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Összeférhetetlenségi és kizáró okok 

 

Az elnökre, illetve az elnökségi tagokra - az MVSZ közhasznúságára is tekintettel - a 

következő összeférhetetlenségi és kizáró okok vonatkoznak: 

 

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-a alapján: 

 

(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

(2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes 

személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre 

vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 

(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. 

(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 

tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 

az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

• A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61.§ (2) bekezdés i) 

pontja alapján nem állhatnak közügyektől eltiltás hatálya alatt. 

 

• Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. §-a alapján:  

 

39. § (1) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet 

vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,   

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 

adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 

közhasznú szervezetnél is betölt. 
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A megválasztandó FB tagra a következők az összeférhetetlenségi szabályok: 

 

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában foglalt (vezető 

tisztségviselőkre vonatkozó) követelmények mellett a 3:26. § (2) bekezdésében 

szereplő követelmények: 

3:26. § (2) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét 

a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a felügyelőbizottsági tag 

jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a 

felügyelőbizottsági tagi feladatokat a nevében ellátja. A felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó 

szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel 

szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a 

hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. 

 

• A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61.§ (2) bekezdés i) 

pontja alapján szintén nem állhatnak közügyektől eltiltás hatálya alatt. 

 

• Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. §-a alapján:  

 

38. §   (3) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, 

aki 

a)  a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az 

egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági 

jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -

, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 

 


