következőkkel éri el: 

o  Jellemfejlődésük során bevonja a fiatalokat egy informális nevelési folyamatba. 

o  Sajátos módszert használ, amelynek célja a nevelés és önnevelés útján a magabiztos, 

támogató, felelős és elkötelezett személlyé formálás.  

o Segíti, hogy a fiatalok a cserkészfogadalomban és a cserkésztörvényben kifejezett lelki, 

társadalmi és személyes elvek alapján értékrendet alakítsanak ki. 

(Forrás: Magyar Cserkészszövetség Alapszabálya: 

https://www.cserkesz.hu/sites/default/files/konyvlap_fajl/asz_mcssz_2018_12_09.pdf#overl

ay-context=szovetseg/testuletek/ot/szabalyzatok) 

 
10 Az Egyesület létrehozása esetében e pont alatt fekteti le tevékenységeit.  

Már működő egyesület esetében, ha az egyesület módosítani kívánja a korábbi Alapszabályában 

lefektetett tevékenységeit, akkor ezt egyszerű szótöbbséggel megteheti (feltéve, ha nem ír elő 

magasabb szavazati arányt az Alapszabálya). 

 

A nem közhasznú egyesület esetében ugyan nem kötelező feltétel hogy a közhasznú tevékenységeit 

rögzítse az alapszabályban, ugyanakkor az 1%-ra jogosultságnak feltétele hogy a szervezet 

közhasznú tevékenységet végezzen, akkor is, ha nem közhasznú jogállású. 

 

Lásd: 

1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról 

https://www.cserkesz.hu/sites/default/files/konyvlap_fajl/asz_mcssz_2018_12_09.pdf#overlay-context=szovetseg/testuletek/ot/szab
https://www.cserkesz.hu/sites/default/files/konyvlap_fajl/asz_mcssz_2018_12_09.pdf#overlay-context=szovetseg/testuletek/ot/szab
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4. § (1) Kedvezményezettnek minősül 

a) a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább 

aa) két évvel korábban bíróság által nyilvántartásba vett - az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

(a továbbiakban: Civil tv.) szerinti - egyesület (kivéve a 4/A. § (1) bekezdés a)pontja alapján 

kedvezményezettnek minősülő szervezetet, a pártot, biztosító egyesületet, munkaadói és 

munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet), 

ab) két évvel korábban bíróság által nyilvántartásba vett alapítvány, közalapítvány, 

ha belföldi székhelyű és nyilatkozata szerint közhasznú tevékenységet végez, továbbá alapszabálya, 

alapító okirata szerint megfelel a Civil tv. 34. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feltételnek; 

 

Így célszerű a tevékenységek között közhasznú tevékenységeket is feltűntetni: 

 

Módszertani javaslat cserkészszervezetek számára a közhasznú tevékenységek meghatározására: 

 Közhasznú tevékenység Közfeladat Jogszabályhely 

a)  
ifjúságnevelés, sportos életre 

nevelés, ifjúsági ügyek  

ifjúságnevelés, sportos 

életre nevelés, ifjúsági 

ügyek 

2011. évi CLXXXIX. törvény 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

 13. § (1) 12. pont 

b) nevelés, mint közszolgálat 

ba) a fenntartható 

fejlődésre és az 

egészséges életmódra 

nevelés  

 

bb) pályaorientáció  

 

bc) továbbtanulási, 

pályaválasztási tanácsadás  

ba) a fenntartható fejlődésre és az 

egészséges életmódra nevelés [A 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

CXC. tv. (Nkt.) 1. § (2)],  

 

bb) pályaorientáció [Nkt. 14. §],  

 

bc) továbbtanulási, pályaválasztási 

tanácsadás [Nkt. 18. § (2) f)], 

c) 

az egészség védelme és 

fejlesztése, a betegségek, 

sérülések és rokkantság 

megelőzése érdekében, az 

egészséges életmód választásához 

szükséges ismereteknek az 

oktatási rendszerbe történő 

integrálása  

Az egészség védelme és 

fejlesztése, a betegségek, 

sérülések és rokkantság 

megelőzése érdekében, az 

egészséges életmód 

választásához szükséges 

ismereteknek az oktatási 

rendszerbe történő 

integrálása  

Az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. tv. 144. §, 35. § (1) és 141. § (3) 

a), g) 
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d) 

a határon túl élő magyarok 

kulturális és oktatási célú 

támogatása  

a határon túl élő 

magyarok kulturális és 

oktatási célú támogatása  

A szomszédos államokban élő 

magyarokról szóló 2001. évi LXII. tv. 3. 

§ (2) bekezdés 

e) 

kulturális tevékenység, a kulturális 

örökség helyi védelme, kulturális 

örökség megóvása  

kulturális tevékenység, a 

kulturális örökség helyi 

védelme, kulturális 

örökség megóvása  

2011. évi CLXXXIX. törvény 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

13. § (1) 7. pont, 2001. évi LXIV. tv. 5. 

§ és 28. §, 1991. évi tv. XX. tv. 121. § 

f) 

a határon túli magyar kulturális 

örökség védelme, különösen  

fa) a népdal- és népmesekincs 

továbbadása,  

fb) a néphagyományokkal és népi 

mesterségekkel kapcsolatos 

ismeretek terjesztése, valamint  

fc) az épített örökség védelme 

a határon túli magyar 

kulturális örökség védelme  

2001. évi LXIV. törvény 

a kulturális örökség védelméről 

5. § (2) bekezdés 

g) 
helyi környezet- és 

természetvédelem  

helyi környezet- és 

természetvédelem 

2011. évi CLXXXIX. törvény 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

13. § (1) 11. pont 
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h) 

a természeti értékek és területek 

védelme  

ha) a vadon élő állatok védelme 

és a növényvilág védelme,  

hb) a természet védelmével 

kapcsolatos kutatási, bemutatási, 

oktatási, nevelési, 

ismeretterjesztési és tudományos 

tevékenység,  

hc) a védett természeti értékeket 

és a védett természeti területeket 

a jelen és a jövő nemzedék 

számára megőrizze, azokat 

szükség szerint helyreállítsa, 

fenntartásukat, fejlődésüket 

biztosítsa.  

hd) a természeti értékek és 

területek védelme; közreműködik 

a veszélyhelyzetek és károsodások 

megelőzésében, a károk 

enyhítésében, következményeik 

megszüntetésében, a károsodás 

előtti állapot helyreállításában, 

együttműködés más 

szervezetekkel a környezet 

védelmében, a környezet és az 

egészség lényeges 

összefüggéseinek, a 

környezetkárosító tevékenységek 

és azok fontosságának 

megismertetése 

a természeti értékek és 

területek védelme  

A természeti értékek és területek 

védelme [a természet védelméről 

szóló 1996. évi LIII. tv. (Tvt.) 5. § (1)], 

különösen  

ha) a vadon élő állatok védelme és a 

növényvilág védelme,  

hb) a természet védelmével 

kapcsolatos kutatási, bemutatási, 

oktatási, nevelési, ismeretterjesztési 

és tudományos tevékenység [Tvt. 2. § 

(1) f)] 

hc) a védett természeti értékeket és a 

védett természeti területeket a jelen 

és a jövő nemzedék számára 

megőrizze, azokat szükség szerint 

helyreállítsa, fenntartásukat, 

fejlődésüket biztosítsa. [Tvt. 2. § (2) 

d)],  

hd) a természeti értékek és területek 

védelme; közreműködik a 

veszélyhelyzetek és károsodások 

megelőzésében, a károk 

enyhítésében, következményeik 

megszüntetésében, a károsodás előtti 

állapot helyreállításában [Tvt. 5. § (1)],  

he) együttműködés más 

szervezetekkel a környezet 

védelmében [a környezet védelméről 

szóló 1995. évi LIII. tv. (Kvt.) 10. § (1)], 

hf) a környezet és az egészség 

lényeges összefüggéseinek, a 

környezetkárosító tevékenységek és 

azok fontosságának megismertetése 

[Kvt. 12. § (1)], 

i) 
polgári védelem, 

katasztrófavédelem  

polgári védelem, 

katasztrófavédelem 

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 12. 

pont 
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j) 

részvétel a katasztrófák elleni 

védekezéssel és a 

következmények felszámolásával 

kapcsolatos feladatok ellátásában, 

veszélyhelyzet-megelőzés 

részvétel a katasztrófák 

elleni védekezéssel és a 

következmények 

felszámolásával 

kapcsolatos feladatok 

ellátásában, 

veszélyhelyzet-megelőzés 

A katasztrófavédelemről szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény (Kat.) 2. § (1)], 

továbbá a Kat. 18. § ja) pontja 

Forrás: Magyar Cserkészszövetség Alapszabálya: 

https://www.cserkesz.hu/sites/default/files/konyvlap_fajl/asz_mcssz_2018_12_09.pdf#overlay-

context=szovetseg/testuletek/ot/szabalyzatok 

 
11 A tagdíj összege: E pont alatt rögzíti az egyesület az éves tagdíj összegét. 

 
12 A tagság:  

Az alapszabály sablon nem hoz létre különleges tagságot, de ettől el lehet térni. 

A létesítő okirat különleges jogállású tagságot hozhat létre: pl.: pártoló tag, tiszteletbeli tag stb. 

Ha az egyesület különleges jogállású tagok pl.: pártoló, tiszteletbeli, kiskorú tag kíván létrehozni, akkor 

e ponton az alapszabály sablonba azt rögzíteni kell. 

(A Ptk. 3:65. § (2) bekezdés értelmében)  

A tagegyenlőséget az azonos típusú tagoknál (rendes tagok, különleges jogállású tagok pl.: pártoló, 

tiszteletbeli, kiskorú tag) kell biztosítani. Az alapszabályban a különleges jogállás tartalmát pontosan 

meg kell határozni. Amennyiben eltérő szavazati jog társul egyfajta tagsághoz, úgy azt különleges 

jogállású tagságként kell megjelölni az alapszabályban.  

(Lásd:  

Dr. Nyíri Krisztina: Az egyesületekre vonatkozó új szabályok 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/egyesuletek_ny

iri.pdf) 

 
13 Az Elnökség tagjai: A sablontól el lehet térni, az elnökségnek lehet több tagja is, ebben az esetben 

azt a létszámot kell beírni, ahány tagja az elnökségnek van. 

 
14 Az Elnökség mandátuma szólhat rövidebb időtartamra, de az 5 évet nem haladhatja meg. (A vezető 

tisztségviselő megbízatásának időtartama nem lehet határozatlan.) 

 
15 Az egyesület törvényes képviselete:  

Az okiratsablon a képviselet esetében általános és önálló képviseletet rögzít, azaz, hogy egy személy 

látja el az egyesület törvényes képviseletét.  

Amennyiben több személy látja el az egyesület képviseletét, akkor azt a valós helyzetnek megfelelően 

kell rögzíteni az alapszabály e pontja alatt. A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló vagy 

együttes lehet. 

A képviseletei jog terjedelme: általános vagy különös lehet. (Az általános képviseleti jog minden 

jognyilatkozatra kiterjed, különös képviseleti jog esetén a képviselet egyes ügyletekre, ügytípusokra 

korlátozott.) 

https://www.cserkesz.hu/sites/default/files/konyvlap_fajl/asz_mcssz_2018_12_09.pdf#overlay-context=szovetseg/testuletek/ot/szab
https://www.cserkesz.hu/sites/default/files/konyvlap_fajl/asz_mcssz_2018_12_09.pdf#overlay-context=szovetseg/testuletek/ot/szab
https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/egyesuletek_nyiri.pdf
https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/egyesuletek_nyiri.pdf


Alapszabály sablon 
Egyesület 

 

 

                                                                                                                                                         
Fontos: 

Egyazon képviselő esetében egyféle módon vehető nyilvántartásba a képviseleti jog gyakorlásának 

módja: vagy minden képviseleti tevékenységére – így a bankszámla feletti rendelkezésre is – 

vonatkozóan önálló, vagy minden képviseleti tevékenységre vonatkozóan együttes lehet. Mindez nem 

zárja ki azt, hogy több képviseletre jogosult tisztségviselő esetén az egyik képviselő önállóan, más 

képviselők pedig együttesen gyakorolják a képviseleti jogukat. Az alapszabály szerint feltételtől függő 

(pl. csak az elnök távolléte, akadályoztatása esetére vonatkozó) képviseleti jog nem vehető 

nyilvántartásba. 

További információk: A Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumának közleménye az egyesületek és 

alapítványok létesítő okiratának új Ptk. szerinti módosításáról:  

https://birosag.hu/hirek/kategoria/fovarosi-torvenyszek-polgari-kollegiumanak-kozlemenye-az-

egyesuletek-es 

 
16  Az alapszabályt (alapszabály módosítást) a szervezet képviselője írja alá a képviseleti jog 

gyakorlásnak módjához igazodóan önállóan vagy képviselőtársával együttesen. Az aláírások 

valódiságát két tanú aláírásával vagy ügyvédi ellenjegyzéssel kell igazolni! 

https://birosag.hu/hirek/kategoria/fovarosi-torvenyszek-polgari-kollegiumanak-kozlemenye-az-egyesuletek-es
https://birosag.hu/hirek/kategoria/fovarosi-torvenyszek-polgari-kollegiumanak-kozlemenye-az-egyesuletek-es

