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Összefoglaló a civil szervezetek részére  

a veszélyhelyzettel összefüggő módosításokról 

 

 

Az új típusú koronavírussal kapcsolatban elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt a civil szervezetek 

működésére is bizonyos területeken eltérő szabályok irányadók. Ezért a Gyulai Törvényszék ezúton 

hívja fel a civil szervezetek képviselőit és tagjait, hogy tevékenységük során fordítsanak kiemelt 

figyelmet a 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 1. alcímében 

foglaltakra, amely a jogi személyekre – így a civil szervezetekre is - vonatkozó eltérő szabályokat rögzíti 

a veszélyhelyzettel összefüggésben. 

 

A Kormányrendelet legfontosabb rendelkezéseit a civil szervezeteket érintően a következők szerint 

lehet összefoglalni, amely azonban nem helyettesítheti a működésre vonatkozó hatályos jogszabályok 

naprakész ismeretét. 

 

1. Az eltérő szabályok a veszélyhelyzet ideje alatt irányadók. 

 

2. Ha a jogi személy döntéshozó szerve vagy az egyszemélyes jogi személy tagja a kijárási 

korlátozásra vonatkozó előírások betartása mellet sem akadályozott a döntéshozatalban, akkor 

a döntéshozatalra – az írásbeli jognyilatkozatokra és megbízások meghosszabbodására 

vonatkozó szabályok kivételével - nem kell alkalmazni a Kormányrendelet előírásait. 

 

3. A 2. pont kivételével a döntéshozó szervének ülése nem tartható meg úgy, hogy az a tag 

személyes részvételét igényelje. E helyett a jogi személy döntéshozó szervének: 

 

- ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével tartható 

meg, vagy  

- határozathozatalára - ha törvény nem zárja ki - az ügyvezetés kezdeményezésére ülés 

tartása nélkül is sor kerülhet.  

 

Ez a szabály akkor is irányadó, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak 

feltételeiről nem, vagy a Kormányrendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik. 

 

4. Ha a tagok száma legfeljebb öt fő, és a döntéshozó szerv határozatképessége a 3. pont szerint 

előre láthatóan biztosítható, a döntéshozó szerv határozathozatala a Kormányrendelet 4. § 

szerint történik (lásd 7. pont). Biztosítani kell, hogy a döntéshozatalban valamennyi tag részt 

tudjon venni. Ez irányadó akkor is, ha az öt főt meghaladó, de tíz főt meg nem haladó 

taglétszámú jogi személy esetén a szavazatok többségével rendelkező tagok azt kérik, a tíz főt 

meghaladó taglétszámú jogi személy esetén pedig, ha a jogi személy ügyvezetése azt 

kezdeményezi. 

 

5. Ha jogszabály a döntéshozó vagy más szerv ülésének nyilvánosságát írja elő, a veszélyhelyzet 

ideje alatt a nyilvánosság követelménye nem érvényesül.  
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6. Ha a jogi személynek egy tagja vagy alapítója, a döntéshozó szerv hatáskörében ő írásban 

határoz, és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 

 

7. A döntéshozó szerv határozathozatala: 

 

A Kormányrendelet 4.§-a értelmében, ha a létesítő okiratban az elektronikus hírközlő eszközök 

használatára vagy az ülés tartása nélkül történő határozathozatalra vonatkozó szabály nincs 

vagy eltér a Kormányrendelettől, akkor az ügyvezetés jogosult ilyen szabályokat megállapítani. 

Az ügyvezetésnek ennek során be kell tartania az alábbi rendelkezéseket: 

 

- a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető [Ptk. 3:17. § (3) 

bekezdés], és a határozat tervezetét a taggal közölni kell, 

- elektronikus hírközlő eszköz alkalmazása esetén: meg kell határozni az igénybe vehető 

elektronikus hírközlő eszközöket, alkalmazásokat és személyazonosság igazolásának 

módját, 

- ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén: a szavazat megküldésére legalább 15 napot 

kell biztosítani, a Ptk. 3:20. § (2) és (4) bekezdését alkalmazni kell, a tag a döntéshozó 

szerv ülésének összehívását vagy az elektronikus hírközlő eszköz útján való 

megtartását nem kezdeményezheti, és a tag szavazata akkor érvényes, ha abból 

egyértelműen megállapítható a tag személye (név, lakóhely vagy székhely, szervezet 

esetén képviselőjének neve), a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése és 

az arra adott szavazat. A tag a szavazatát a Kormányrendelet 7. §-ban meghatározott 

módon is megküldheti. 

 

8. A 7. pont szerinti ülésre vonatkozó szabályok:  

 

A jogi személy erre kijelölt vezető tisztségviselője vezeti le a döntéshozó szerv ülését és készíti el 

az ülés jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is. 

Jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen 

elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatait. A jegyzőkönyvet az ülést levezető 

vezető tisztségviselő írja alá. 

 

9. Az ügyvezetés hatásköre a határozathozatal során:  

 

Amennyiben a 4. pont szerint nem biztosítható a határozathozatal, úgy bizonyos korlátozásokkal 

a jogi személy ügyvezetése határoz az alábbi kérdésekben: 

 

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról,  

- az adózott eredmény felhasználásáról és  

- a döntéshozó szerv hatáskörbe tartozó, azonban a jogi személy törvényes 

működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez 

szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő 

halaszthatatlan ügyek. 
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(Megjegyzés: a 140/2020. (IV. 21.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdése alapján a civil szervezetek 2019. 

tárgyévre vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, 

továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határideje meghosszabbodott 2020. szeptember 30. 

napjáig.) 

 

Az említett korlátozások civil szervezetek esetén a következők: 

 

- a jogi személy létesítő okiratát nem módosíthatja, kivéve, ha arra a veszélyhelyzet 

ideje alatt hatályba lépő jogszabály rendelkezése alapján van szükség, 

- a jogi személy jogutód nélküli megszűnéséről nem dönthet, 

- a jogi személy átalakulását, egyesülését vagy szétválását nem határozhatja el és 

folyamatban lévő átalakulásban, egyesülésben vagy szétválásban a döntéshozó szerv 

hatáskörébe tartozó kérdésben nem dönthet. 

 

A jogi személy ügyvezetésének ilyen döntése a döntéshozó szerv határozatának minősül, és 

ezért döntéséért a Ptk. 3:24. §-a szerint felel a jogi személlyel szemben.  

 

A döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli 

döntéshozó szervi ülés napirendjére kell tűzni. Ha az utólagos döntéshozó szervi határozat a 

korábbi döntést megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően 

keletkezett jogokat és kötelezettségeket. 

 

A jogi személy ügyvezetése köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy a döntésekről a 

tagok tájékoztatást kapjanak.  

 

 

10. A megbízatások meghosszabbodása:  

 

Ha a jogi személy vezető tisztségviselőjének vagy testületi tagjának, valamint az állandó 

könyvvizsgálójának megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt szűnik meg – bizonyos kivételekkel 

- a megbízatás alapítói határozat vagy döntéshozó szervi határozat hiányában a veszélyhelyzet 

megszűnését követő 90. napig fennmarad, és a vezető tisztségviselő, a testületi tag, valamint az 

állandó könyvvizsgáló legkésőbb eddig az időpontig köteles feladatát ellátni.  

 

11. Írásbeli jognyilatkozatok megtétele:  

 

Az írásbeli jognyilatkozatokra vonatkozó szabályokat a Kormányrendelet 7. §-a rögzíti. Az ennek 

megfelelő elektronikus üzenetben foglalt nyilatkozat elektronikus írásbeli jognyilatkozatnak 

minősül. 

 

E jogszabályi rendelkezés szerint a jogi személy szervei az írásbeli jognyilatkozatokat - ideértve 

a döntéshozó szerv működésével összefüggő okiratokat is - a tag elektronikus levelezési címére 

(e-mail) is megküldhetik.  Ilyenkor minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott 

biztonságú elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel, ennek hiányában azonosításra 
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visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel aláírva kell megküldeni 

a jognyilatkozatokat. 

 

A tagok a jogi személlyel kapcsolatos jognyilatkozataikat elektronikus üzenetben (e-mail) is 

közölhetik a jogi személlyel. Ennek követelményei: 

 

- ha a tag jogi személy: a jognyilatkozatát minősített vagy minősített tanúsítványon 

alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, ennek hiányában azonosításra 

visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel kell aláírni.  

- ha a tag természetes személy: a jognyilatkozata elektronikus aláírására nem köteles, 

azonban a jognyilatkozatnak a tag azonosíthatóságához szükséges adatokat 

tartalmaznia kell. 

 

 

 

G y u l a , 2020. április 28. 


