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V á z l a t : 

1./ Jogi személyek általában, 

2./ Magántestületek: 

a./ Egyesület. 

Egyesület alapítása. 

Egyesület szervezete* 

Egyesület jogviszonya tagjaihoz, 

Egyesület megszűnése. 

b./ Alapitvány. 

Alapitóügylet* 

Az alapitvány szervezete* 

Állami főfelügyelet. 

Alapitvány megszűnése* 
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\Togj személyed*altáj_aoaix« 

• ~ ̂  -A .jogi'̂ zeaöély- fogalmat J 
# jogiíodáloiii Vgy'résza • negatív, másrészt • ' 

•• f ' 

poéi t i v ' o 1 aalr ói' s zemi el v & 4ia& ár ózza, me g. 

IC "negatív müglialározás szerint a jogi sze-

raélyek alanyi jogoknak ás kötelességeknek 

olyan aranyai, -melyek-nefii természetes sze-



mélyek, nem emberek, iiüből következik, 

hogy oly vagyon tömeget, amelynek jogosult 

aranya az e^yes eiubex , cx j ®g x enhszex 1 iit 

nem runázza fel jogi személyiséggel. 

A tételes jogunkban elismert 

jogi személyek körét a magánjogi törvény-

javaslat 43.§-a határozza meg, amely sze-

rint:" minden érvényesen létrejött egyesü-

let és aiapitvány.jogképes. Jogképes to-

vábbá az államkincstár, a törvénynatöság, • 

a város és egyéb .község, továbbá minden 

olyan jogi alakulat vagy intézmény, amely-

nek a fennálló törvény érteimében önállóan 

lehetnek magánjogai es kötelezettségei. 

A jogi személy szervezete 

szerint megkülönböztetünk személyösszessé-
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gek&t íiniversi-tas 'personarüm/ és vagyon-

összességeket / universitas uonorum, rerum 

juriüm/. A személyösszességeket testüle-

tekne-ky a/..pusata-vagyüiiüB'B:áeiös.ógeket .pedig 

alapítványoknak vagy intézeteknek nevezzük. 

I I . 

Magánt est iii etek. 

Magántestületnek rendszerint 

csak olyan szemólyosszességet mondunk,, 

amely önkéntes társuláson alapszik. ( 
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' A magántestület olyan személyösszesség, 

amely jogképességgel van felruházva, k tes-

tület többnyire állandóságra van rendelve 

és alanyisága nem változik, na egyes ta-

gok kiválnak belőle és mások Hozzácsatla-

koznak. 

A magántestületek íoíaja 

az egyesület. 

d,./ ja.z eg.yesuie ü . 

Az egyesület minden olyan 

/önkéntes alapitásu egyesület, amely kü-

lönleges szabályozásánál fogva nem tartozik 

másnemű jogi .minősités aiá. Megkülönbözte-' 

tünk gazdasági és eszményi célú egyesüle-
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teket. Az előubieküól az egyesületi gazdál-

kodás a cél, inig az utóbbinál csak eszkö'z 
... „ , . . . ; «. .. I . , s , • ' v? r . 

a cél elérésére, kz eszmei célú egyesüle-

tek lehetnek egoistikus és altruista célúak 

/mint pl. jótékonysági egyesületek/. jjZ 
' •* ' - 1 • ' " " " ' " • " • 

utóbbiak közelállnak az alapítványhoz. A. 

kettő között az a különöség, hogy a jóté- • 

konycélu egyesületeknél a célkitűzés, illet-

ve a cél elérése érdekéoen a vagyon-felett 

való rendelkezés a tagok kezében van. 

á puszta baráti kört jelentőij 

társaságok nem tekinthetők jogképes egyesü-

leteknek, de amely egyesületi szervezettel \ 

rendelkezik, tagjai reszére jogokat és köte-

lezettségeket állapit meg, vagy a tagok kö- i 

rón iul kiható ' társadalmi működést folytat, 
jogicepes. 
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j:i Z C 0 Ü X tí t/ a X cl j-J X b á S cl i 

Á Jogtudomány kimunkálása alapján 

három rendszer alakult ki a tekintetben, 

hogy az egyesület* érvényes xétrejöttéhez 

iái szükséges: 

a./ Az engedélyezési rendszer sze-

rint, jogi személlyé csak akkor válik az 

egyesület,ha az államhatalom' a testületi 

jelleget külön adományozta. 

b./ á normatív renaszer szerint 

a jogi személyiséget az egyesület azáltal 

szerzi meg, 'hogy az alakulásra megszabott 

előfeltételeket igazolja a hatóság olőtt, 

mely a feltételek meglétében nem tagadhat-

ja meg a jogi személyiség hatóági elismeré-

s ö t« 
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C". / Á, ükciücüi G eS: L Illet aiaki táS í 

rendszer szerint iíiiiiden egyesület már meg- *, 

ajjakulasánál lógva jogi személy, ha csak az 

alatficuk ezt ki' nem'zárták. 
1 1 ' i:'Szokás jogunk a szauád. test ül-e talapé 

tás1 elvét',- lilet*vé r'éhdszerét ismeri el irói^ 

adónak. 'K, ŝ erírit láinueh önkéntes egyesülés,-

amelynek'egyesületi szervezete van/ állandó * f 

célkitűzés, változó'" taglétszám, képviselő- f * 

szerv./' mái* ezáltal jogképes magánjogi tes- \ 
l • 

tüleoté válik. *- '• I • 
• £ 

Bgyesületi közigazgatási jogunk ' 

az egyesület .alapszabályainak miniszteri 

láttamoz ásót követeli meg ahhcíz, hogy az egye 
4 

sülét működését megkezdhesse.. Á lattamozás-

ra a Delügyminiszter hivatott. Vallási egye-. ~ 

í 
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sületek, melyejt kizárólag a hitélettel fog-

lakkoznak* csupán illetéke? egyházi fő-

j hatáságJelügyelete alá tartoznak és alap* 

$saí>ál$f£fcat is ez hagyja jótá. Ne* áll 

azonban £* £ szabály a világi tevékenysé-

get, is kifej t4 •jftliási egyeaöletekre. 

. ; A politikai pártokat a gyakorlat 

n ugyancsak mentesitetüe az alapszabályaik 

besutatása altfl, ezzel szemben jogképessé-

güket ie es^k akkor ismeri el, ha testületi 

szerresettefc alakulnak, a»elyesetben a ren-

des egyesületi ellenőrzés al.á esnek. 

Az egyesület alapitása aként tör-

t óni k, hogy azalapitók u.n. társulási szer-

ződéssel kitűzik aiegytnüiet célját és meg-

határozzák, az egyesület szeTvezetót. £z 

_ a| alapi$ó sz^zŐ§és t̂ tö|»b oldala ügyletek 
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különleges feja, amely a magánjogi társasági 

szerződóstól csak abban a hatásában különbö-

zik* hogy uj jogalanynak ad létet. A társnlá 

s% szerződés ren&szerint az alapszabályok 

megalkotásából áll,melyek az egyesület szer-

vezetét foglalják magukban. Az alapszabályod 

ban lefektetett társulási szerződést az 

egyesület közgyűlése rendszerint különle-

ges feltételekhez köfeött módon / 2/3 ad több; 

uég/' megváltoztathatja. Általános elv azon-

ban, hogy az egyesület eélja csak az ösz-

s«ee tagok beleegyezésével változtatható 

mg. \ 
ím . . Az egyesületi alapszabályok köte-

lező tartalmát és általános kellékeit a 

77.000/1922 B.M. sz. rendelet határozza meg. 

Ámenig ibén a« alapszabály e rendeletben meg-

határozott előfeltételeknek nem felel meg, 

ugy annak láttamozását a belügyminiszter meg* 
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tagadja. Ez a rendelet magánjogi jelentő-

éi ségdt is nyer ásnál.fogva, fc©gy az egyesü-

leteket az al̂ gszabályok aagánjoggal kapcfo-

Xatos rendelkezéseinél is bizonyos együnte-

. Jfcüŝ gre t̂ Â 88er|t4»,<.kÍil̂ 9«ii| azokkal a 

azfb^Q^al, a#t határozzák meg, 

hogy miképen kell szabályozni a tagok fel-

vótelét, a t.â ok fogait és kötelezettségét, 

a tagság ae^zünés ét , aközgyülés hatáskö-

rét, a ̂ Ö^ülé^tára^tképeaségót, stb. 

4, B^gánjognakíjzekhen a vonatkozásban kény-

szeritőszagyai niws£Aek»ugy hogy oly 

egyesületnél, aaely koraányhatpság által 

láttfuBozqtt, |̂ ,a#£zabályok nélkül működik, 

^ illetve juikpdik az alap-
* ' • , ' . " , - ' ' " «r 

_ szabályok nef* érrény tejnek csupán azért, 

ae?ta fentebb̂ hivatkozott,beipgy miniszteri 

rendeletnek nea felelnek meg. 
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Lehetséges, hogy az egyesület ala-

pit ó tágjai már aí" aiaj>ézáí>ályok láttamozd 

éá előtt iá eljárták aá egyésülét ügyeiben, 

igypít helyié égét Ö étéit ék, ingatlant vágás 

£Ölták. tzeh ágylétékre ' W £ eáet körülményei 

szerint külöáfaöző .jogszabályokat kell alkal-
-1. U K 

f feéíeí^# a afegáiáÉ̂ á̂ndó egyesület-

tél: szénben mííadéin' ésetre a mégb izás nélkü-

li ügy-ritél száMlyai az ifanyadók, 

' ^ M g Hfélt a ö^e^ödő féllel szem-

beíi Eikár a harmadik széűély íj avár a szóló 

szerzŐdóÍB,ákár ;"!ái álképVisélt alakját ölthe-

ti magára/Ámennyibéü á szerződő fél tudja, 

hbgy ár egyesület m&gjbem "jotV létre, ugy az 

ügylet áz égyéáület méga-Lakulásának felté-

telével kötöttnek leaz tekintendő. 

4V 
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2 Ha azonban a szegződő fél nem 

tudta és a rendes gondoaság meilett nem ia 

tudhatta, hogy az egyesület érfényesen Bég 

neji alakult meg, ugy m*ég meg nem alakult 

egyesület nevóbê éljóró személyek a rossz-

hiszemű álképviselőként felelnek, ha az egye-

sület késtfbcjí&ég esem jön l#tjr«;l vagy ha az 

egyesiliet az $jgylete£ nem hagyja jóvá. , 

Tiltott, jragy erkölcstelen célra 

irányuló egyesület alapitása semmis. 

v A* egyesület szervezete. 

Minden egyesületnek három féle 

funktiója van;a közösségi akarat kialakulá-

sa, /elöntés/; annak végrehajtása / ügyvitél./ 

végül a közösség képviselete másokkal szem-
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ben. Az egyesületben ezeket a functlókat 

• rendszerint különböző szervek végzik. 

¥ «.• Az egyesület döntő szerve a köz* 

gyülés.A* egyeeületköaöa akarata, ha a 

eztrrozeti szabály sást nem mond az összes 

tagokf többségi határozatéból képződik.A 

határozathozatal töifénhetik bániilyen for-
.! ' 

. mában, rendes módj-a azonban a közgyűlésen 

ü feozétt határozat iL 

;e > ̂  A közgyűlésen rendszerint a megje-

lent tagok viszonylagos.fejszám szerinti 

t^bb^éfe .dönt, ha csak a szerfeze ti sza-

bály más arányt nem kiván: pl. összes ta-

gok hozzájárulását, a megjelentek egyhangú-

ságát, vagy minősitett többségét, stb. 
; L " . v; •; íw -jli.. **4 ' ~ •'IV • . i. <•' • * • 

A közbül óé|.határozata is több-

oldalú jogügylet,amely a szavazással jön 

létre.A határozathozatal csak ugy érvényes, 

ha a szervezeti szabályokban meghatározott 
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kellókei megvannak.Külön szabályozás hiá-

nyában is foglimí kellék,hogy a szavazásra 

jogosultaknak megfelelő módon alkalom 

nyujtassék a megjelenésre és.; szavazásra* 

Aszabályszeíü közgyűlési nataro 

zat irányadó a tagodnak áz egyesülethez és 

ez utóbbinak szerveihez valőjviszonyában. 

A szabály ellenes határozat hatálytalan, 

erre az érdekelt bármikor, bárhol hivatkoz-

hat ik, kivéve,ha a szervezeti szabályzat 

a határozat hatálytalanitásához külön meg-

támadást kiváa.Ily esetben az elnökileg 

kinirdetett határozat mindaddig érvényben 

marad, mig a megtámadás folytán nem hatályt 

lanitják. A k#£rendbe ütkö*ző iiatározatot a 

felügyelő hatóság hivatalból is megsemmisí-

ti. ••• ' ••• 

Az egyesület ügyvivő szervei. 

A közgyűlés az egyesület legfőbb irányitó 
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szerve, a*e|y taz egyesületi működés álta-

lános céljait j£|tüzi, az egyesület alap-

szabály médositás^ról és feloszlatásáról * 

dönt. ! keretekön belül az egyesületi célok 

megvalósításához, az egyesület rendes működd 

séhez nem szükséges a tagok összességének 

l^özr^^Mé^e. 4z egyesületi ügyvitel a 

szerezeti szabályok értelmében kirendelt 
* 

.irányitó és végrehajtó szervek utján törté-

nik:választmány, igazgatóság, tisztikar. 

£ szerveknek aa egyespethez való viszonyára 

általában a megbizás szabályai az irányadók 

Képviselet.Az egyesület csak kép-

zelt egység* Akarata is csak olyan értelembe 

taA* hogy a tö^ség akaratát tulajdoBitjuk 

az egyesület akaratának. Minthogy a magánjog 

jogügylet létesitéséhez akarattal rendelkező 
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alany kell, az egyesület magában véve nem 

cselekedhet. Jognylatkozatot is csak külön 

képviselő utján tehet.- Ennek ellátására az 

egyesületnek külön képviselő szerve van. 

A képviselő szervet &s$ervezeti szabályzat 

rendeli ki. Lehet akár egyes egyén, pl. az 

igazgató, akár testület pl. választmányf 

igazgatóság. 

Az egyesület képviselő szerve 

ugyan azt a jogi helyzetet foglalja el, 

mint az ember törvényes képviselője. 

Az egyesület általános képvise-

lőjén felül bizonyos ügycioportokra külön 
>• v . • *. • - V V," • . i •; ; ' • •' .• . 

képviselője is lehet pl. pénztáros, akinek 
'* - • - * - ••• - . : > > , • 

képviseleti joga csak az illető ügycsoporttá 

terjed ki. Az ilyen képviselő szerv nagyon 
- ^ *'• ->! .. » .a i X is j * 

közel áll a puszta meghatalmazotthoz, de 

mégsem az, mert ahol valamely jogszabály 
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..kfyiüwlőfi emlit, ott az a jogi 

jtmwétyekM&rP íajM Mp*&£ÍőszerTére is 

kiéged..- ,.; .u ../•< ,. •, 

U fcvJi,.*. v' • i ; • /i b« ,,. ' - .< . • •. '[• • : Í 

- Ui»n*»Ulal i ogfiaiWMMi tagjalhos. 

•'V#.',U -tí-^ - " •. • ' r .í ; . ... *i./r .1 , .>'1 

Az egyesületi' tagság olyan magánjogi 

jogviszony, amelyb'őí a tag ós az egyesület 

részére kölcsönösén alanyi jogok és jogi 

leöteiezetíségak származnak.Izek közül,a 

szolgáltatásra irányult!)jogok a kötelmek 

közé tartoznak, míg az egyesületben való 

szaíáíyos feézTÓteíre irányuló jpgok, 

szaméíyjogi ̂ erm̂ sztítü alanyi jogok* 

Az éĝ i98ület eredeti tagjai az 

" 8&apitók.ÍJji&goÉ faívéte& rendszerint 

löí)l)s4^r'áa^osatiar ̂tört'éiiík*' A tag bármi 
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kor kiléphet, alapszabályi rendelkezés azon-

ban a kilépést meghatározott idejű felmon-

dáshoz -is kötheti. 

Az egyesület egyes tagot fontos 

okból ki is zárhat. Ha a kilépés, vagy a 

kizárás vitássá válik, a vitfc&ott kérdés el< 

döntése a polgári bíróság elé tartozik. 

A tagnak az egyesülettel szemben 

fenálló jogait és kötelezettségeit az alap-

szabály foglalja magában.A határozathoza-

talban való részvétel.kétség ésetén egyen-

lően illeti meg a tagókat, de az alapsza-

* 

bály a tagok bizonyos kategóriáját a szava-

zati jogtól ideiglenesen, vagy akár végle-

gesen is -elzárhatja. 

A tag vagyoni hozzájárulásra 

oaab^ag;alapszabály rendelkezés* Jier int 

•'••ee 
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. kötejLezhető. Ezen felül az egyesület tar-

tozásaiért a tag elvileg. uea felelős, leg-

feljebb tiltott cselekmény esetében, vagy 

alaptalan gazdagodás ci*én.Pl. fizetéskép-

t^leo egyesület árukat szerez be, anelyeket 

a tagok a tényállást ismerve, maguk hasznán 

fordítanak. , . 

Ha az alapszabályzat nem gondosko 

dik tagdíjról és az egyesületnek más nemű 

vagyona nincsen, kétség esetén fel kell 

tenni* hogy az egyesület magánjogilag nea 

testület, hanemhogy puszta társasági viszony 

áll, fenn a tagQJu.öz(}tt, a terhekért való 

arányos felelősséggel. 

Azegjeaülqt aegagiiöése* 

Az egyesület az esetben szűnik meg, 

ha érvényes egyesületi határozat alapján 
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feloszlik,vagy ha rendészeti szabályok 

alapján feloszlatják. Az egyesület cyődbe-

jutása^ágába^véve néfc sMünteti meg az e-

gyesület jogalanyiságát, ̂ egszünik az 

egyesület akkor is, ha üincs többé tagja 

ós1 magátnj tagokkal ki néM égészitheti• 

A fiókegyesület önkéntes felosz-

lásának az anyaegyesület alapszabályai sze-

rint kell történnie. Az anya egyesület a fiók 

egyesület Működését fel ne* függesztheti, 

se* a fiók egyesületet fel nem oszlathatja, 
* 

hanem evégből csak a kormányhatósághoz tehet 

előterjesztést. 

Az egyesület megszűnése eseté* 

Yagyonáhak hova fordítása tekintetében az 

alapszabály rendelkezései az irányadóak. 

Ily rendelkezés hiányában a vagyon hovafor-

dítása tekintetében a közgyűlés határoz. 
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A közgyűlés a vagyon hova fordítá-

sa tekintetében elvben szabadon rendelk̂ i 

zik, minthogy azonban a határozat csak a mj 

niszteri láttamozás után hajtható végre, a 

közigazgatási joggyakorlat alapján magánjog 

szokássá vált,hogy az ideális cólu egyesü-

letek megmaradt vagyonát első sorban Jrn-

sonló ideális eélre kell fordítani és más 

iránya rendelkezésnek csak akkor lehet 

helye,ha ilyen eszmei cél egyáltalán nem 

taláihaté,aiely esetben lehetséges a meg-

szűnő egyesület vagyonának a tagok között 

való félosztása is. 

Amennyiben a közgyűlés a hátrama-

radt egyesiiletivagyon kovaforditása tekin-

tetében nem rendelkezett, agy ez á vagyon 

az ideális célt szolgált egyesületről az 

államkincstárra száll át, a magán érdekű 

egyesület vagyona pedig az egyesületi tagol 
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Amennyiben egyesület adományo-

kat kapott, ugy az adományozó feltehető aka-

ratához képest az adományozónak, illetőleg 

örököseinek felkontó feltétel bekövetkezése 

cimén visszakövetelés! joguk keletkezhet. 

Az egyesület vagyonát maga az 

egyesület számolja fel. A felszámolás alatt 
az egyesület még tovább fenállónak tekinten-* 

dő.Ha a vagyon felszámolásáról és átadásá-

iól az egyesüéet nem gondoskodik, a felügye-

lő hatóság juttatja a vagyon rendeltetési 

helyére. 

Feloszlatott egyesület jogalanyi-

ságát a birói gyakorlat nem tartja fenn a 

felszámolás alatt. Az ilyen egyesület vagyo-

na az államkincstárra száll és az rendelke-
. • íí 

zik vele az alapszabályok értelmében. A 

feloszlatott egyesület hitelezői tehát az 
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államkincstárt perelhetik. Az állam anyagi 

felelősege azonban természetszerűleg csak 

a reá szállott egyeáuleti vagyon erejéig 

terjed. 

A fiókegyesület megszűntével an-
r • 

nak vagyona az anyaegyesületre száll. 

II. 

Az alapítvány. 

Az alapitány olyan jogi személyi-

séggel felruházott célszervezet, amelyben 

valamely önállósított vagyontömeg meghatáro-

zott cél szolgálatára van rendelve. 

Az állapitvány keletkezéséhez ala-

pító ügylet szükséges, amelynek tartalma: 
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az önálló alapítvány létesítésére irányuló 

szándék határozott kijelentése, az alapitvái 

nyi cél kijelölése és az alapítvány eredeti 
Hí . - * - ' -U J í' ^ • • -

vagyonának kirendelése* 

a./ Alapító ügylet. 

Az alapító ügylet egyoldalú ügy-

let , mély uj jogalanyt hoz létre. Grossch-

aid álláspontja szerint az alapítványi 
< , • ] . '• - » 

ügylet ne* is annyira önálló ügyletfaj, 

hanem inkább csak valamely részeltetési 

sódnak alapítványt létesítő szándék által 

váló karakterizálódása. 
í • - 9it k v# L * • *• * *•" * f

 v v- *• 
Alapító ügyletről és alapítvány-

..; ' i i . 4 • ( » . - \ v • • • ' • 

ról szűkebb értelemben csak akkor beszél* 

hetünk, ha az ögyleti szándék önálló jogi 

személyiséggel bíró,mások vagyonától telje-

sén külön vált célvagyon létesítésére irá-

nyul ' " " ' " ' * ' 
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nyul.Lehetnek azonban a célvagyon rendelés 
i iá V . 

nek olyan esetei ist melyekben ez az önálló 

9ág nem domborodik ki annyira,hanem a va-

gyont részint ajánlhatom a már meglévő 
, : • • 't L . : ... •, . 

jogalanyok tetszésének, részint kivonom a-

löla és i g f W álápitványszerü juttatások-

nak egész sorát tekinthetjük át az alapit-
v . i . . v i •';** >• , / "...' : •• > . r, - < 

ványtól a különböző erejű meghagyásokon 

keresztül egészen az egyszerű ajándékozóig 
,... . ..:'x l' ; • • 5 • 

Régebben az alapitvány céljával 
. . . ; • . ú •• - • 

kapcsolatban az Volt a felfogás, és a jog-

gyakorlat, hogy az alapitvány csak kegyes 

cél szolgálatára rendelhető, amely alatt 
, 1 V •• i. U < • , . . 

azt kell értetni, hogy az alapitvány csak 

közérdekű célt szolgaihat. 

Jelenleg jogszabály az alapitót 

nem korlátozza a tekintetben, hogy az alapi 

ványi vagyonnal milyen cél elérésiét kiván-
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ja szolgáltatni, aert alapítvány bárai^lyan 

üegengedett célra láteeithető. As alapit-

jráqyi, célra vonatkozó negativ korlátosások 

pfdig egybe esnek as általános ügyleti sza-

bályokkal, amely szerint érvénytelen as 

alapítvány rendelés, ha as alapitvány eél-

3a erkölcstelen, jogszabályba# vagy kösrend-

be. ütközik, aiygkgy lehetetlen. 

As alapítványnak csak tartós cól 

f|.ér̂ fe érdekében vannártelw* nincs ason-

ban ftkadálya annak.hogy ezaz alapítványi 

epl időfceUleg korlátolt legyen/ pl. a 

világháború rokkantjainak aegaegélyesésére 

létesitett alapítványnál./ 

Aí alepitó ügylet caak agy érvé* 

nyes, gondoskodj^ megfelelő vagyon ki-

rendeléséről.A 123J.H. szerint vagyon hiá-

nyában alapítvány kirendeléséről szó sea 

lehat. 
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A fagyon akkor negfeielő, ha jövedelméből, 

a£ alapítvány működését megkezdheti.Ha 

* a kirendelt alapitványi vagyon egyelőre nem 

elegendő az alapítványi cél elérésére, de be 

látható időn belül less olyan jövedelme, 

amely az élérendő célhoz szükséges mérté-

ket eléri, ez esetben az alapitvány rende-

lést ahhoz a botttó feltételhez kötöttnek 

kell tekinteni, hegy a szükséges vagyonki-

egésiülés nem fog bekövetkezni. Ha az ala-

pit vány működését a vagyon elégtelensége 

miatt &c alapitó feltehető akarata szerint 

megállapítható időn'Belül nem kezdheti meg, 

ugy as alapitváqy rendelése visszaható erőve! 

hatálytalanná válik ós a vagyon az alapitó-

ra, illetőleg jogutódaira tfzáll vissza. 

• Az alapítványi vágyón nemcsak dol-

gokból , hanem jogokból is állhat• Lehet az 

alapítvány javára járadékszerü szolgáltatás 
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is rendelve, Az aiapitó ügyletet nem teszi 

érvénytelenné az sem, hogy az alapitványi 

ingatlan nem az aiapitó nevén áll, mert az 

aiapitó olyan ingatlant is rendelhet, melyet 

a telekkönyvi tulajdonos az alapitóval lét* 

rejött megállapodás alapján az aiapitó tu-

lajdonába átbocsátáni köteles* 

Ha az alapitvány rendelés feltét-

lenül létrejött, ugy az aiapitó, vagy jogutó 

da köteles az alapitgáayul rendelt vagyont 

a Kezelésre hivatott szervezetnek átadni, 

függetlenül attól,hogy a főfelügyeleti ható-

ság az alapitvány rendelést már tudomásul 

vette -e? 

Az aiapitó ügylet halál esetére 

szóló, vagy élők közötti intézkedéssel jö-

het létre* A halál esetére szóló intézkedés 

mindenben a végintézkedések alaki kelléke-
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inak van alávetve, az élők közötti alapító 

ügylet bármilyen alakban létre jöhet, még 

pedig szóbeli nyilatkozattal is. 

Ujabb gyakorlat értelmében az 

alapitó ügyletnek nem lényeges kelléke, 

hogy az alapitó az alapítvány szervezetét 

meghatározza, vagy azt már létező szerveze 

be illessze be, mert e tekintetben az ala-

pi tó megfelelő rendelkezése hiányában a 

főfelügyeleti hatóság van hivatva intézkedj 

Mai jogunk az alapítvány szabad-

ságát ismeri* E szerint az alapitvány lét-

rejöttéhez az érvényes alapitó ügyleten fe 

lül sem hatósági jóváhagyás, sem az alapit 

levél bemutatása nem szükséges* 

A halál esetére szóló alapitó ügj 

let hatályosságát biztosítja, hogy amennyi-

ben a végrendeletben örökösi, vagy utóörökl 
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si i*inős égben ftégosak létesítendő alapit-

«*ányi ?an ércbe kelte, ugy az örökösödési 

el jasrás háratalfról iadtl mg és a hagygrté-

köt a köasági, vagy városi kaEegek hiva-

talból kötelasek luitáröfeni, a közalapit-

vái^i ügy igazgatóságot pedig mind a végren-

delet kihirdetéséről, niűd pedig a leité-

jtozásról -érteei teái kelW 

A halál esetére szóló alapító ügy 

let viasawrofiáeára sindbnben a végrendelet 

Tisazavonásár* irányadó *j ogszabályoií érvé-

oyeáek.Aa.élók köaotti*alapító ügylet mind* 

addig vi&szavoaható* sig az alapító azt 

közhirr& &3K teszi, asivel egyenlő hatálya, 

ha az alapítást a íelügyeld ̂hatóságnak, 

vagy az alapítvány kezelésére * felkért közh& 

t óságnak be jelent i,jüi eseteken kivül az 
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e^ápitást vé$legesa«£ akkor kell tekinteni 

ha az axapitvány kese lós ér# iwendelt szerv 

az alap^ó kezdeményezésére létrejött és :| 
. , ' . é r 

az aiapitó az al^pitváqyuek szánt vagyont 

e szervezat Jceaeléaére átboo&átotta. 

. Ha az alapitó azalapitó levél 

ĵ eáiitatáŝ al valakit megbízott, jogosult a 

megbigá&t viesBavanüi, ameddig a bemutatás 

nem történt mag*, 

, J U éi*ónye*en létrejött alapítás-

sal a& al̂ pitiáíijrji, .vagyon kiszakad az ala^ 

plté, yaftronkörébdl, téa a& alapítót csak 

plyan jogofc illet ikmeg, melyeket részére a 

j$g gsupán előzékenységből enged. így az a 

körlilm̂ Qy* hogy a kijelölt iatézőszerv az 

intézést nem vállalja, nem szolgálhat okuk 

a* alapítvány visszavonására. Nem szünteti 

meg az alapító ügylet hatályát az a tény, 



36.-

hogy az alapítvány hosszabb időn keresz-

tül- nem kezdte Bég Büködé sót. 

A* alapittány ingyenesen kapja 

az alapítványi vagyontaz alapitótól, igy 

az alapitvány minden esetben az ingyenesen 

részesítettnek jogi helyzetében van, nem ré 

szesül a jéhiszeü jogszerzés védelmében, 

felelősséggel tartozik továbbá az alapitó 

; hitelezői iránt« vagy kötelesrész cinén. 

f" J I b./ Az'alapítvány szervezete. 

Az alapitvány szervezete jóval 

egyszerűbb az egyesületénéi*A célszervezet 
* 

akaratát az alapitó célkitűzése pótolja, 

ezért ae alapítványnak nincsen legfőbb dönt 

szerve, hanem csak kezelő és képviselő 
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; 
i 

/ r 
szer?©, u.n.,intézőszerve.Ez az intézőszenr 

lffcf.t egyes alhitványi gondnok/, I 

liftet személy összesség, sőt jogi.személy \ 

if. .Az iftézősz<arve$ a törvényes képviselő 

j<?g$4$§a illeti meg,képviseleti jogának 

terjedelaö harmadik személyekkel szemben 

az sdapityányi,szervezeti szabályokhoz iga* 

*°£ik. i ; . v < . 

A kezelőezervüök, s ha a kezelő-

szerv több tagból áll* tagjainak tisztelet 

dij 98füc fútkor j£jy ha az alapítványi ügy-

let a dij fizetését megengedi. Hz természe-

tespn ne* zárja ki, hogy a kezelés körén 

kiviül eső, munkálatokért pl. ügyvédi munká-

éit munkadijat az Intéző, sjserv tagja ne 

követelhessen. Ha az alapitó levél a tisz-

teletdíj fizetésétiaegeiage44̂  de a dij mér-

téke felől nem intézkedik, a tiszteletdij 
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nagjaágát a főfeliigysLeti hatóság állapít-

ja meg éa az a jelenlegi gyakorlat értelmé-

ben nem haladhatja meg az-évi jövedelem 

10 

c./ Állami főfelügyelet. 

Az alapítványok állami főfelügye-

let al#tt állanak# melynek azftbályait az . 

alapitT^l. HQ8|eg foglal ja magában. 

Az államnak az alapítványok fe-

lett gyakorit főfelügyelet* jogát a fő-

kegy lyr 4 j,Pgfcól azokták származtatni, mert 

régi töjrTéflyelak szóhasználata szerint a 

király, a főfelügyeleti ĵ ogot apostoli tisz-

|éhez képest.legfőbb hatalmánál fogva tart-

ja .fenn.; A helyes felfogás szerint az apos-

toli tisztre való utalás csak annak a követ-

ke zméqye t ,hogy az egyházi i érdekű alap itvá-
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nyok feletti felügyelőt kapcsán a király 

nemcsak főfelügyeleti hatalmával, hanem 

apostoli jogkörével is élt. A főfelügyeleti 

jog tehát a felségjog egy- réssé* 

Az alapítványi főfelügyelet! 

jognál fogva minden alapitvány annak a kor-

mány hat óságnak az ellenőrzése alatt áll, 

amelynek ügykörébe céljának természete szó-

fiat tartozik. £»z a főfelügyelet elvileg 

minden alapitványra egyaránt kiterjed. 

A főfelügyeleti jog gyakorlása vé-

gett minden közérdekű alapítványról alapi-

tó levelet kell kiállítani és a felügyelő 

hatóságnak bemutatnia Ekt az áfepitó levelet 

azonban nem eseba& összetéveszteni az alapi-

tó ügylettel. Az alapítványt öl utóbbi léte 

siti éa a hatóságnak nincs médjában megen-

gedett célú alapitvány létesítését me 

lyozni.Az alapitó levél a már meglévő ala-

pitvány szervezetét foglalja magában és 
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kiállitása nem magánjogi ügylet, hanem 

közigazgitási cselekmény* Az alapitóleve-

let, ha megfelel az alapitványi felügyelet 

kívánalmainak, a felügyeleti hatóságnak 

tudomásul kell vennie. 

Áz alapítólevél kormányhatésági 

jóváhagyása nem egyéb, mint annak megállapí-

tása és kinyilatkoztatása, hogy a kormány-

hatóság az alapítvány szervezetét, kezelé-

sét és működését, ugy, amint azt az alapitó 

levél feltünteti a közérdek szempontjából 

kielégítőnek találja és nem látja szüksé-

gesnek, hogy az alapítvány szervezetében, 

kezelésében és működésében a közérdek kö-

vetélményeinek biztosítása végett kikötése-
4 - ; , • • ; , • . . • 

ket tegyen. 

A felügyelő hatóság azonban az 

alapitólevél bemutatásakor a felügyelet ha-
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' tályosabb gyakorlását célzó kikötéseket 
V •< 1 • -'í1',-":. " C-

r- . ,i . • . Az illetékes miniszter főfelügye-

let! jogánál fogva eljár az alapítványok 

szervezése körül és az alapítványt addig, 

amig meg nem alakul, a közalapítványi ügy-

igazgatóság utján perben képviseli. A köz-

alapítvány iügy igazgat óság képviseli azokat 

az alapítványokat is, ameíysket a kormány-

hatóság Jfőlelügyeleti joga kapcsán maga 
w'.i-O :> > ;> <i >• ''' • Ű < Ai i -t*' ' • ' ' •• - ' 

kezel. 

1 fŐielügyéieti hatóság nemcsak 

az alapítvány létrejövetelekor, hanem egész 

^ életmüköaése során érvényesiti befolyását 

az alapiió intencióinak és a közérdek meg-
• \í •••*>> > valósitésének érdekében. 

Az alapítvány működése ugyanis 

nem valamely élő és mindenkor megujuló aka-



. 42.-

rat, hanem az alapitóoak a célkitüzésban 

ós a célszervezet aegszabasában megdermedt 

akarata. Aaalapitványt rendszerint nem el-

lenőrzi belső akarat, mikóng a testület a 

•aga ssérveit, merev felépítése miatt sem 

céljában, semstervezetében nem tud alkalmaz-

kodni a viszonyok változásához. Mindeme 

hiányokon az alapítványi főfelügyelet van 

óvatta segiteni. A f$f®l«gysleti hatóság 

jogköre tehát kettős; egyrészt közreműködik 

az alapitóval párhuzamosan az alapitvámy 

szervezetének negállapitásában, másrészt 

alapitás után mintegy ;utóda lesz az ala-

pító akaratának és az akarat megfelelő vég-

rehajtásáról gondoskodik. 

A főfelügyeleti hatóság az inté-( 

jső%zervot azükség^setén felmentheti a* 
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alapitó kezelési utaeitása alól, ha annak 

kÖTötése az alapítvány érdekével ellenkezik, 

afáennyibeá áz alapito még él,- ugy annak hoz# 

záJárulását lehetőleg megkell szerezni. A 

törzsVagyoá ifcegváltoktatásához a főfelügye-

leti hatóság jóváhagyáéa szükséges. A főfel-

ügyelet! hatóáag az alapitvány kezelését az 

intéiőaáiervtől elvonhatja, ha az j ogaival / 

"visszaél, 'kötelezettségét elhanyagolja, 

vagyaáskóp veszélyezteti az alapitvány ér-

-4©JsfeÉt̂ 0gesiÜít a~fflfelügyeleti hatóság az 

alapítvány szervezetét módosítani, kisebb 

alapítványókat egymással egyesiteni. 

- Szerepe tanö főfelügyeleti ható-

ságnak- az aiap&vanymegszünése körül is. 

Ha ugyanis az "alapitványi cél lehetetlenné 

vált, vagy aközj#t v«8zélyezteti, vagy pedig 
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a változott viszonyok között az alapitó 

szándékának nyilván nem felel már meg, a 

főfelügyelet! hatóság áz alapítvány célját 

megváltoztathatja és azalapitványt meg is 

szüntetheti.Az alapitványi cél megváltoz-

tatásául lehetőség szerint tekintettel 

kell lenni arr*, hogy a vagyon lehetőleg 

agyán azon szémélykör részéré maradjon biz-

tosítva, «amelynek javára az alapitó as 

alapiitányt eredetilég rendelte. A éél utó-

lagos lehetetlenné válása folytán a főfal-

ügjekeitl hatóság van hivatva dönteni arról, 

hogy <a célt megváltoztatja-e , vagy meg#-

szünteti az egész alapítványt. 

^ > Az alapítvány megszűnése fűződhe-

tik az alapitó ügyletben kikötött határidő-

höz* vagy feltételbei*' Amennyiben ily ki-

kötés áz alapitó ügyletben nincs, ugy az 
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alapiíány megszűnésinek két módja van: 

Meggzönhetik azL .alapi tváijy az 

alapitványi cél tekintetében bekövetkezett 

.váltoiás tekintetében* / • 

i,, M alapitv&ĵ y. átmenetileg vagyon 

nélkül is f̂ naálibat,; azonban az alapit-

vány nes tud megfelelő időn belül talpra 

á|lx4« jogában van afőfelügyeleti ható-

ságnak azalapítványt, Mint célja vesztett 

ü?esikeretet ,<feloszlatni. . 

Az alapitványok különös nemét 

alkotják a közalapítványok, tágabb értelem-

ében azok az alapítványok# melyek közcélt 

f«olgálnak( asükebl̂ . értelemben pedig azok, 

•oelyak VQlanely okból mggának a főfelügyelő 

tet .gyakorló kormányJaatóaágkezlilésébe 

tarl̂ ô nakizeknek az alapítványoknak a 

képviseletét a közalapítványi ügyigazgató-
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ság látja el. 
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