Felhívás civil szervezetek részére
Felhívja a figyelmét a törvényszék a civil szervezeteknek a Kormány 484/2020. (11. 10.) Korm.
rendeletének (a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről)
5. § (1) bekezdésére, melynek értelmében tilos rendezvényt, valamint gyűlést szervezni,
illetve tartani.
A fenti szakasz (2) bekezdése pedig kimondja, hogy rendezvény helyszínén a rendezvény
helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni.
A fentiek értelmében tehát jelenleg Magyarország területén gyülekezési tilalom áll fenn,
melynek értelmében a közgyűlés tartása a tagok személyes jelenlétével tilos.
A Kormány 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelete (a veszélyhelyzet során a személy- és
vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről)
3. § (1) - (2) bekezdései szerint: a jogi személy döntéshozó szervének ülése – ideértve
küldöttgyűlést és a részközgyűlést is – nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag személyes
részvételét igényelje, abban az esetben sem, ha az ülés e rendelet hatálybalépésekor már
összehívásra került. A jogi személy döntéshozó szervének ülése a tag elektronikus hírközlő
eszköz igénybevételével történő részvételével tartható meg, vagy határozathozatalára – ha a
jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli döntéshozatalt nem zárja ki –
az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet, akkor is, ha a jogi személy
létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem vagy az e rendeletben foglaltaktól
eltérően rendelkezik.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:20. § (1) – (3)
bekezdései értelmében: Ha a létesítő okirat a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé
teszi, az ilyen határozathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok vagy alapítók
részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok vagy alapítók számára a tervezet
kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat
megküldjék az ügyvezetés részére. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során e törvénynek a
határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek
az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag vagy alapító jelenléte a
határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. A szavazásra megszabott határidő
utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag vagy alapító szavazata ezt
megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három
napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon
belül közli a tagokkal vagy az alapítókkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó
napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének
napja.
A fenti Korm. rendelet más fontos tudnivalót is tartalmaz, annak teljes szövege elérhető a
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/b65260b0618962ad9a1370bc437c3e3e44f82793/m
egtekintes#;=2020 linken.
Felhívja végül a figyelmét a bíróság a civil szervezeteknek, hogy lehetőségük van a hiánypótlási
határidő meghosszabbítása iránti kérelem benyújtására, melyet a „Hiánypótlási határidő
hosszabbítása iránti kérelem” elnevezésű, PK-26 jelű űrlapon tud joghatályosan előterjeszteni.
Az
űrlapot
a
https://birosag.hu/nyomtatvanyok/egyeb-kerelem-fellebbezes-

hianypotlas/hianypotlasi-hatarido-hosszabbitas-iranti weboldalról tudja letölteni, ahol kitöltési
útmutatót is talál.

