
A JOGI SZEMÉLY ÉS NEM JOGI SZEMÉLY SZERVEZETEKRE 

VONATKOZÓ FŐBB VESZÉLYHELYZETI RENDELKEZÉSEK 

 

(1) A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak vonatkoznak minden a 
polgári jogi jogszabályok alapján létrejött jogi személyekre és nem jogi személyekre a veszélyhelyzet 
ideje alatt. Az egyesület és az alapítvány is azon szervezetek közé tartozik, melyre a szabályozás 
vonatkozik. 

 

(2) A jogi személy (egyesület, alapítvány) döntéshozó testületének ülése  -  a kivételtől eltekintve - nem 
tartható meg olyan módon, hogy a tagok személyes részvételét igényelje. Az egyesület döntéshozó 
szerve a közgyűlés, vagy küldöttközgyűlés, ezért a közgyűlés (küldöttközgyűlés) nem tartható meg olyan 
módon, ami a tagok (küldöttek) személyes részvételét igényli, még akkor sem, ha az ülés már 
összehívásra került. Az alapítvány esetében a kuratórium ügyvezető szerv, az alapítványnak tagsága 
nincsen.  Amennyiben a jogi személy döntéshozó szerve a kijárási korlátozásra vonatkozó előírások1 
betartása mellet sem akadályozott a döntéshozatalban, a döntéshozó szerv működésére vagy 
döntéshozatalára a Rendelet szabályait nem kell alkalmazni. 

 

(3) Amennyiben a 2. pontban írt kivétel nem alkalmazható, akkor a jogi személy döntéshozó szerve ülés 

során, vagy ülés tartása nélkül dönthet. 

A legfőbb szerv ülést csak úgy tarthat, ha azon a tagok elektronikus hírközlő eszköz részvételével vesznek 

részt. 

Amennyiben az ügyvezetés (egyesület esetén az ügyvezető, vagy elnökség) kezdeményezi a legfőbb 

szerv ülés tartása nélkül is dönthet. 

 

Mindkét határozathozatali módszert lehet választani akkor is, ha jogi személy létesítő okirata ezekről a 

döntéshozó módokról nem rendelkezett, vagy nem a rendelet szerint szabályozta azokat. 

Azon esetben, ha a jogi személy taglétszáma a 10 főt meghaladja az ügyvezetés kezdeményezésére lehet 
csak ülés megtartásával döntést hozni elektronikus hírközlő eszköz segítségével. Amennyiben a jogi 
személy taglétszáma 5 főnél több, de tíz főnél kevesebb, elektronikus eszköz segítségével akkor kell ülést 
tartani, ha a szavazatok többségével rendelkező tagok ezt kérik. 

 

(4) A döntéshozó szerv ülésére a nyilvánosság nem érvényesül a veszélyhelyzet idején. (Ez főleg a közhasznú 

egyesületeknél bír jelentőséggel.) 

 

(5) Amennyiben a jogi személy létesítő okirata az elektronikus hírközlő eszközök használatának, illetve az 

ülés tartása nélküli döntéshozatalnak a szabályairól nem rendelkezett, vagy nem úgy ahogy a 

Rendeletben van írva ezeknek a szabályoknak a megállapítására és a tagokkal való közlésére a jogi 

személy ügyvezetése jogosult. 

 

(6) Azon esetben, ha a jogi személy döntéshozó szerve nem hozott ülésen elektronikus hírközlő eszköz 
segítségével döntését, akkor 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 

                                                           
1 A kijárási korlátozásra 71/2020. (III.27.) Korm. r. vonatkozik. 
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az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben -  bizonyos 
korlátozásokkal - a jogi személy ügyvezetése (egyesület esetén az elnökség) határoz. 

 

(7) Az ügyvezetés (pl. az egyesület elnöksége) által a legfőbb döntéshozó szerv helyett hozott döntését a 

veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül tartandó rendkívüli döntéshozó szervi ülésre 

napirendi pontként fel kell venni. 

Az ügyvezetésnek mindent meg kell tennie, hogy a tagok az ügyvezetés döntéséről tájékoztatást 

kapjanak elektronikus hírközlő eszköz, vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz 

útján. 

 

(8) A Rendelet szabályozza a jogi személy vezető tisztségviselőkből álló ügyvezető testülete ( egyesület 
esetén az elnökség, alapítvány esetén a kuratórium), felügyelőbizottsága, audit bizottsága, valamint 
jogszabály vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján létrehozott más testületi szerve üléseinek a 
lebonyolítási módját is. 

A testületi szervek üléseit elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más személyazonosítást lehetővé tevő 
elektronikus eszköz igénybevételével is megtarthatja, vagy írásbeli egyeztetést folytathat, és a jogi 
személy irányításával kapcsolatos döntéseket írásban is meghozhatja. 

Az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal elektronikus üzenetváltással (e-mail) is történhet. 

 

(9) A Rendelet szabályozza az elektronikus úton megtett nyilatkozatokat érintően, hogy a jogi személy 

tagjai, ill. a jogi személy szervei ezeket milyen hitelességű elektronikus eszköz segítségével tehetik meg 

egymás irányába. 

A jogi személy szervei az írásbeli jognyilatkozatokat - ideértve a döntéshozó szerv működésével 

összefüggő okiratokat is - minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel, ennek hiányában azonosításra visszavezetett 

dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel aláírva a tag elektronikus levelezési címére 

(e-mail) is megküldhetik. 

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

jogi személlyel. 

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. A természetes személy tag a 

jognyilatkozata elektronikus aláírására nem köteles, azonban a jognyilatkozatnak a tag 

azonosíthatóságához szükséges adatokat tartalmaznia kell. 

(10) A Kormány 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelete  - mely a beszámolóra vonatkozó rendelkezések 

tekintetében 2020. április 22. napjától hatályos - a beszámolási kötelezettség teljesítésével 

kapcsolatban tartalmaz könnyítéséket. A jogszabály szerint: 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra (ideértve a törvény felhatalmazása 
alapján kiadott sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek szerinti beszámolókat is) 
vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá 
benyújtási (leadási, megküldési) határidők – amennyiben azok a rendelet hatálybalépésének napja és 
2020. szeptember 30. között esedékesek  –2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen 
beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani. 


