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VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága 4/2010. polgári jogegységi határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bíróságának Polgári Jogegységi Tanácsa a Legfõbb Ügyész által indítványozott
jogegységi eljárásban meghozta a következõ

jogegységi határozatot:

A közhasznú társadalmi szervezet legfõbb szerve nem minõsül vezetõ szervnek. Ebbõl következõen a legfõbb szerv
tagjaira nem vonatkozik a vezetõ szerv elnöke vagy tagja és a felügyelõ szerv elnöke vagy tagja között fennálló
tisztségbeli összeférhetetlenség szabálya.
A vezetõ szerv elnöke és tagja, valamint a felügyelõ szerv elnöke és tagja csak a társadalmi szervezet tagja lehet.
A társadalmi szervezet könyvvizsgálója olyan személy is lehet, aki nem tagja a társadalmi szervezetnek.

Indokolás:

I. A legfõbb ügyész az 1997. évi LXVI. törvény (Bsz.) 29.  § (1) bekezdésének a) pontja és 31.  §-ának (2) bekezdése alapján
– figyelemmel az 1972. évi V. törvény 5.  § (2) bekezdés g) pontjában foglaltakra – jogegységi eljárást indítványozott
abban a kérdésben, hogy lehet-e a közhasznú társadalmi szervezet felügyelõ szervének elnöke, tagja vagy
könyvvizsgálója a társadalmi szervezet – tagok összessége által alkotott – legfõbb szervének a tagja.
Az indítványra az adott okot, hogy ebben a kérdésben nem egységes a bírói gyakorlat: a Debreceni Ítélõtábla
(Pkf.II.20.484/2007.) és a Szegedi Ítélõtábla (Pkf.III.20.006/2009.) egységes álláspontjától eltér a Gyõri Ítélõtábla több
ügyben (Pkf.III.25.344/2009., Pkf.III.25.375/2009., Pkf.III.25.372/2009.) kifejtett jogértelmezése.
A legfõbb ügyész az indítványában az egyesülési jogról  szóló 1989. évi II. törvény (Etv.), valamint a közhasznú
szervezetekrõl  szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kszt.) vonatkozó rendelkezéseinek az egybevetése alapján kifejtette, hogy 
a közhasznú társadalmi szervezet vezetõ szervének csak az ügyintézõ és képviseleti szerv minõsül, a legfõbb szerv
nem. Ebbõl következõen a Kszt. 8.  § (2) bekezdés a) pontjában megfogalmazott összeférhetetlenségi szabály
a közgyûlés elnökére és tagjaira nem, hanem kizárólag csak az ügyintézõ és képviseleti szerv elnökére, illetve tagjaira
vonatkozik.

II. Az Etv. 11.  §-ának (1) bekezdése szerint a társadalmi szervezet legfelsõbb szerve a tagok összessége vagy a tagok által
– az alapszabályban meghatározottak szerint – közvetlenül vagy közvetett úton választott testület. A Kszt. – az. Etv.-tõl
eltérõ szóhasználattal – a társadalmi szervezet alapszabály szerinti „legfõbb szervérõl” beszél [Kszt. 26.  § f)]. A Kszt.
7.  §-ának (1) bekezdése értelmében a több tagból (személybõl) álló legfõbb szerv, valamint a legfõbb szervnek nem
minõsülõ ügyintézõ és képviseleti szerv (a továbbiakban együtt: vezetõ szerv) ülései nyilvánosak. E jogszabályhely
alapján kérdés, hogy a közhasznú társadalmi szervezetek esetében a legfõbb szerv vezetõ szervnek minõsül-e, avagy
a vezetõ szerv fogalma alatt csak a legfõbb szervnek nem minõsülõ ügyintézõ és képviseleti szerv értendõ. E kérdés
mikénti megválaszolásától függ ugyanis az, hogy a Kszt. 8.  § (2) bekezdésének a) pontja szerinti összeférhetetlenségi
szabály – amely szerint nem lehet a felügyelõ szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy aki a vezetõ
szerv elnöke vagy tagja – vonatkozik-e a legfõbb szerv tagjaira is.
Az Etv. nem használja ugyan a „vezetõ szerv” fogalmát, a társadalmi szervezet szervezeti rendjérõl rendelkezõ 11. és
12.  §-ok rendelkezései alapján azonban egyértelmû, hogy a legfelsõbb szerv, valamint az ügyintézõ és képviseleti
szervek a társadalmi szervezetnek egymástól különbözõ szervei. (E rendelkezésekbõl megállapíthatóan ugyanis
a legfelsõbb szerv választja az ügyintézõ és képviseleti szerveket; továbbá a legfelsõbb szerv hatáskörébe tartozik
az ügyintézõ szerv beszámolójának az elfogadása.)
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A Kszt. 7.  § (1) bekezdés rendelkezésébõl sem vonható le olyan következtetés, hogy a jogalkotó azonosítani akarta
volna a legfõbb szervet és a vezetõ szervet. A Kszt. rendelkezéseibõl (7.  §, 8.  §, 10.  §, 11.  §-ok) az következik, hogy
a jogalkotó a közhasznú társadalmi szervezet esetében három egymástól elkülönülõ szervet kívánt meghatározni:
a legfõbb szervet, a vezetõ szervet (legfõbb szervnek nem minõsülõ ügyintézõ és képviseleti szerv) és a felügyelõ
szervet (vezetõ szervtõl elkülönült felügyelõ szerv). A Kszt. értelmezõ rendelkezéseinél is ez az elkülönülés észlelhetõ:
a 26.  § f) pontja határozza meg a legfõbb szerv fogalmát, míg a társadalmi szervezet ügyintézõ és képviseleti, illetve
felügyelõ szervének elnökét és tagjait a 26.  § m) pontja minõsíti vezetõ tisztségviselõnek.
Mivel a kifejtettek szerint a közhasznú társadalmi szervezet legfõbb szerve nem minõsül vezetõ szervnek, a Kszt. 8.  §
(2) bekezdésének a) pontja szerinti összeférhetetlenségi szabály sem vonatkoztatható a legfõbb szerv tagjaira. Ebbõl
következõen a legfõbb ügyész által a jogegységi indítványban megfogalmazott kérdésre a válasz az, hogy a közhasznú 
társadalmi szervezet felügyelõ szervének elnöke, tagja lehet a társadalmi szervezet legfõbb szervének a tagja. Sõt, nem 
csak, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn a legfõbb szervi és a felügyelõ szervi tagság között, hanem az Etv.
rendelkezéseibõl az is megállapítható, hogy a felügyelõ szerv elnöke és tagja, valamint a vezetõ szerv elnöke és tagja
csak a társadalmi szervezet tagja lehet. Az Etv. 9.  § b) pontja szerint a társadalmi szervezet tagja választhat és
választható a társadalmi szervezet szerveibe. A 3.  § (4) bekezdése szerint pedig a társadalmi szervezet tagjai választják
az ügyintézõ és képviseleti szerveket. Az Etv. 2.  § (1) bekezdésébõl is az következik, hogy a társadalmi szervezetet csak
az azt létrehozó tagok mûködtethetik. Mindezen rendelkezések alapján a Legfelsõbb Bíróság már több döntésében
(Kny.VI.37.352/2001., Kny.III.37.387/2001.) is kifejtette, hogy a társadalmi szervezet ügyintézõ és képviseleti szerve,
valamint felügyeleti szerve csak a tagok által a tagok közül megválasztott személyekbõl állhat.

III. Az Etv. egyáltalán nem rendelkezik a társadalmi szervezet könyvvizsgálójáról, a Kszt. pedig csak a 8.  § (2) bekezdésében 
a vezetõ szervi tagsággal  való összeférhetetlenség szempontjából említi a könyvvizsgálót. A könyvvizsgáló tehát nem
része a társadalmi szervezet szervezeti rendéjének, nem minõsül vezetõ tisztségviselõnek. Így értelemszerûen nincs
olyan törvényi elõírás sem, hogy csak a társadalmi szervezet tagja lehetne könyvvizsgáló. A speciális szaktudást
igénylõ feladatot ellátó könyvvizsgáló tipikusan nem tagja a társadalmi szervezetnek. Ugyanakkor az elõbbiekben
kifejtettek értelmében a könyvvizsgáló tekintetében fennálló összeférhetetlenség sem vonatkozik a legfõbb szervre,
nem kizárt tehát, hogy a közhasznú társadalmi szervezet tagja – ha egyébként megfelel a könyvvizsgáló személyére
vonatkozó jogszabályi követelményeknek – egyben a szervezet könyvvizsgálója legyen.

IV. A kifejtettekre figyelemmel a jogegységi tanács a Bsz. 27.  §-a, 29.  § (1) bekezdés a) pontja és 32.  § (4) bekezdése
értelmében a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

Budapest, 2010. december 8.

Dr. Wellmann György s. k.,
a tanács elnöke

Dr. Bodor Mária s. k., Dr. Török Judit s. k.,
elõadó bíró bíró

Dr. Pethõné dr. Kovács Ágnes s. k., Tamáné dr. Nagy Erzsébet s. k.,
bíró bíró
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1008/2011. (I. 17.) Korm. határozata
a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól

1. A Kormány fontosnak tartja a nemzeti kulturális örökség részét képezõ hazai mozgóképkultúra megõrzését,
fejlesztését, továbbá az audiovizuális mûvészeti alkotómunka állami támogatásának szükségességét. Ezen közfeladat
hatékonyabb ellátása érdekében a magyar filmipar versenyképességét elõmozdító intézkedéseket megalapozó
stratégia kidolgozására – jelen határozat hatálybalépésétõl számított egy év idõtartamra – Andrew G. Vajnát
kormánybiztossá nevezi ki.

2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében a magyar filmipar megújítására és fejlesztésére vonatkozó stratégia 
kidolgozása során különösen
a) tényfeltáró munka keretében felméri, elemzi és értékeli a hazai filmipar jogi, gazdasági és intézményi

feltételrendszerét,
b) meghatározza a mozgóképszakmát érintõ lehetséges vagyongazdálkodási feladatokat,
c) felülvizsgálja a mozgóképszakmát érintõ adózási kérdéseket,
d) kidolgozza az állami, illetve közalapítványi tulajdonban lévõ filmstúdiók és filmgyártási infrastruktúra

hasznosításának koncepcióját,
e) javaslatot tesz a hazai mozgóképszakma hosszú távú fejlõdését biztosító képzési rendszer kialakítására,
f) felülvizsgálja a vonatkozó jogszabályi környezetet és javaslatot tesz a szükséges módosításokra.

3. A kormánybiztos feladatkörében eljárva
a) a feladata elvégzésének érdekében figyelemmel kíséri és segíti az audiovizuális politikáért, illetve

a mozgóképszakmáért felelõs kormányzati szervek tevékenységét,
b) véleményezi a feladatával összefüggõ kormány-elõterjesztéseket,
c) részt vesz a feladatához kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken,
d) közremûködik a mozgóképszakmát érintõ kormány-elõterjesztések elõkészítésében.

4. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy a kormánybiztos feladatának ellátáshoz
szükséges adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.

5. A kormánybiztos munkáját titkárság segíti, amelynek elhelyezésérõl a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megállapodást köt.

6. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 5/2011. (I. 17.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya
közötti pénzügyi együttmûködési keretprogram kialakításáról  szóló megállapodást módosító
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról  szóló 2005. évi L. törvény 5.  § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti
pénzügyi együttmûködési keretprogram kialakításáról  szóló megállapodást módosító megállapodás (a továbbiakban: 
szerzõdés) létrehozásával;

2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozását követõen a szerzõdés

szövegének végleges megállapítására  való felhatalmazásról  szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék
a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente, 
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el. 
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igaz ga tó.
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