
 
 
 

          Fontos!!! 
A Vadászszövetség tagszervezetei részére 

Székhelyén 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

Mint azt korábbi Hírleveleinkben is jeleztük, a vadásztársaságokra, mint egyesületekre, 2012. 

január 1-ig az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései voltak az 

irányadóak.  

 

2012. január 1-jével megjelent több olyan új jogszabály, amely a civil szervezetek 

alapításával, gazdálkodásával, működésével, támogatásukkal, bírósági nyilvántartásukkal 

kapcsolatos szabályokat tartalmazza, illetve e jogszabályok több egyéb jogszabályt 

módosítottak. Ezeket a változásokat országos szervezeteink segítő jelleggel összefoglalták, 

mely anyagot levelünk mellékleteként megküldjük. 

 

Azonban már most elöljáróban ki kell hangsúlyozni, hogy a jogszabályi rendelkezések egy 

része nem egyértelmű, melynek következtében – amennyiben nem történik jogszabály 

módosítás – a jövőben a bírósági gyakorlatnak lesz meghatározó jelentősége. Fennáll a 

veszélye ugyanis annak, hogy a megyei törvényszék – korábbi nevén megyei bíróság – vagy 

más szervezet esetleg eltérően fogja értelmezni a jogszabály azon rendelkezéseit, amelyek 

vagy nem kerültek részletesen kifejtésre, vagy bizonytalansági elemet hordoznak magukban.  

 

Tisztelt Elnök úr! 

Kérjük, hogy levelünket soron kívül áttanulmányozni és a szükséges intézkedéseket 

megtenni szíveskedjenek! 

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy jelen levelünk küldésével párhuzamosan zajlik egy 

alapszabályminta elkészítése is, melyet hasonlóan ehhez az anyaghoz, a jövő hét folyamán 

megküldünk az Önök részére.  

 

Amennyiben szükségük van rá, a mellékelt anyagot elektronikus formában is tudjuk 

biztosítani, illetve kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre. 

 

Miskolc, 2012. május 16. 

 

Vadásztársi üdvözlettel: 

 

  Dr. Székely László      Tóth Á. Dénes 
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TÁJÉKOZTATÓ 
 

a civil szervezetek (egyesületek) alapításával, gazdálkodásával, 

működésükkel, támogatásukkal, bírósági nyilvántartásba vételükkel  

kapcsolatos jogszabályokról 

 

A jelen tájékoztató tartalmi felépítése: 

 

I. fejezet: a civil szervezetekkel kapcsolatos új jogszabályok felsorolása 

II. fejezet: Az OMVK Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tájékoztatója az egyesületek 

alapítására, működésére vonatkozó szabályok változásairól.  

III. fejezet: A vadásztársaságokat, mint civil szervezeteket érintő egyes, legfontosabb új 

rendelkezések részletesebb kifejtése. 

 

 

I. fejezet 

A civil szervezetekkel kapcsolatos új jogszabályok felsorolása 

 

2011. évi CLXXV. Törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról, mely jogszabály egyben módosította 79. §-ában az 

1959. évi IV. törvényt (Polgári Törvénykönyvet), melyben a 61-64. §-okat megváltoztatva, új 

rendelkezéseket épített be. 

 

2011. évi XLXXXI. Törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 

összefüggő eljárási szabályokról. 

 

A 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés 

és a közhasznúság egyes kérdéseiről. 

 

A 10/2012. (II. 29.) KIM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes 

kérdéseiről. 

 

A 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó 

űrlapjairól. 

 

II. fejezet 

 

Az OMVK Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tájékoztatója az egyesületek alapítására, 

működésére vonatkozó szabályok változásairól. 

 

Az OMVK Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága áttekintette a civil szervezetekkel 

kapcsolatos új jogszabályok tartalmi kérdéseit. Tájékoztatója rendkívül jelentős munkát 

tükröz, tartalmazza az egyesületek fogalmától és alapításától kezdődően, annak megszűnéséig 

mindazon lényegi kérdéseket, amelyek a működés során felmerülhetnek. Természetesen a 

Bizottság kiemelkedő teljesítményét igazoló tájékoztató csak a leglényegesebb kérdéseket 

foglalja magába, nem volt célja és nem is lehetett volna, hogy szó szerint átvegye, és 

értelmező magyarázatokkal kommentálja az I. fejezetben felsorolt jogszabályok valamennyi 

rendelkezését, mert ez esetben mind a Bizottság tájékoztatója, mind pedig a jelen anyag több 

száz oldalas terjedelmű lenne. 

 



A Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság által összeállított anyagot a Kamara és a Védegylet 

2012. március 13-i elnökségi ülésén kiosztották, azonban annak nagy jelentősége miatt a jelen 

tájékoztatóba is – mint annak kiemelkedő része – beépítésre került az alábbiak szerint: 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

az egyesületek (vadásztársaságok, vadászszövetségek) alapítására és működésére 

vonatkozó szabályok változásairól 

 

 

Az egyesülési jogról szóló 2011 évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civil tv.), a civil 

szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló 2011 évi CLXXXI. törvény a módosított 

224/2000. (XII.19.) Kormány rendelet és a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet, valamint a 

11/2012. (II.29) KIM rendelet több vonatkozásban alapvetően változtatta meg az egyesületek 

alapítására és működésére vonatkozó korábbi szabályozást. Tekintsük át a jelenleg (2012. 

január 1-jétől) hatályos szabályokat témakörönként.  

 

1. Az egyesület fogalma 

Az egyesület olyan, Magyarországon önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező 

szervezet, amely az alapszabályában meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal 

rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Az egyesület jogi személy. 

(Ptk.) Ebben a szabályban új elem, hogy az egyesületet Magyarországon kell létrehozni. 

Szintén új elem, hogy az egyesület működésének földrajzi kiterjedése (hatókör) alapján lehet; 

- helyi (a működési területe a székhely, illetve a telephelyek településére vagy 

annak egy részére korlátozódik) 

- területi (működési területe a helyi kiterjedést meghaladja, de az országos 

szintet nem éri el) 

- országos (legalább két megyében végez tartós tevékenységet) 

- nemzetközi (több országban fejt ki tevékenységet) 

 

A fentiek alapján a vadásztársaságok és a területi illetve a megyei vadászszövetségek a 

területi, míg az OMVV országos hatókörbe tartozik. 

 

2. Az egyesület alapítása 

Az egyesület alapításához az szükséges, hogy legalább 10 alapító tag az egyesület 

megalakítását kimondja, az egyesület alapszabályát elfogadja, ügyintéző és képviseleti 

szerveit megválassza és az egyesület Magyarországon székhellyel rendelkezzék. (ez utóbbi új 

elem a szabályzásban.) Szintén új elem, hogy az egyesület akkor minősül szövetségnek, ha 

tagjai között legalább két jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

van. Változatlan, hogy egyesületet természetes személyek, jogi személyek és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetek hozhatnak létre és működtethetnek, ugyanakkor 

az egyesületi jog gyakorlása nem sértheti az Alaptörvény C./ cikk (2) bekezdését, nem 

valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint 

nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével. Minden olyan tevékenység végzése 

céljából alapítható egyesület, amely összhangban áll az Alaptörvénnyel és amelyet törvény 

nem tilt. Változatlan, hogy az egyesület nyilvántartásba vétellel jön létre.  

Új szabály, hogy minden egyesület saját maga rendelkezik nevével, címerével, logójával és 

minden a nevéhez kapcsolódó joggal, különös tekintettel a hirdetési, reklám és a tevékenység 

televíziós, rádiós, valamint egyéb elektronikus technikákkal történő közvetítésével 

kapcsolatos jogokra, de e jogokkal kapcsolatosan egy évnél hosszabb időre szerződést csak a 

legfőbb szerv külön felhatalmazása alapján köthet, de ebben az esetben (határozatlan vagy 

egy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén) is a szerződés a megkötésétől számítva – a 

legfőbb szerv újabb felhatalmazása hiányában – egy év múlva hatályát veszti.  

 



3. Az egyesület alapszabálya 

Az egyesület alapszabályában rendelkezni kell a szervezet nevéről, céljáról, székhelyéről, 

szervezetéről, valamint a tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének módjáról és 

feltételeiről (ez utóbbi új elem a szabályozásban). Az egyesület alapszabálya az abban 

meghatározott célkitűzéseknek megfelelően biztosítja a szervezet működését, elősegíti a tagok 

jogainak és kötelességeinek érvényesülését. Az alapszabály módosítása esetén az egyesület 

nyilvántartásba vételre irányadó szabályokat kell alkalmazni.  

 

4. Az egyesület tagsága, a tagok jogai és kötelességei 

Az egyesületnek a „rendes tagok” mellett lehetnek különleges jogállású tagjai (pártoló tag, 

tiszteletbeli tag), amelyről az egyesület alapszabálya rendelkezhet. A különleges jogállású 

tagok az egyesület szerveibe nem választhatnak és az egyesületi szervek döntéshozatalában 

csak tanácskozási joggal vehetnek részt. A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak 

vagyoni hozzájárulással vesz részt. Költségvetési szerv egyesület pártoló tagja nem lehet.  

Az egyesület tagja: 

- részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein,  

- választhat és választható az egyesület szerveibe, 

- köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeknek, 

- nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását. 

 

Az egyesület szervei által hozott jog – vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt 

bármely tag – a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben 

– pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt 

esetben – a tag kérelmére – a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék 

hatáskörébe tartozik.  

 

5. Az egyesület legfőbb szervére vonatkozó szabályok 

Az egyesület legfőbb szerve a tagok összessége (taggyűlés) vagy a tagok által – az 

alapszabályban meghatározottak szerint – közvetlenül vagy közvetett úton legfőbb szervként 

választott testület, melyet szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni, 

valamint akkor is, ha a bíróság elrendeli, illetve ha azt a tagok legalább egy tizede vagy az 

alapszabályban ettől eltérően meghatározott hányada – az ok és a cél megjelölésével – kéri. Új 

elem a szabályozásban, hogy a legfőbb szerv ülése személyes részvétellel elektronikus úton is 

lefolytatható, ha a legfőbb szerv tagjainak személyazonossága az igénybe vett elektronikus 

úton megfelelően igazolható, dokumentálható és ennek lehetőségét és módját az alapszabály 

rögzíti. 

 

A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik: 

-  az alapszabály megállapítása és módosítása 

-  az éves költségvetés és az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása (ha 

törvény eltérően nem rendelkezik) 

- az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadása  

- az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának vagy feloszlásának 

kimondása 

- az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztása és visszahívása 

-  döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a legfőbb szerv 

kizárólagos hatáskörébe utal. 

 

Az egyesület szervei (legfőbb szerv, ügyintéző és képviseleti szerv stb.) határozatképesek, ha 

tagjainak több mint a fele jelen van (ha az alapszabály nem állapít meg ennél magasabb 

jelenléti arányt). Az egyesület szervei határozataikat a jelenlévők szótöbbségével hozzák meg 

mindazon kérdésben, amely tekintetében az alapszabály nem írja elő a szótöbbség magasabb 

arányát. Ha az egyesület szervének ülése nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani, 



amely legkorábban, a határozatképtelen ülést követően, későbbi időpontra hívható össze. (Ez 

annyit jelent, hogy amennyiben határozatképtelen az ülés, úgy ezt követően kell összehívni a 

következő ülést!). A megismételt ülés a legfőbb szerv esetében a megjelent tagok számától 

függetlenül, egyéb egyesületi szerv esetében pedig az alapszabályban foglaltak szerint 

határozatképes. 

 

6. Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervére vonatkozó szabályok 

 

Az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve a tagok által ilyen célból – az alapszabályban 

meghatározottak szerint – közvetlenül vagy közvetett úton választott testület (elnökség) vagy 

személy. 

Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet: 

- aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a 

bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozza és 

- a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és 

- aki magyar állampolgár, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak 

szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik 

országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá 

tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel 

rendelkezik.  

 

7. Az egyesület gazdálkodása 

Az egyesület az alapszabályában meghatározott cél (alapcél) megvalósítása érdekében 

vagyonával önállóan gazdálkodik, elsődlegesen gazdasági – vállalkozási tevékenység 

folytatása céljából nem hozható létre, ilyen tevékenységet csak a célja megvalósításának 

előmozdítása érdekében kiegészítő jelleggel végezhet, amennyiben az alapcél szerinti 

tevékenységet nem veszélyezteti. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, alapítója, 

tagja – a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját 

vagyonával nem felel. Az egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat 

kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és 

működésének fenntartását (ha a visszatérítési kötelezettség nem haladja meg az egyesület 

rendelkezésre álló vagyonát).  

Tehát az egyesület egyrészt és elsősorban alapcél szerinti és ezen kívül gazdasági-vállalkozási 

tevékenységet folytathat kiegészítő jelleggel céljai megvalósítása érdekében. Új szabály, hogy 

amennyiben az egyesület gazdasági – vállalkozási tevékenységéből származó éves bevétele 

meghaladja az összes éves bevételének hatvan százalékát, úgy elsődlegesen gazdasági – 

vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül, ami egyesület esetében nem fordulhat elő, 

mert ha igen, akkor az adóhatóság az egyesülettel szemben törvényességi ellenőrzési eljárást 

kezdeményez az ügyészségnél.  

 

A Civil tv. szerint (új szabályként) gazdasági – vállalkozási tevékenységnek minősül a 

jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező, üzletszerűen végzett 

gazdasági tevékenység, ide nem értve az adomány (ajándék) elfogadását, továbbá a bevétellel 

járó, létesítő okiratban (alapszabályban) meghatározott cél szerinti, valamint a közhasznú 

tevékenységet.  

A 342/2011(XII.29.) Korm. rendelet (a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli 

szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról) 24.§.(3). bekezdése szerint 

alaptevékenység alatt a Civil tv-ben meghatározott alapcél szerinti tevékenységet (ide értve a 

közhasznú tevékenységet is) kell érteni. 

Tehát, ha egy vadásztársaság alapszabályában alapcélként van feltüntetve (ami 

valójában is az!), hogy az általa haszonbérelt vadászterületen vadgazdálkodik, ezen 

belül a vadászati hatóság által jóváhagyott éves lelövési terv szerinti vadkilövésekről 



egyrészt saját tagjai, másrészt vendégvadászok, bel- és külföldi bérvadászok 

közreműködésével gondoskodik, akkor ez a tevékenység nem minősül gazdasági – 

vállalkozási tevékenységnek.  

Új szabály, hogy az egyesület bevételeit a Civil tv. 19.§. (1). bek. a./ - g./ pontjai szerinti 

részletezésben (tagdíj, gazdasági – vállalkozási tevékenység bevétele, adomány, egyéb 

bevétel, …, stb.), költségeit, ráfordításait (kiadásait) pedig a 19.§.(2). bek. szerinti 

részletezésben (alapcél szerinti tevékenységhez kapcsolódó költségek, gazdasági – 

vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségek, a szervezet működési költségei, egyéb 

költség, …, stb.) elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván. Ugyancsak új 

szabály, hogy az egyesület működéséről folyamatosan, de évente legalább egy 

alkalommal tájékoztatja a nyilvánosságot (az általa használt tájékoztatási 

eszközökön keresztül, így különösen honlapján, hírlevelében, …, stb.). Az egyesület éves 

költségvetési tervét a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló – 

készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000(XII.19.) Korm. 

rendelet alapján készített beszámoló tartalmi elemeinek megfelelően készíti el. Az 

egyesületnek az ésszerű gazdálkodás elve szerint kell eljárnia, éves költségvetését úgy kell 

megterveznie, hogy kiadásai és bevételei egyensúlyban legyenek.  

A Civil tv-ben új szabályként megfogalmazott „költségvetés nyilvántartási” és „beszámolási 

szabályok” közül a 27.§. – 29.§. rendelkezéseit először a 2012 évben kezdődő üzleti évről 

készített beszámolóra kell alkalmazni.  

Az egyesület a jövőben köteles a jogosult testület (általában a taggyűlés) 

által elfogadott beszámolóját, valamint az adott üzleti év mérlegforduló 

napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni (az Országos 

Bírósági Hivatalnál) és közzétenni. (Amennyiben saját honlappal rendelkezik, úgy 

kötelezettsége kiterjed a saját honlapon történő elhelyezésre is és biztosítania kell a közzétett 

adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre 

vonatkozó közléséig.) A beszámoló adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára 

lehetővé kell tenni.  

Egyebekben az egyesületek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelességeinek részletes 

szabályait a módosított 224/2000(XII.19.) Korm. rendelet és mellékletei, az egyesületek 

bírósági eljárásokban alkalmazható űrlapjairól szóló szabályokat pedig a közigazgatási és 

igazságügyi miniszter 11/2012(II.29.) sz. rendelete (KIM rendelet) és mellékletei 

tartalmazzák.  

 

Új szabály, hogy vállalkozási tevékenységet is folytató szervezet a könyvviteli szolgáltatás 

körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével olyan 

természetes személyt köteles megbízni, illetve alkalmazni, aki okleveles könyvvizsgálói 

szakképesítéssel vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel (illetve ezzel egyenértékű 

szakképesítéssel) és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkezik, vagy olyan 

számviteli szolgáltatást nyújtó társaságot köteles megbízni, amelynek a feladat irányításával, 

vezetésével, a beszámoló elkészítésével megbízott tagja, alkalmazottja megfelel a fenti 

követelményeknek (342/2011(XII.29.) Korm. rendelet 33.§.) 

 

8. Az egyesület megszűnése 

Az egyesület megszűnik, ha 

a.) a legfőbb szerv döntése alapján átalakul, 

b.) a legfőbb szerve a felszámolásról határoz, 

c.) a bíróság feloszlatja, 

d.) a törvényességi, ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság 

megszűnteti vagy megállapítja megszűnését,  

e.) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság 

megszünteti és az egyesületet a nyilvántartásból törlik. 



 

A b./ - e./ pontokban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg. A b./ pontban 

foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c./ - d./ pontokban foglalt esetekben pedig kényszer 

– végelszámolást kell lefolytatni. Ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás 

eredménytelen volt, vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította, akkor az 

egyesület legfőbb szerve nem dönthet az egyesület feloszlásáról. Az egyesület alapszabálya, 

vagy a törvény eltérő rendelkezése hiányában, a megszűnt egyesületnek a hitelezői igények 

kielégítése után megmaradt vagyona – a civil szervezetek támogatására való felhasználás 

céljából – a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg. A vagyon felhasználásnak módját a 

Civil Információs Portálhoz nyilvánosságra kell hozni. Új szabály egyrészt az, hogy az 

egyesület átalakulással (jogutóddal) megszűnhet, másrészt, hogy az egyesület 

fizetésképtelensége esetén a bíróság megszüntetheti az egyesületet, valamint az is, hogy a 

Civil tv. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991 évi XLIX. törvény (Cstv.) és 

a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006 évi V. törvény (Ctv.) hatályát a 

Civil tv-ben foglalt eltérésekkel kiterjeszti az egyesületekre. 

 

Az egyesület végelszámolására irányuló kérelmet a végelszámoló által aláírt papíralapú, 

illetve elektronikus útra kötelezett szervezetek esetében elektronikus nyomtatványon kell 

előterjeszteni. Az egyesület székhelye szerinti törvényszék jár el a végelszámolással 

összefüggő nem peres eljárásokban. A bíróság (törvényszék) a végelszámolás megindításáról 

végzést hoz. Egyesületek esetében egyszerűsített végelszámolási eljárás lefolytatásának nincs 

helye. A bíróság az egyesület fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha az egyesület 

szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő 

hatvan napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta és az ezt követő hitelezői írásbeli 

fizetési felszólításra sem teljesítette. Nem állapítható meg fizetésképtelenség, ha az egyesület 

nem vitatott vagy elismert tartozását meghaladóan állami vagy önkormányzati szerv felé nem 

vitatott vagy elismert követelése áll fenn költségvetési támogatási jogviszony keretében. 

Egyébként az egyesületnek a csőd- vagy felszámolási eljárás elrendelésekor haladéktalanul el 

kell különítenie az eljárás dologi és személyi ráfordításait fedező összeget.  

 

A bíróság az egyesület kérelmére – Cstv. 27.§(2). bek. a./ és b./ pontja szerinti esetekben – 

legfeljebb kilencven napos fizetési haladékot adhat. Az egyesület csődeljárása esetén a 

„cs.a.”, felszámolása esetén pedig az „f.a.” toldatot, az eljárás megindítását, elrendelését és 

jogerős befejezését a nyilvántartásban fel kell tüntetni, ahová be kell jegyezni a 

vagyonfelügyelőre vagy felszámolóra vonatkozó adatokat is.  (név, székhely, lakhely, 

levelezési cím.) 

 

9. Az egyesület feletti törvényességi ellenőrzés, az ügyész és a bíróság intézkedései 

 

Az egyesület működése felett az ügyészség törvényességi ellenőrzést gyakorol, melynek 

keretében ellenőrzi, hogy az egyesület  

- belső szabályzatai megfelelnek-e a jogszabályoknak és az alapszabálynak,  

- működése, határozatai megfelelnek-e a jogszabályoknak és az alapszabálynak.  

Ha az egyesület működésének törvényessége másképp nem biztosítható az ügyész keresettel a 

bírósághoz fordulhat. Törvénysértő határozat esetében a keresetlevelet a határozat 

meghozatalától számított egy éven belül nyújthatja be.  

 

A bíróság a keresetet megvizsgálja és szükség esetén; 

-  megsemmisíti az egyesület törvénysértő határozatát (és új határozat meghozatalát 

rendelheti el)  

-   a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja az egyesület legfőbb 

szervét, vagy határidő tűzésével a törvényes működés helyreállítására kötelezi a 

legfőbb szervet,  



-  ha a törvényes működés nem állítható helyre, vagy a határidő eredménytelenül telt el, 

az egyesületet megszüntetheti, 

-  feloszlatja az egyesületet, ha annak működése vagy tevékenysége sérti az Alaptörvény 

C./ cikk (2) bekezdését, vagy bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való 

felhívást valósít meg, illetve mások jogainak vagy szabadságának sérelmével jár, 

-  megállapítja az egyesület megszűnését, ha az legalább egy éve nem működik vagy 

tagjainak száma tíz fő (tag) alá csökken. 

 

Az egyesület – feloszlatása, megszüntetése vagy megszűnésének megállapítása esetén – a 

nyilvántartásból való törlésről rendelkező bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával 

szűnik meg. 

 

1. Az egyesület nyilvántartása 

 

Az egyesületet a törvényszék veszi nyilvántartásba. Ezenkívül a társadalmi és civil 

kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter az egyesületekkel kapcsolatos közérdekből 

nyilvános információk gyűjtése, rendszerezése és közzététele, illetve a kérelemre történő 

adatszolgáltatás biztosítása céljából akadálymentes honlapot működtet (Civil Információs 

Portál). Az egyesület nyilvántartásba bejegyzett adatai (ideértve a törölt adatokat is) 

nyilvánosak. Tehát az egyesület bírósághoz benyújtott iratai, - ideértve a még el nem bírált 

kérelmet és mellékleteit (kivéve az alakuló ülés jelenléti ívét, valamint az egyesület 

tagnyilvántartását) – nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti és azokról feljegyzést készíthet.  

 

 Egyébként a miniszter az egyesületek működésének szakmai támogatása, 

fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások 

szabályszerű felhasználásának elősegítése érdekében civil információs centrumokat működtet. 

 

2. Az egyesületek állami támogatásának fontosabb szabályai 

 

Központi költségvetési forrás terhére – törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyesületnek 

működési támogatás csak akkor nyújtható, ha a Nemzeti Együttműködési Alap biztosítja a 

költségvetési támogatás forrását. Az Alap a civil önszerveződések (így az egyesületek) 

működését, a nemzeti összetartozást, a közjó kiteljesedését, a civil szervezetek szakmai 

tevékenységét támogató központi költségvetési előirányzat, amely felett a rendelkezési jogot a 

miniszter gyakorolja.  

Az Alap terhére (többek között) az alábbi célokra teljesíthetők kifizetések: 

- az egyesület működésének támogatása, 

- az egyesületet érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli 

rendezvények támogatása, 

- magyarországi egyesületek jelenlétének biztosítása hazai és határon túli 

nemzetközi rendezvényeken (fesztiválokon), 

- nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, 

- az egyesületek pályázati önrészeinek támogatása, 

- az érdekképviseleti tevékenység támogatása, …, stb. 

 

Az Alap terhére nyújtott támogatás kedvezményezettje lehet: 

- az egyesület 

- alapítvány. 

 

Az Alap terhére kiírt pályázat kedvezményezettje lehet: 

- szövetség 

- alapítvány, illetve egyesület. 

 



Nem jogosult az Alapból működési támogatásra az a civil szervezet, amely a pályázat 

kiírásának évében a költségvetési törvényben nevesítve részesül működési célú támogatásban. 

 

3. A közhasznú jogállás 

 

Közhasznú tevékenységnek minősül minden olyan tevékenység, amely az alapszabályban 

megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a 

társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Közfeladat pedig olyan a 

jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett 

közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és 

feltételeknek megfelelően végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, 

valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is. 

 

Közhasznú szervezetté pedig csak az a civil szervezet (egyesület, szövetség, …, stb.) 

minősíthető, amely közfeladat teljesítésére irányuló közhasznú tevékenységet végez, valamint 

a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kiegészítéséhez megfelelő erőforrásokkal 

rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható.  

 

A fentiek alapján a közhasznú jogállásra való törekvés sem a vadásztársaságoknál, sem a 

vadászszövetségeknél tömegesen nem valószínűsíthető, ezért a „Tájékoztató” a közhasznú 

szervezetekre vonatkozó további szabályokat nem részletezi. 

 

Egyébként a Civil tv. hatálybalépése (2012. január 1.) előtt nyilvántartásba vett közhasznú 

jogállás esetében a számviteli beszámolót letétbe helyezett szervezet 2014 május 31. napjáig 

továbbra is igénybe veheti a Civil tv. hatálybalépése előtt megszerzett, valamint a 

jogszabályok által számára biztosított kedvezményeket, jogállása közhasznú.  

 

III. fejezet 

 

A vadásztársaságokat, mint civil szervezeteket érintő egyes, legfontosabb új 

rendelkezések részletesebb kifejtése. 

 

1. Gazdasági-vállalkozási tevékenység 
Miként fentebb már jeleztük, a civil szervezet (egyesület) elsődlegesen gazdasági-vállalkozási 

tevékenység folytatása céljából nem hozható létre, ilyen tevékenységet csak a célja 

megvalósításának előmozdítása érdekében, kiegészítő jelleggel végezhet. A vadásztársaság 

tehát nem elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezet. Ennek annyiban 

van alapvető jelentősége, hogy amennyiben a szervezet éves összes bevétele 60 %-át 

eléri, vagy meghaladja a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevétele, és 

ezt az adóhatóság megállapítja, úgy köteles mérlegelés nélkül a civil szervezettel 

szemben törvényességi ellenőrzési eljárást kezdeményezni a törvényességi felügyeletet 

végző ügyészségnél. Nem minősül ugyanakkor gazdasági-vállalkozási tevékenységnek a 

bevétellel járó, létesítő okiratban (alapszabályban) meghatározott célszerinti tevékenység. 

Ezért lényeges, hogy a a vadásztársaság célszerinti tevékenységénél a TEAOR számok 

megjelölésével felsorolásra kerüljenek e tevékenységek. 

2. A számviteli beszámolók letétbe helyezése 
Az OMVK Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága által összeállított tájékoztató 7. pontjában 

foglalkozik a beszámolási szabályok kérdéskörével. Megítélésünk szerint jogszerűen 

helyezkedik arra az álláspontra, hogy a vadásztársaság a jövőben lesz köteles a taggyűlés által 

elfogadott beszámolóját letétbe helyezni az Országos Bírósági Hivatalnál és közzétenni, saját 

honlap megléte esetén a honlapon is, tehát ez a letétbe helyezési kötelezettség először a 2012. 

évben kezdődő üzleti évről készített beszámolóra vonatkozik.  

 



Ezen állásponttal kapcsolatban ugyanakkor rá kell mutatni arra, hogy a beszámolóval érintett 

jogszabályok rendelkezései nem egyértelműek. Egyes megfogalmazásokból levonható az a 

következtetés is, hogy erre már a 2011. évre vonatkozó beszámoló esetében is sor kell, hogy 

kerüljön, illetve ilyen álláspontra jutott az általunk megkeresett két könyvvizsgáló, illetve 

adószakértő is. 

 

Fenntartjuk azon álláspontunkat, hogy e letétbe helyezési kötelezettség a 2011. évi 

beszámolóra nem vonatkozik, ennek ellenére javasoljuk, hogy – az ellentétes vélemények és 

jogszabályi rendelkezésekre tekintettel – a vadásztársaságok küldjék meg papír alapon a 

2011. évre vonatkozó beszámolót – amely tartalmazza a mérleget (egyszerűsített mérleget), 

eredmény-kimutatást (eredmény levezetést), kettős könyvvitel esetén a kiegészítő mellékletet, 

az Országos Bírósági Hivatal 1363 Budapest, Pf. 24/1. címre, tértivevényes, ajánlott 

postai küldeményként 2012. május 31-ig. Amennyiben a bizottságunk és a mi 

véleményünk a helytálló, úgy legfeljebb feleslegesen küldték meg az OBH-nak, amennyiben 

azonban az ellentétes vélemények nyernek utólag igazolást, úgy legalább a vadásztársaságot 

semmilyen szankció nem érheti. Azért hangsúlyoztuk ki a papír alapon történő megküldést, 

mert 2013-tól – amennyiben a jogszabályok nem változnak – a beszámolókat elektronikus 

úton kell majd megküldeni.  

3. Megválasztott tisztségviselők elfogadó nyilatkozata 

Amennyiben új tisztségviselő megválasztására kerül sor, az elfogadó nyilatkozatot eddig is be 

kellett nyújtani a nyilvántartásban vevő bíróságnál (törvényszéknél). Ezen nyilatkozattal 

kapcsolatban a civil törvény módosított a Ptk. 61-64. §-aiban foglalt rendelkezéseket. A 62. § 

(5) bekezdése taxatív felsorolásban megadja, hogy milyen feltételek megléte esetén lehet a 

megválasztott személy az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja. Az elfogadó 

nyilatkozatban vagy fel kell sorolni a fent hivatkozott jogszabályi hely rendelkezéseit, vagy 

pontosan meg kell határozni, hogy az érintett megfelel az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 62. § 

(5) bekezdésében foglaltaknak. 

4. Végelszámolás-felszámolás-kényszerfelszámolás 

A civil törvény II. fejezetében tartalmazza a civilszervezetek és így az egyesületekre 

vonatkozóan is, hogy a csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárás szabályai a jövőben már 

nem csupán a gazdasági társaságokra, hanem az egyesületekre is érvényesek, a civil 

törvényben foglalt eltérésekkel. E jogszabály a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és 

a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény. E rendelkezések közül a leglényegesebbekre a 

Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság anyaga kitér, konkrét felmerülésük esetén azonban nem 

kerülhető meg a fenti jogszabály rendelkezéseinek figyelembevétele.  

5. A vadásztársaság alapcél szerinti tevékenysége 

A vadásztársaság az állam képviseletében eljáró vadászati hatóság által jóváhagyott tervekben 

(üzemterv és éves terv), valamint az éves terv részét képező kilövési tervben foglaltakat 

köteles végrehajtani, e tevékenysége alapcél szerinti tevékenységnek minősül. 

A vadásztársaság alapcél szerinti tevékenységének minősül tehát:  

- egyéb sporttevékenység (pl. bérvadásztatás) (TEÁOR 9319’08) 

- vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR 0170’08) 

- gabonaféle termesztése (pl. vadföldművelés) (TEÁOR 01.11’08) 

- egyéb nem évelő növény termesztése (pl. vadföldművelés) (TEÁOR 01.19’08) 

- állattenyésztési szolgáltatás (TEÁOR 0162 ’08) 

A vadásztársaság nem folytat közvetlen politikai tevékenységet, nem állít sem országgyűlési, 

sem önkormányzati képviselőválasztáson jelöltet, pártoktól független és azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt. 

 

A fenti módosítással – az egyébként kifogástalan korábbi megfogalmazás – véleményünk 

szerint egyértelműen rögzít két körülményt. Egyrészt azt, hogy a vadásztársaság az állam 

képviseletében eljáró hatóság által számára végrehajtási kötelezettséggel előírt feladatokat 

! 



teljesíti a vadásztatással és vadászattal végbemenő állományszabályozás során, illetve a 

fentiekben írt egyéb tevékenységek szintén, mint alapcél szerinti tevékenységek, e 

főtevékenység megvalósítását szolgálják. Másrészt a civil törvény 1. §-nak az értelmező 

rendelkezések közötti 11. pontjában foglalt „gazdasági-vállalkozási tevékenység” 

meghatározáshoz nyújt egyértelmű eligazítást. E pont ugyanis a következőt tartalmazza: 

„gazdasági-vállalkozási tevékenység: a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt 

eredményező, üzletszerűen végzett gazdasági tevékenység, ide nem értve az adomány 

(ajándék) elfogadását, továbbá a bevétellel járó, létesítő okiratban meghatározott cél szerinti, 

….. tevékenységet”. 

 

A vadásztársaság alapszabályában tételesen és a TEAOR számokkal feltüntetett tevékenységi 

körök így egyértelművé teszik tehát az alapcél szerinti tevékenységet, és elejét veszik 

különböző értelmezési vitáknak.  

 

 

Budapest, 2012. május 15. 
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