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A Teljesítménytúrázók Társasága 2014. január 5-i rendkívüli közgyűlése kötelezte az elnökséget 
annak megvizsgálására, hogy az új Polgári Törvénykönyv 2014. március 15-i hatályba lépésével 
kapcsolatban szükséges-e az alapszabály soron kívüli módosítása. Az elnökség a vizsgálatot elvé-
gezte és az alábbi megállapításokra jutott:

1) 2014. március 15-én hatályba lép a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.).
Az egyesületekre a 3:1. §-től kezdődő, a jogi személyekre vonatkozó általános szabályokat kell al-
kalmazni, amennyiben az egyesületekre vonatkozó speciális szabály nincs. Az egyesületekre vonat-
kozó speciális szabályok a 3:63. §-tól kezdődnek. Az új Ptk. a jelenlegi Ptk.-ban foglaltaktól több 
tekintetben eltérő fő szabályokat vezet be az egyesületekre, például a 3:78. § szerint az elnökség há-
rom tagból áll és az elnökség az elnököt maga választja a tagjai közül. A 3:82. § szerint kötelező 
felügyelőbizottságot létrehozni, ha a tagok száma a 100 főt meghaladja. Ezen kívül más módosulá-
sok is vannak, például az ún. 2/3-os szavazások több esetben 3/4-es szavazásra változnak.

A 3:4. § szerint ugyanakkor a jogi személy tagjai, illetve alapítói az egymás közötti és a jogi sze-
mélyhez fűződő viszonyuk, valamint a jogi személy szervezetének és működésének szabályozása 
során a létesítő okiratban eltérhetnek az új Ptk. jogi személyekre vonatkozó szabályaitól. A jogi sze-
mély tagjai, illetve alapítói nem térhetnek el az új Ptk-ban foglaltaktól, ha az eltérést a törvény tiltja, 
vagy az eltérés a jogi személy hitelezőinek, munkavállalóinak vagy a tagok kisebbségének jogait 
nyilvánvalóan sérti,  vagy a jogi személyek törvényes  működése feletti  felügyelet  érvényesülését 
akadályozza. Ez azt jelenti, hogy amennyiben nem az új Ptk. szabályozását kívánjuk átvenni, tétele-
sen meg kell vizsgálni minden esetben, hogy van-e az előzőek szerint lehetőség eltérni attól (pl. a 
három fős elnökségi szabálytól van).

2) A 2013. évi CLXXVII. törvény tartalmazza a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tör-
vény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezéseket. Ennek 11. §-a szerint 
a 2014. március 15-ét követő első alapszabály módosítással egyidejűleg felül kell vizsgálni és szük-
ség szerint módosítani kell az alapszabály összes olyan rendelkezését, ami nem felel meg az új Ptk-
nak. A módosítást legkésőbb 2016. március 15-ig végre kell hajtani abban az esetben is, ha az alap-
szabály egyéb okból nem kerül módosításra.
A 9. § alapján, amennyiben módosítás változásbejelentési kérelme a bíróságon 2014. március 15-én 
folyamatban van, annak a 2014. március 14-én alkalmazandó jogszabályoknak kell megfelelnie.

3) Összefoglalva: Az alapszabályt az új Ptk. hatályba lépése miatt 2016. március 15-ig kell módosí-
tani. Az elnökség célszerűnek tartja az alapszabály módosítását a 2015. évi tisztújításhoz kapcsoló-
dóan végrehajtani.
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