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I. KÖZGYŰLÉS 

1. Félbeszakadt Közgyűlést milyen napirendi 
pontokkal lehet folytatni?

· Amennyiben folytatólagosan lebonyolított Közgyűlésként kerül a
félbeszakadt Közgyűlés a későbbiekben megtartásra, abban az
esetben kizárólag ugyanazon napirendi pontok kerülhetnek
megtárgyalásra, mint az eredeti Közgyűlésen. Ettől eltérni csak
abban az esetben lehet a Ptk. 3:17.§ (6) alapján, amennyiben a
Közgyűlésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag
hozzájárul.

· Amennyiben teljesen új Közgyűlés kerül összehívásra, akkor
bármilyen új napirendi pontok is megjelölhetők.



2. Megismételt közgyűlés mennyi időn belül 
lehet megtartani?

A Ptk-ban található 3-15 napos
rendelkezés nem kógens (kötelező), attól
el lehet térni, mint ahogy a 3:76. § (1) és
(2) bekezdéseitől is, a 3:19.§ (3) alapján.



3. A Ptk. Szerint mely döntésekhez kell a 
Közgyűlés ¾-es szótöbbsége? 

1. 

Az egyesület 
Alapszabályának
módosításához

2. 

Az egyesület szétválásához
Ptk.3:76. § (1) 

De! 
Ezektől az Alapszabály eltérhet, és 

egyszerű szótöbbséget köthet ki, a 3:19. 
§ (3) alapján!



4. A Ptk. Szerint mely döntésekhez kell az 
egyesület szavazati joggal rendelkező 

tagjainak ¾-es szótöbbsége? 

1. 

Az egyesület 
céljának 

módosításához

2. 

Az egyesület megszűnésére
vonatkozó közgyűlési 

határozathoz (Ptk. 3:76.§ (2))

De! 
Ezektől az Alapszabály eltérhet, és egyszerű 
szótöbbséget köthet ki, a 3:19. § (3) alapján!



5. Milyen esetben kell Ellenőrző Testületet 
(FB) is választani? 

1. 

Amennyiben a tagok 
több mint fele nem

természetes személy 

2. 

Amennyiben a tagok 
száma több mint 100

fő



6. Hogyan alakul a kiskorú természetes 
személy tag szavazati joga? 

Kiskorú csak szülő beleegyezésével lehet tag egyesületben,
ezt dokumentálni kell, nyilván kell tartani a hozzájáruló
nyilatkozatokat.

- A gyermekkorú (14 év alatti) kiskorú cselekvőképtelen,
helyette kizárólag a törvényes képviselője tehet fő szabály
szerint nyilatkozatot.

- A 14. évét betöltött (fiatalkorú) kiskorú már aláírhatja a
tagsági nyilatkozatot, de szükséges a törvényes képviselő
írásbeli hozzájárulása is! Ebben az esetben maga a kiskorú
önállóan élhet is szavazati jogával, de nem választható!



II. KÉPVISELET

7. Hány évig tarthat a sportszervezet 
vezetőinek mandátuma?

• Min. 2 év, maximum 5 év, a következő két ok miatt.

• Ha az alapszabályban vagy a vezető tisztségviselők 
megválasztása során a megbízás időtartamáról a tagok nem 
rendelkeztek, akkor a megbízatás 2 évre szól (3:79. § (1))

• Az 5 évnél hosszabb időre szóló megbízás az öt évet 
meghaladó részében semmis (Ptk. 3:79. § (2))



8. Hány tagú lehet egy sportegyesület elnöksége? 

A Ptk. 3:78. § értelmében legalább három tagú, felső 
limit nincs, de azért a működőképességre ügyelni kell! 

9. A vezető tisztségviselők legfeljebb mekkora 
hányada választható az egyesület tagjain kívüli 

személyekből?

A vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada (Ptk. 
3:79.§) 



10. Ha lemondott a sportegyesület elnöke, 
akkor az új szervezeti képviselő jogszerű 

bejegyzéséig ki járhat el a szervezet nevében? 

• Ptk. 3:25. § (4) 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.

• Ptk. 3:21. § (3) értelmében a vezető tisztségviselői megbízás
a tisztségnek a kijelölt, megválasztott, vagy kinevezett
személy általi elfogadásával jön létre.



11. Ha a szervezet képviselője elhalálozik, 
akkor mi a teendő a szervezet képviseleti joga 

tekintetében?

• A döntéshozó szerv ülését a vezető tisztségviselő meghívó
küldésével vagy közzétételével hívja össze. Amennyiben
azonban nincs alapszabályban megjelölt, helyettesítésre jogosult
személy, vagy konkrét eljárási rend a fenti esemény
bekövetkezése esetén, az ülés összehívása nehézségbe ütközik.

• Volt arra jogeset, hogy a Törvényszék elfogadta azt a
szükségmegoldást, hogy bár nem került szabályozásra az
Alapszabályban, de két elnökségi tag együttesen hívta össze az
elnökséget, amely intézkedett a közgyűlés összehívásáról.



III. TAGSÁG

12. Lehet-e tagsági jogokat meghatalmazotton 
keresztül gyakorolni, örökíthető-e a tagsági jog?

• A fő szabály az, hogy tagsági jogokat személyesen
lehet gyakorolni. Képviselőn keresztül kizárólag
akkor, ha arra az Alapszabály lehetőséget nyújt.

• A tagsági jog NEM örökíthető, az személyhez kötődő 
jog.



13. Az Alapszabályban lehet-e feltételhez 
kötni a tagságot? 

Természetesen.

De! Kizárólag olyan feltételhez, amely nem ütközik jogi 
normába! 

Fontos még tudni, hogy a Ptk. 3:69. § alapján, amennyiben az
Alapszabály a tagsági jogviszonyt feltételhez köti, és a már
felvett tag időközben nem felel meg a feltételeknek, abban az
esetben az egyesület a tagsági jogviszonyt – kizárólag
közgyűlési döntés alapján - 30 napos határidővel
felmondhatja.



14. A versenyengedély kiadásakor feltétel-e, hogy 
egyesületi tag legyen az adott sportoló?

• A sportoló jogállásáról a Stv. 1-11.§-ai rendelkeznek. E szerint
sportoló esetében a jogszabály tagi vagy szerződéses (esetleg
tanulmányi) jogviszonyt ismer, így ha a jogviszonyok közül
bármelyik fennáll, akkor a versenyengedélyre jogosult a
versenyző!

• A Stv. 3.§ (3) alapján a versenyengedély kiadására és
visszavonására vonatkozó részletes szabályokat - az amatőr és a
hivatásos sportolói versenyengedély kiadásának feltételeiről
szóló miniszteri rendeletben foglaltakra figyelemmel - a
sportszövetség szabályzatban köteles megállapítani!



IV. KÖZHASZNÚSÁG + ÚJ Pp      

15. Milyen esetben veszik el a közhasznú státusz, mi ennek a 
következménye jogi szempontból? Megéri közhasznú 

szervezetnek lenni?

A közhasznú státuszt az a civil szervezet tudja megtartani, 
amely 

1. megfelelő erőforrásokkal; 

2. és társadalmi támogatottsággal rendelkezik.



Megfelelő erőforrás áll a szervezet rendelkezésére, 
ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a 
következő feltételek közül legalább egy teljesül:

a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, 
vagy

b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi 
eredménye) nem negatív, vagy

c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető 
tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – eléri az 
összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.



Megfelelő a szervezet társadalmi támogatottsága, ha az 
előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő 

feltételek közül legalább egy teljesül:

a) a szervezet által elért 1%-os felajánlás eléri az összes bevétel kettő
százalékát, vagy

b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek,
ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy

c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) 
legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti.

Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, a bíróság megszünteti a 
közhasznú státuszt. 

A bíróság hivatalból vizsgálja a megfelelést!



KÖZHASZNÚ STÁTUSZ

Előnyök

• Közszolgáltatási szerződést csak 
közhasznú szervezet köthet.

• A közhasznú szervezet számára
juttatott adományok értéke a
társasági adót csökkenti az adomány
értéke 20%-ával, tartós adományozás
esetén további 20%-kal – tehát
összesen 40%-kal

Hátrányok

• Megnövelt adminisztratív terhek;

• Pénzügyi-gazdasági átláthatóság 
követelményei (dokumentumok 
nyilvánossága, hozzáférhetősége);

• A vezető tisztségviselők részére
előírt szigorú összeférhetetlenségi
szabályok;

• Felügyelő bizottság
létrehozásának, kettős könyvelés
vezetésének a kötelezettsége stb.



16. Melyik bíróság az illetékes az új Pp. 
alapján a tag és a sportegyesület 

perében?

• Az új Pp. megtartotta a régi Pp. azon rendelkezését, hogy a
jogi személyek és tagjaik, volt tagjaik közötti, illetve a
tagok, volt tagok egymás közötti, valamint a tagsági
jogviszonyon alapuló perek az illetékes Törvényszékek
hatáskörébe tartoznak (Pp. 20. § (3) ad); ae)).

• Hangsúlyos változás, hogy 2017 óta a civil szervezetek
törvényességi felügyelete alapvetően nem az ügyészségek
hatáskörébe tartozik, hanem a jogi személyek alapításával
és törvényes működésével kapcsolatosan pert lehet indítani
a Törvényszéken.



V. AMATŐR/HIVATÁSOS SPORTOLÓ + ÁTIGAZOLÁS

17. A sportoló: amatőr, hivatásos. Melyek a főbb különbségek?

• Stv. 1.§ (4) Hivatásos sportoló az a versenyző, aki
jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszerűen folytat
sporttevékenységet. Minden más versenyző amatőr sportolónak
minősül.

• Stv. 5.§ (1) Amatőr sportoló sportegyesület keretében tagként -
illetve ha a sportszövetség vonatkozó szabályzata másként nem
rendelkezik – amatőr sportolói szerződés alapján, sportolhat.
Köznevelési típusú sportiskola tanulója tanulói jogviszonya
alapján is amatőr sportolónak minősülhet.

• Stv 8.§ (1) A hivatásos sportoló a sportszervezettel kötött
munkaszerződés vagy megbízási szerződés alapján fejti ki
sporttevékenységét, feltéve, hogy a megbízási díj a számvitelről
szóló törvény alapján bérköltségként kerül kifizetésre.



18. Melyek az amatőr sportoló átigazolásának 
főbb szabályai?

• Stv. 7.§ alapján, ha az amatőr sportoló sportszerződés alapján sportol, e szerződés
fennállásának időtartama alatt csak a sportszervezete (átadó sportszervezet)
előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolhat át ideiglenesen vagy véglegesen másik
sportszervezethez (átvevő sportszervezet).

• Amennyiben azt az illetékes sportszövetség, szabályzatában foglaltak szerint
lehetővé teszi, átadó sportszervezet a hozzájárulás megadását nevelési költségtérítés
fizetéséhez kötheti. A nevelési költségtérítés az amatőr sportoló kinevelésének
ellenértéke, amely az adózás szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minősül.

• Ha az amatőr sportoló tagsági viszony alapján sportol, e jogviszony fennállásának
időtartama alatt a sportszervezete előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül átigazolhat
másik sportszervezethez, az átadó sportszervezet azonban - amennyiben azt a
sportszövetség, szabályzatában foglaltak szerint lehetővé teszi - a játékjog használati
jogának átruházásáért nevelési költségtérítésre tarthat igényt.

• Az amatőr sportoló csak előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolható át -
ideiglenesen vagy véglegesen - más sportszervezethez. A sportoló a hozzájárulás
megadását ellenérték fizetéséhez nem kötheti.



19. Melyek a hivatásos sportoló átigazolásának 
főbb szabályai?

• Az Stv. 10.§ alapján a munkaszerződés vagy a megbízási szerződés fennállása
alatt a játékjog használati jogát megszerző sportszervezet - a hivatásos
sportoló előzetes írásbeli hozzájárulásával - ezt a használati jogot
ideiglenesen vagy véglegesen másik sportszervezetre átruházhatja. A
hozzájárulás megadásáért a hivatásos sportoló az átruházó
sportszervezettől a megállapodásuk szerinti ellenértékre tarthat igényt.

• A játékjog használatának ideiglenes vagy végleges átruházásáért a
sportszervezet a másik sportszervezettől ellenértékre tarthat igényt,
amelynek mértékét a két sportszervezet közötti megállapodás határozza
meg. E megállapodást írásba kell foglalni, és be kell jelenteni a
sportszövetségnek, amely az átigazolást nyilvántartásba veszi.

• Az ideiglenes átigazolás a hivatásos sportoló munkaszerződését vagy
megbízási szerződését nem érinti, azt a munkaszerződéstől eltérő
foglalkoztatásnak kell tekinteni. Végleges átigazolás esetén új
munkaszerződést vagy megbízási szerződést kell kötni.



20. Milyen esetben kell nevelési költségtérítést 
fizetni? Ha késik a számla kifizetése, meg lehet 
tagadni a nevelési költségtérítés megfizetését?

• Azt, hogy milyen esetekben kell nevelési költségtérítést fizetni,
valamint a nevelési költségtérítés fizetésének szabályait az egyes
szövetségek kötelesek meghatározni az igazolási, átigazolási
szabályzataikban.

• Konkrét példa: az átadó szervezetnek kellett volna határidőig
számláznia a nevelési költségtérítést összegét. Az átvevő
sportszervezet nem vitatta annak mértékét, de nem kapta meg a
számlát a szabályzatban előírt határidőig. Ezért felvetette, hogy nem
fizet. Jogszerűen tette? Szerintem igen, hiszen egyfajta szerződéses
viszony jön létre a 2 klub között a nevelési költségtérítés megfizetése
tekintetében, tehát ha nem szerződésszerű a teljesítés, akkor joga van
arra, hogy ne fizessen.

Ekkor azonban a sportoló átigazolása sem mehet végbe, hiszen a
nevelési költségtérítés bármely ok miatt, de nem került megfizetésre.
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