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1. Jogi személy, egyesület, alapítvány 

Kivonatok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényből – új Ptk. 

ELSŐ KÖNYV 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1:1. § [A törvény hatálya] 

E törvény a mellérendeltség és egyenjogúság 
elve szerint szabályozza a személyek alapvető 
vagyoni és személyi viszonyait. 

1:2. § [Értelmezési alapelv] 

(1) E törvény rendelkezéseit Magyarország 
alkotmányos rendjével összhangban kell értel-
mezni. 

(2) A polgári jogi viszonyokra vonatkozó 
jogszabályokat e törvénnyel összhangban kell 
értelmezni. 

1:3. § [A jóhiszeműség és tisztesség elve] 

(1) A jogok gyakorlása és a kötelezettségek 
teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisz-
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tesség követelményének megfelelően kötelesek 
eljárni. 

(2) A jóhiszeműség és tisztesség követelmé-
nyét sérti az is, akinek joggyakorlása szemben 
áll olyan korábbi magatartásával, amelyben a 
másik fél okkal bízhatott. 

1:4. § [Az elvárható magatartás elve. 
Felróhatóság] 

(1) Ha e törvény eltérő követelményt nem 
támaszt, a polgári jogi viszonyokban úgy kell 
eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában 
elvárható. 

(2) Felróható magatartására előnyök szer-
zése végett senki nem hivatkozhat. 

(3) A másik fél felróható magatartására 
hivatkozhat az is, aki maga felróhatóan járt el. 

1:5. § [A joggal való visszaélés tilalma] 

(1) A törvény tiltja a joggal való visszaélést. 

(2) Ha a joggal való visszaélés jogszabály 
által megkívánt nyilatkozat megtagadásában 
áll, és ez a magatartás nyomós közérdeket 
vagy különös méltánylást érdemlő magán-
érdeket sért, a bíróság a nyilatkozatot ítéletével 
pótolhatja, feltéve, hogy az érdeksérelem 
másképpen nem hárítható el. 

1:6. § [Bírói út] 

Az e törvényben biztosított jogok érvényesí-
tése - ha törvény eltérően nem rendelkezik - 
bírói útra tartozik. 

 

*** 

HARMADIK KÖNYV 

A JOGI SZEMÉLY 

ELSŐ RÉSZ 

A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

I. CÍM 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

3:1. § [A jogi személy jogképessége] 

(1) A jogi személy jogképes: jogai és kötele-
zettségei lehetnek. 

(2) A jogi személy jogképessége kiterjed 
minden olyan jogra és kötelezettségre, amely 
jellegénél fogva nem csupán az emberhez 
fűződhet. 

(3) A jogi személy személyhez fűződő jogai-
ra a személyiségi jogokra vonatkozó szabályo-
kat kell alkalmazni, kivéve, ha a védelem jel-
legénél fogva csupán az embert illetheti meg. 

(4) A jogi személy törvényben meghatáro-
zott típusban, törvény által nem tiltott tevé-
kenység folytatására és cél elérése érdekében 
alapítható és működtethető; az e rendelkezés-
be ütköző létesítő okirat semmis. 

(5) A jogi személynek saját névvel, szék-
hellyel, tagjaitól, illetve alapítójától elkülönített 
vagyonnal, valamint az ügyvezetését és képvi-
seletét ellátó szervezettel kell rendelkeznie. 

3:2. § [Helytállás a jogi személy tartozásaiért] 

(1) A jogi személy kötelezettségeiért saját 
vagyonával köteles helytállni; a jogi személy 
tagjai és alapítója a jogi személy tartozásaiért 
nem felelnek. 

(2) Ha a jogi személy tagja vagy alapítója 
korlátolt felelősségével visszaélt, és emiatt a 
jogi személy jogutód nélküli megszűnésekor 
kielégítetlen hitelezői követelések maradtak 
fenn, e tartozásokért a tag vagy az alapító 
korlátlanul köteles helytállni. 

3:3. § [A jogi személyek általános szabályainak 
alkalmazása] 

(1) A jogi személy általános szabályait kell 
alkalmazni, ha e törvény az egyes jogi személy 
típusokkal kapcsolatban eltérően nem rendel-
kezik. 

(2) A jogi személy általános szabályait 
megfelelően alkalmazni kell az e törvényben 
nem szabályozott típusú jogi személyre. 

(3) Ha jogszabály nem jogi személy szerve-
zeteket polgári jogi jogalanyisággal ruház fel, e 
jogalanyokra a jogi személyek általános sza-
bályait kell megfelelően alkalmazni. 

II. CÍM 
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A JOGI SZEMÉLY LÉTESÍTÉSE 

I. Fejezet 

A létesítés szabadsága 

3:4. § [A jogi személy létrehozásának 
szabadsága] 

(1) A jogi személy létrehozásáról a szemé-
lyek szerződésben, alapító okiratban vagy 
alapszabályban (a továbbiakban együtt: léte-
sítő okirat) szabadon rendelkezhetnek, a jogi 
személy szervezetét és működési szabályait 
maguk állapíthatják meg. 

(2) A jogi személy tagjai, illetve alapítói az 
egymás közötti és a jogi személyhez fűződő 
viszonyuk, valamint a jogi személy szerveze-
tének és működésének szabályozása során a 
létesítő okiratban - a (3) bekezdésben foglaltak 
kivételével - eltérhetnek e törvénynek a jogi 
személyekre vonatkozó szabályaitól. 

(3) A jogi személy tagjai, illetve alapítói nem 
térhetnek el az e törvényben foglaltaktól, ha 

a) az eltérést e törvény tiltja; vagy 

b) az eltérés a jogi személy hitelezőinek, 
munkavállalóinak vagy a tagok kisebbségének 
jogait nyilvánvalóan sérti, vagy a jogi szemé-
lyek törvényes működése feletti felügyelet 
érvényesülését akadályozza. 

(4) A jogi személy a jogi személy típusnak 
megfelelő létesítő okiratán alapuló bírósági 
nyilvántartásba vétellel jön létre. A jogi sze-
mély nyilvántartásba való bejegyzését a nyil-
vántartó bíróság jogszabályban meghatározott 
okból tagadhatja meg. 

(5) A jogi személy határozott vagy határo-
zatlan időre jöhet létre. Ha a létesítő okirat a 
jogi személy fennállásának időtartamáról nem 
rendelkezik, a jogi személy határozatlan időre 
jön létre. 

II. Fejezet 

A létesítő okirat 

3:5. § [A létesítő okirat tartalma] 

A jogi személy létesítő okiratában a jogi sze-
mély létesítésére irányuló akarat kifejezésén 
túl meg kell határozni 

a) a jogi személy nevét; 

b) a jogi személy székhelyét; 

c) a jogi személy célját vagy fő tevékeny-
ségét; 

d) a jogi személyt létesítő személy vagy sze-
mélyek nevét, valamint azok lakóhelyét vagy 
székhelyét; 

e) a jogi személy részére teljesítendő vagyoni 
hozzájárulásokat, azok értékét, továbbá a va-
gyon rendelkezésre bocsátásának módját és 
idejét; és 

f) a jogi személy első vezető tisztségviselőjét. 

3:6. § [A jogi személy neve] 

(1) A jogi személy nevének olyan mértékben 
kell különböznie a korábban nyilvántartásba 
vett más jogi személy elnevezésétől, hogy 
azzal ne legyen összetéveszthető. Ha több jogi 
személy nyilvántartásba vételét kérik azonos 
vagy összetéveszthető név alatt, a név viselé-
sének joga azt illeti meg, aki kérelmét elsőként 
nyújtotta be. 

(2) A jogi személy neve nem kelthet a való-
sággal ellentétes látszatot. A jogi személy típu-
sára vagy formájára vonatkozó elnevezést a 
jogi személy nevében fel kell tüntetni. 

(3) A jogi személy nevében a jogi személy 
típusát, ha a név a jogi személy tevékenységét 
is tartalmazza, akkor a tevékenységet is ma-
gyar nyelven, a magyar helyesírás követel-
ményeinek megfelelően kell feltüntetni. 

3:7. § [A jogi személy székhelye] 

A jogi személy székhelye a jogi személy be-
jegyzett irodája, ahol a jogi személynek biztosí-
tania kell a részére címzett jognyilatkozatok fo-
gadását és a jogi személy jogszabályban meg-
határozott iratainak elérhetőségét. 

3:8. § [A jogi személy tevékenysége] 

A jogi személy minden olyan tevékenységet 
folytathat, amelyet jogszabály nem tilt vagy 
nem korlátoz. 

3:9. § [A vagyoni hozzájárulás kötelezettsége] 

(1) A jogi személy alapítója vagy tagja a jogi 
személy alapításakor vagy a tagsági jogok ke-
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letkezésének más eseteiben köteles a jogi sze-
mély részére vagyoni hozzájárulást teljesíteni. 
A jogi személy részére teljesített vagyoni 
hozzájárulást vagy annak értékét nem lehet 
visszakövetelni. 

(2) Ha a jogi személy alapítója vagy tagja 
nem köteles vagyoni hozzájárulást teljesíteni, a 
jogi személy tartozásaiért a jogi személy tagja, 
tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói 
jogok gyakorlója köteles helytállni. Ha a 
helytállási kötelezettség több személyt terhel, 
kötelezettségük egyetemleges. 

3:10. § [A vagyoni hozzájárulás tárgya és 
mértéke] 

(1) Az alapító vagy a tag által a jogi személy 
rendelkezésére bocsátott vagyon pénzből és 
nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból állhat. 

(2) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként 
az alapító vagy a tag dolog tulajdonjogát vagy 
vagyoni értékű jogot ruházhat át a jogi 
személyre. 

(3) Ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás 
átruházáskor fennálló értéke nem éri el a léte-
sítő okiratban megjelölt értéket, a különbözet 
megfizetését a jogi személy az átruházástól 
számított öt éven belül követelheti a nem 
pénzbeli vagyoni hozzájárulást szolgáltató sze-
mélytől. 

3:11. § [Tagsági jogokról értékpapír 
kibocsátásának tilalma] 

A részvénytársaság kivételével tagsági jo-
gokról nem lehet értékpapírt kibocsátani. 

III. Fejezet 

A jogi személyek nyilvántartása 

3:12. § [A nyilvántartásba vételi kérelem 
benyújtása] 

(1) A létesítendő jogi személy nyilvántar-
tásba való bejegyzése iránti kérelmének be-
nyújtására a jogi személy képviseletére kijelölt 
személy köteles. 

(2) A kérelem benyújtásának elmulasztásá-
ból vagy késedelméből, valamint a hiányos 
vagy hibás bejelentésből eredő károkért a kép-
viselő az alapítókkal szemben a szerződés-

szegéssel okozott károkért való felelősség sza-
bályai szerint felel. 

3:13. § [A jogi személyek nyilvántartásának 
alapelvei] 

(1) A nyilvántartásba jogot, tényt vagy ada-
tot bejegyezni jogszabályban meghatározott 
okirat vagy bírósági, hatósági határozat 
alapján lehet. 

(2) A nyilvántartás közhiteles: vélelmezni 
kell, hogy a nyilvántartott jogok, tények és 
adatok (a továbbiakban együtt: nyilvántartott 
adatok) fennállnak és valósak. Senki sem 
hivatkozhat arra, hogy nyilvántartott adatról 
nem tudott. A jogi személy jóhiszemű szemé-
lyekkel szemben nem hivatkozhat arra, hogy 
valamely általa bejelentett nyilvántartott adat 
nem felel meg a valóságnak. Az ellenkező bi-
zonyításáig vélelmezni kell annak jóhiszemű-
ségét, aki a nyilvántartásban bízva, ellenérték 
fejében szerez jogot. 

(3) A nyilvántartásba bárki betekinthet, a 
nyilvántartott adatról feljegyzést készíthet, va-
lamint hiteles másolatot vagy kivonatot kérhet. 

3:14. § [A jognyilatkozatok közzététele] 

Ha e törvény jogi személyre vonatkozó sza-
bálya közzétételi kötelezettséget ír elő, e köte-
lezettségnek - ha e törvény eltérően nem ren-
delkezik - a Cégközlönyben történő közzététel 
útján kell eleget tenni. 

IV. Fejezet 

A jogi személy létesítésének érvénytelensége 

3:15. § [A jogi személy létesítésének 
érvénytelensége] 

(1) A jogi személy létesítő okiratának ér-
vénytelenségére a jogi személynek a nyilván-
tartásba való bejegyzését elrendelő határozat 
jogerőre emelkedéséig a szerződések érvény-
telenségének szabályait kell megfelelően al-
kalmazni. 

(2) A jogi személynek a nyilvántartásba való 
jogerős bejegyzését követően a jogi személy 
létesítő okiratának érvénytelenségére nem le-
het hivatkozni a nyilvántartásból való törlés 
érdekében. Ha a létesítő okirat valamely ren-
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delkezése jogszabályba ütközik, a törvényes 
működés biztosítására szolgáló eszközöket 
igénybe lehet venni. 

(3) Az (1) és a (2) bekezdés rendelkezéseit a 
létesítő okirat módosítása esetén megfelelően 
alkalmazni kell. 

III. CÍM 

A JOGI SZEMÉLY SZERVEZETE ÉS 
KÉPVISELETE 

V. Fejezet 

A jogi személy tagjainak vagy alapítóinak 
döntéshozatala 

3:16. § [A döntéshozó szerv] 

(1) A tagok vagy az alapítók az e törvény 
vagy a létesítő okirat alapján őket megillető 
döntési jogköröket a tagok összességéből vagy 
a tagok által maguk közül választott küldöt-
tekből álló testületben (a továbbiakban: kül-
döttgyűlés), vagy az alapítói jogokat gyakorló 
személyek összességéből álló testületben 
gyakorolják. 

(2) A döntéshozó szerv a döntéseit ülés 
tartásával vagy ülés tartása nélkül hozza. 

3:17. § [A döntéshozó szerv ülésének 
összehívása] 

(1) A döntéshozó szerv ülését a vezető tiszt-
ségviselő meghívó küldésével vagy közzété-
telével hívja össze. 

(2) A meghívónak tartalmaznia kell 

a) a jogi személy nevét és székhelyét; 

b) az ülés idejének és helyszínének megjelö-
lését; 

c) az ülés napirendjét. 

(3) A napirendet a meghívóban olyan rész-
letességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben 
álláspontjukat kialakíthassák. 

(4) A döntéshozó szerv az ülését a jogi 
személy székhelyén tartja. 

(5) Ha a döntéshozó szerv ülését nem sza-
bályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet 

megtartani, ha az ülésen valamennyi részvé-
telre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzá-
járul az ülés megtartásához. 

(6) A döntéshozó szerv ülésén a szabály-
szerűen közölt napirenden szereplő kérdésben 
hozható határozat, kivéve, ha valamennyi 
részvételre jogosult jelen van és a napirenden 
nem szereplő kérdés megtárgyalásához egy-
hangúlag hozzájárul. 

3:18. § [Határozatképesség] 

(1) A döntéshozó szerv ülése akkor 
határozatképes, ha azon a leadható szavazatok 
több mint felét képviselő szavazásra jogosult 
részt vesz. A határozatképességet minden 
határozathozatalnál vizsgálni kell. 

(2) Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben 
nem szavazhat, őt az adott határozat meg-
hozatalánál a határozatképesség megállapítása 
során figyelmen kívül kell hagyni. 

3:19. § [Határozathozatal] 

(1) A tagok vagy az alapítók a döntéshozó 
szerv ülésén szavazással hozzák meg 
határozataikat. 

(2) A határozat meghozatalakor nem 
szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy fele-
lősség alól mentesít vagy a jogi személy 
terhére másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell 
kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell 
indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a 
döntésben, aki a jogi személynek nem tagja 
vagy alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel 
többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 
vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a 
döntésben. 

(3) A tagok vagy az alapítók határozatukat a 
határozatképesség megállapításánál figyelem-
be vett szavazatok többségével hozzák meg. 
Ha e törvény egyszerű vagy azt meghaladó 
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szótöbbséget ír elő a határozat meghozata-
lához, a létesítő okirat egyszerű szótöbbségnél 
alacsonyabb határozathozatali arányt előíró 
rendelkezése semmis. Ha e törvény egy-
hangúságot ír elő a határozat meghozatalához, 
a létesítő okirat ettől eltérő rendelkezése 
semmis. 

3:20. § [Határozathozatal ülés tartása nélkül] 

(1) 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 kézhez-
vételétől számított legalább nyolcnapos határ-
időt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat 
megküldjék az ügyvezetés részére. 

(2) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal 
során e törvénynek a határozatképességre és 
szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az 
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozat-
hozatali 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. 

(3) Ha bármely tag vagy alapító az ülés 
megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az 
ügyvezetésnek össze kell hívnia. 

(4) A szavazásra megszabott határidő utolsó 
napját követő három napon belül - ha vala-
mennyi tag vagy alapító szavazata ezt 
megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó 
szavazat beérkezésének napjától számított 
három napon belül - az ügyvezetés meg-
állapítja a szavazás eredményét, és azt további 
három napon belül közli a tagokkal vagy az 
alapítókkal. A határozathozatal napja a 
szavazási határidő utolsó napja, ha vala-
mennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az 
utolsó szavazat beérkezésének napja. 

VI. Fejezet 

A jogi személy ügyvezetése 

3:21. § [Az ügyvezetés fogalma és a vezető 
tisztségviselői megbízatás keletkezése] 

(1) A jogi személy irányításával kapcsolatos 
olyan döntések meghozatalára, amelyek nem 
tartoznak a tagok vagy az alapítók hatásköré-
be, egy vagy több vezető tisztségviselő vagy a 
vezető tisztségviselőkből álló testület jogosult. 

(2) A vezető tisztségviselő ügyvezetési 
tevékenységét a jogi személy érdekének 
megfelelően köteles ellátni. 

(3) A jogi személy első vezető tisztségviselőit 
a jogi személy létesítő okiratában kell kijelölni. 
A jogi személy létrejöttét követően a vezető 
tisztségviselőket a jogi személy tagjai, tagság 
nélküli jogi személyek esetén a jogi személy 
alapítói választják meg, nevezik ki vagy hívják 
vissza. A vezető tisztségviselői megbízás a 
tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy 
kinevezett személy által történő elfogadásával 
jön létre. 

3:22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni 
követelmények és kizáró okok] 

(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú sze-
mély 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 felada-
tokat nevében ellátja. A vezető tisztség-
viselőkre 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 meg-
szabott időtartamig nem lehet vezető tiszt-
ségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztség-
viselői tevékenységtől. 
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3:23. § [Titoktartási és felvilágosítási 
kötelezettség] 

(1) A vezető tisztségviselő a jogi személy 
tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi 
személy alapítói részére köteles a jogi 
személyre vonatkozóan felvilágosítást adni, és 
számukra a jogi személyre vonatkozó iratokba 
és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A 
felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető 
tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli 
titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. 

(2) A vezető tisztségviselő megtagadhatja a 
felvilágosítást és az iratokba való betekintést, 
ha ez a jogi személy üzleti titkát sértené, ha a 
felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen 
gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz 
titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást 
kérő a felvilágosítás megtagadását indokolat-
lannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti 
a jogi személy kötelezését a felvilágosítás 
megadására. 

3:24. § [A vezető tisztségviselő felelőssége] 

(1) A vezető tisztségviselő az ügyvezetési 
tevékenysége során a jogi személynek okozott 
károkért a szerződésszegéssel okozott kárért 
való felelősség szabályai szerint felel a jogi 
személlyel szemben. 

(2) A vezető tisztségviselő által e jogkörében 
eljárva harmadik személynek okozott károkért 
a jogi személy felel. A vezető tisztségviselő a 
jogi személlyel egyetemlegesen felel, ha a kárt 
szándékosan okozta. 

3:25. § [A vezető tisztségviselői megbízatás 
megszűnése] 

(1) Megszűnik a vezető tisztségviselői meg-
bízatás 

a) határozott idejű megbízatás esetén a 
megbízás időtartamának lejártával; 

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás 
esetén a feltétel bekövetkezésével; 

c) visszahívással; 

d) lemondással; 

e) a vezető tisztségviselő halálával vagy 
jogutód nélküli megszűnésével; 

f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességé-
nek a tevékenysége ellátásához szükséges 
körben történő korlátozásával; 

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró 
vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

(2) A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi 
személy esetén a jogi személy alapítói a vezető 
tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül 
visszahívhatják. 

(3) A vezető tisztségviselő megbízatásáról a 
jogi személyhez címzett, a jogi személy másik 
vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó 
szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor 
lemondhat. 

(4) Ha a jogi személy működőképessége ezt 
megkívánja, a lemondás az új vezető tisztség-
viselő kijelölésével vagy megválasztásával, 
ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől 
számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

VII. Fejezet 

A jogi személy tulajdonosi ellenőrzése 

3:26. § [A felügyelőbizottság létrehozása és 
tagsága] 

(1) A tagok vagy az alapítók a létesítő 
okiratban három tagból álló felügyelőbizottság 
létrehozását rendelhetik el azzal a feladattal, 
hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek 
megóvása céljából ellenőrizze. 

(2) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú 
személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben 
nem korlátozták. Nem lehet a felügyelő-
bizottság tagja, akivel szemben a vezető tiszt-
ségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, 
továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a 
jogi személy vezető tisztségviselője. 

(3) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelő-
bizottság munkájában személyesen kötelesek 
részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi 
személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékeny-
ségük során nem utasíthatóak. 

(4) Az első felügyelőbizottság tagjait a léte-
sítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a 
döntéshozó szerv választja a felügyelőbizott-
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sági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági 
jogviszony az elfogadással jön létre. 

(5) A felügyelőbizottsági tagság megszű-
nésére a vezető tisztségviselői megbízatás 
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági 
tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy 
vezető tisztségviselőjéhez intézi. 

3:27. § [A felügyelőbizottság működése] 

(1) A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy 
az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő 
előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kap-
csolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén 
ismertetni. 

(2) A felügyelőbizottság a jogi személy ira-
taiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 
betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi 
személy munkavállalóitól felvilágosítást kér-
het, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, 
értékpapír- és áruállományát, valamint szerző-
déseit megvizsgálhatja és szakértővel meg-
vizsgáltathatja. 

(3) A felügyelőbizottság határozatait a jelen-
lévők szótöbbségével hozza. A létesítő okirat 
ennél alacsonyabb határozathozatali arányt 
előíró rendelkezése semmis. 

3:28. § [A felügyelőbizottság tagjainak 
felelőssége] 

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési 
kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 
megfelelő teljesítésével a jogi személynek 
okozott károkért a szerződésszegéssel okozott 
kárért való felelősség szabályai szerint felelnek 
a jogi személlyel szemben. 

VIII. Fejezet 

A jogi személy képviselete 

3:29. § [A jogi személy törvényes képviselete] 

(1) A jogi személy törvényes képviseletét a 
vezető tisztségviselő látja el. 

(2) A vezető tisztségviselő képviseleti jogát 
önállóan gyakorolja. 

(3) A vezető tisztségviselő köteles a jogi 
személy jogszabályban előírt adatait a nyilván-
tartó bíróságnak bejelenteni. 

3:30. § [Szervezeti képviselet] 

(1) Ha a jogi személy létesítő okirata vagy 
szervezetére és működésére vonatkozó belső 
szabályzata a jogi személy szervezetén belül 
képviseleti joggal járó tisztséget határoz meg, e 
tisztség betöltője a jogi személy önálló kép-
viselője. 

(2) A jogi személy önálló jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezeti egységének veze-
tője az egység rendeltetésszerű működéséhez 
szükséges körben a jogi személy önálló 
képviselője. 

(3) Az ügyvezetés az ügyek meghatározott 
csoportjára nézve a jogi személy munkaválla-
lóit írásbeli nyilatkozattal a jogi személy kép-
viseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti 
jogot a munkavállaló az ügyvezetés írásbeli 
nyilatkozatában meghatározott, képviseleti 
joggal rendelkező más személlyel együttesen 
gyakorolhatja. 

3:31. § [A képviseleti jog korlátozása] 

A jogi személynek a jogi személyek nyilván-
tartásába bejegyzett képviselője képviseleti 
jogának korlátozása és nyilatkozatának felté-
telhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik 
személyekkel szemben nem hatályos, kivéve, 
ha a harmadik személy a korlátozásról vagy a 
feltétel bekövetkeztének vagy a jóváhagyásnak 
a szükségességéről és annak hiányáról tudott 
vagy tudnia kellett volna. 

IX. Fejezet 

A jogi személy szervezeti egységének jogalanyisága 

3:32. § [A jogi személy szervezeti egységének 
jogalanyisága] 

(1) Ha e törvény lehetővé teszi, a létesítő 
okirat rendelkezhet a jogi személy egyes szer-
vezeti egységeinek jogi személlyé nyilvánítá-
sáról, feltéve, hogy a szervezeti egység az 
alapítóktól és a jogi személytől elkülöníthető 
szervezettel és vagyonnal rendelkezik. 
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(2) A jogi személy szervezeti egységére a 
jogi személy általános szabályait megfelelően 
alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a jogi 
személy szervezeti egység elkülönített va-
gyonából ki nem elégíthető hitelezői igénye-
kért a jogi személy a szervezeti egység jogi 
személyiségének fennállása alatt és ezt köve-
tően is köteles helytállni. 

3:33. § [A szervezeti egység jogalanyiságának 
megszűnésével kapcsolatos rendelkezések] 

(1) A szervezeti egység jogi személyiségének 
megszűnése esetén jogai és kötelezettségei a 
jogi személyre szállnak át. 

(2) Ha a jogi személy a szervezeti egység jogi 
személyiségének megszűnéséről döntött, e 
döntést köteles közzétenni. Az a hitelező, 
akinek követelése a döntés közzététele előtt 
keletkezett, a közzétételtől számított harminc-
napos jogvesztő határidőn belül a jogi sze-
mélytől megfelelő biztosítékot követelhet, ha a 
szervezeti egység jogi személyiségének meg-
szűnése követelésének kielégítését veszélyez-
teti. A szervezeti egység törlésére akkor 
kerülhet sor, ha a jogi személy a jogosult 
kérésére megfelelő biztosítékot ad. 

(3) Ha a jogi személy megszüntetésére 
irányuló eljárás lefolytatását rendelik el, a jogi 
személy szervezeti egységének jogi személyi-
sége megszűnik. 

IV. CÍM 

A JOGI SZEMÉLY TÖRVÉNYES 
MŰKÖDÉSÉNEK BIZTOSÍTÉKAI 

X. Fejezet 

A jogi személy törvényességi felügyelete 

3:34. § [A jogi személy törvényességi felügyelete] 

(1) A jogi személyek feletti általános törvé-
nyességi felügyeletet a jogi személyt 
nyilvántartó bíróság látja el. A törvényességi 
felügyeleti jogkör nem terjed ki olyan ügyekre, 
amelyekben más bírósági vagy közigazgatási 
hatósági eljárásnak van helye. A törvényességi 
felügyelet nem irányulhat a jogi személy 
döntéseinek gazdaságossági, célszerűségi 
szempontból való felülvizsgálatára. 

(2) Ha a törvényes működés helyreállítása 
érdekében tett intézkedések nem vezetnek 
eredményre, a nyilvántartó bíróság megszün-
teti a jogi személyt. 

XI. Fejezet 

A jogi személy határozatainak bírósági 
felülvizsgálata 

3:35. § [A felülvizsgálat oka és a 
kezdeményezésre jogosultak] 

A jogi személy tagja, tagság nélküli jogi sze-
mély esetén az alapítói jogok gyakorlója, a jogi 
személy vezető tisztségviselője és felügyelő-
bizottsági tagja kérheti a bíróságtól a tagok 
vagy az alapítók és a jogi személy szervei által 
hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha 
a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő 
okiratba ütközik. 

3:36. § [A határozat hatályon kívül helyezése 
iránti kereset] 

(1) A határozat hatályon kívül helyezése 
iránt attól az időponttól számított harminc 
napon belül lehet keresetet indítani a jogi 
személy ellen, amikor a jogosult a határozatról 
tudomást szerzett vagy a határozatról tudo-
mást szerezhetett volna. A határozat meg-
hozatalától számított egyéves, jogvesztő határ-
idő elteltével per nem indítható. 

(2) Nem jogosult perindításra az, aki a hatá-
rozat meghozatalához szavazatával hozzájá-
rult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy 
jogellenes fenyegetés miatt szavazott a hatá-
rozat mellett. 

(3) Ha a határozatot a jogi személy vezető 
tisztségviselője támadja meg, és a jogi sze-
mélynek nincs más olyan vezető tisztség-
viselője, aki a jogi személy képviseletét ellát-
hatná, a perben a jogi személyt a felügye-
lőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag 
képviseli. Ha a jogi személynek nincs felü-
gyelőbizottsága, vagy a felügyelőbizottság 
valamennyi tagja felperesként perben áll, a 
bíróság a jogi személy perbeli képviseletére 
ügygondnokot rendel ki. 

(4) A határozat hatályon kívül helyezése 
iránti per megindításának a határozat végre-
hajtására halasztó hatálya nincs. A bíróság 
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indokolt esetben a felperes kérelmére a hatá-
rozat végrehajtását felfüggesztheti. A felfüg-
gesztést elrendelő végzés ellen nincs helye 
fellebbezésnek. A perben bírósági meghagyás 
nem bocsátható ki. 

3:37. § [A határozat hatályon kívül helyezése] 

(1) Ha a határozat jogszabályt sért vagy a 
létesítő okiratba ütközik, a bíróság a határo-
zatot hatályon kívül helyezi és szükség esetén 
új határozat meghozatalát rendeli el. 

(2) A határozat hatályon kívül helyezését 
kimondó bírósági ítélet hatálya a határozat 
felülvizsgálatának kezdeményezésére jogosult, 
de perben nem álló más személyekre is 
kiterjed. 

(3) Ha a jogszabálysértés vagy a létesítő oki-
ratba ütközés nem jelentős és nem veszé-
lyezteti a jogi személy jogszerű működését, a 
bíróság a jogsértés tényét állapítja meg. 

XII. Fejezet 

Állandó könyvvizsgáló 

3:38. § [Állandó könyvvizsgáló] 

(1) Ha a jogi személy a könyvvizsgálat ellá-
tására állandó könyvvizsgálót vesz igénybe, az 
állandó könyvvizsgáló feladatai ellátása 
érdekében betekinthet a jogi személy irataiba, 
számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a 
vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság 
tagjaitól és a jogi személy munkavállalóitól 
felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési 
számláját, pénztárát, értékpapír- és áruál-
lományát, valamint szerződéseit megvizs-
gálhatja. 

(2) Ha az állandó könyvvizsgáló a jogi sze-
mély vagyonának olyan változását észleli, 
amely veszélyezteti a jogi személlyel szembeni 
követelések kielégítését, vagy ha olyan 
körülményt észlel, amely a vezető tisztség-
viselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e 
minőségükben kifejtett tevékenységükért való 
felelősségét vonja maga után, késedelem 
nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdemé-
nyezni a tagok - tagság nélküli jogi személyek 
esetén az alapítói jogkör gyakorlójának - 
döntéshozatalához szükséges intézkedések 
megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet 

eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt 
körülményekről a jogi személy törvényességi 
felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot 
értesíteni. 

V. CÍM 

A JOGI SZEMÉLY ÁTALAKULÁSA, 
EGYESÜLÉSE, SZÉTVÁLÁSA ÉS JOGUTÓD 

NÉLKÜLI MEGSZŰNÉSE 

 

XIII. Fejezet 

Átalakulás, egyesülés, szétválás 

3:39. § [Átalakulás] 

(1) Jogi személy más típusú jogi személlyé 
történő átalakulása esetén az átalakuló jogi 
személy megszűnik, jogai és kötelezettségei az 
átalakulással keletkező jogi személyre mint 
általános jogutódra szállnak át. 

(2) Átalakulás esetén a jogi személy létesí-
tésére vonatkozó szabályokat megfelelően al-
kalmazni kell. 

3:40. § [Korlátozások] 

Nem alakulhat át a jogi személy, ha 

a) jogutód nélküli megszűnése iránti eljárás 
vagy csődeljárás alatt áll; 

b) vele szemben jogi személy elleni bünte-
tőjogi intézkedés iránti eljárás van folyamat-
ban, vagy jogi személlyel szemben alkalmaz-
ható büntetőjogi intézkedés hatálya alatt áll; 
vagy 

c) a tagok vagy az alapítók a létesítő okirat 
szerinti vagyoni hozzájárulásukat nem 
teljesítették. 

3:41. § [Döntés az átalakulás kezdeményezéséről] 

(1) A jogi személy átalakulásának kezdemé-
nyezéséről - az átalakulás módjának és a jog-
utód jogi személynek a meghatározásával - a 
jogi személy tagjai, illetve alapítói döntenek. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti döntést követően 
a jogi személy ügyvezetése köteles az átala-
kulási vagyonmérleg-tervezetet is tartalmazó 
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átalakulási tervet készíteni és azt a tagokkal, 
illetve alapítókkal közölni. 

3:42. § [Az átalakulásban részt nem vevő tagok] 

(1) A tagsággal rendelkező jogi személy 
tagjai az átalakulási terv közlésétől számított 
harminc napon belül nyilatkozhatnak arról, 
hogy nem kívánnak az átalakulással létrejövő 
jogi személy tagjaivá válni. 

(2) Az (1) bekezdés szerint jognyilatkozatot 
tett tagok tagsági jogviszonya az átalakulás 
időpontjában megszűnik, és az átalakuló jogi 
személy vagyonából olyan hányadra jogo-
sultak, amelyet a jogi személy jogutód nélküli 
megszűnése esetén igényelhetnének. 

(3) Az átalakulási tervet a tagok (1) bekezdés 
szerinti nyilatkozata alapján szükség szerint 
módosítani kell. 

3:43. § [Az átalakulás befejezése] 

(1) Az átalakulásról a tagok vagy alapítók az 
átalakulási terv elfogadásával határoznak; e 
határozatot a döntéshozó szerv legalább 
háromnegyedes szótöbbséggel hozza meg. 

(2) Az elfogadott átalakulási tervet az 
átalakulásról hozott döntéssel együtt közzé 
kell tenni. Az a hitelező, akinek követelése a 
közzététel előtt keletkezett, a közzétételtől 
számított harmincnapos jogvesztő határidőn 
belül az átalakuló jogi személytől megfelelő 
biztosítékot követelhet, ha az átalakulás köve-
telésének kielégítését veszélyezteti. 

(3) Az átalakulással létrejövő jogi személy 
nyilvántartásba vételével egyidejűleg az átala-
kulással megszűnő jogi személyt törölni kell a 
nyilvántartásból. A létrejövő jogi személy 
nyilvántartásba vételéig az átalakuló jogi 
személy a bejegyzett jogi személy típusban 
folytatja tevékenységét. 

(4) Ha a nyilvántartó bíróság az átalakulás 
bejegyzését elutasítja, a jogi személy korábbi 
formájában működik tovább. 

3:44. § [Egyesülés] 

(1) A jogi személy más jogi személyekkel 
összeolvadás vagy beolvadás útján egyesülhet. 
Összeolvadásnál az összeolvadó jogi szemé-
lyek megszűnnek, és új jogi személy jön létre 

általános jogutódlás mellett. Beolvadásnál a 
beolvadó jogi személy szűnik meg, általános 
jogutódja az egyesülésben részt vevő másik 
jogi személy. 

(2) Ha az egyesülésben részt vevő jogi sze-
mélyek mindegyike határoz az egyesülés 
kezdeményezéséről, az ügyvezetéseik köte-
lesek az átalakulási tervnek megfelelő 
tartalommal közös egyesülési tervet készíteni, 
amelynek tartalmaznia kell valamennyi részt 
vevő jogi személy vagyonmérleg-tervezetét, 
valamint az egyesüléssel létrejövő jogi személy 
nyitó vagyonmérleg-tervezetét. 

(3) Az egyesülésben részt vevő jogi 
személyek az egyesülési terv elfogadásáról 
külön-külön döntenek. Az egyesülési tervet 
akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha azt az 
egyesülésben részt vevő valamennyi jogi 
személy elfogadta. 

3:45. § [Szétválás] 

(1) A jogi személy különválás vagy kiválás 
útján több jogi személlyé szétválhat. Külön-
válás esetén a jogi személy megszűnik, és 
vagyona a különválással létrejövő több jogi 
személyre mint jogutódra száll át. Kiválás 
esetén a jogi személy fennmarad, és vagyo-
nának egy része a kiválással létrejövő jogi 
személyre mint jogutódra száll át. 

(2) A jogi személy kiválással vagy 
különválással úgy is szétválhat, hogy 

a) a kiváló tag a jogi személy vagyonának 
egy részével már működő jogi személyhez 
mint jogutódhoz csatlakozik (beolvadásos 
kiválás); 

b) a különváló tagok a jogi személy vagyo-
nának rájuk eső részével különböző, már 
működő jogi személyekhez mint jogutódokhoz 
csatlakoznak (beolvadásos különválás). 

(3) Beolvadásos kiválás és beolvadásos kü-
lönválás esetén a döntéshozó szerv szétválás-
ról szóló döntéséhez annak a jogi személynek a 
hozzájárulása is szükséges, amelybe a kiváló 
vagy különváló tagok beolvadnak. 

3:46. § [A szétváló jogi személy jogai és 
kötelezettségei] 
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(1) A szétváló jogi személy jogutódjai - 
ideértve kiválás esetén a megmaradó jogi 
személyt is - a szétváló jogi személynek a 
szétválás előtt keletkezett kötelezettségeiért a 
szétválási terv rendelkezései szerint kötelesek 
helytállni. Ha az adott kötelezettséget a szét-
válási tervben nevesített jogutód nem teljesíti, 
azért valamennyi jogutód egyetemlegesen 
köteles helytállni. 

(2) Ha egy kötelezettségről a szétválási 
tervben nem rendelkeznek, azért a jogutódok 
egyetemlegesen kötelesek helytállni. 

(3) A szétváló jogi személy vagyonmegosz-
tás előtt szerzett jogainak érvényesítésére a 
szétválás után az a jogutód jogosult, amelynek 
az adott jogot a szétválási terv juttatta. Ha 
valamely jogról a szétválási tervben nem ren-
delkeztek, az a jogutódokat a vagyonmeg-
osztás arányában illeti meg. 

3:47. § [Az átalakulás szabályainak alkalmazása] 

A jogi személy egyesülésére és szétválására 
az átalakulásra vonatkozó szabályokat meg-
felelően alkalmazni kell. 

XIV. Fejezet 

A jogi személy jogutód nélküli megszűnése 

3:48. § [Jogi személy jogutód nélküli 
megszűnése] 

(1) A jogi személy jogutód nélkül meg-
szűnik, ha 

a) határozott időre jött létre és a meghatá-
rozott időtartam eltelt; 

b) megszűnése meghatározott feltétel bekö-
vetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett; 

c) a tagok vagy alapítók kimondják meg-
szűnését; vagy 

d) az arra jogosult szerv megszünteti 

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy 
vagyoni viszonyainak lezárására irányuló 
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíró-
ság a jogi személyt a nyilvántartásból törli. 

(2) A jogutód nélkül megszűnt jogi sze-
mélynek a hitelezők kielégítése után fenn-
maradt vagyona a jogi személy tagjait, tagság 

nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok 
gyakorlóit illeti meg olyan arányban, amilyen 
arányban ők vagy jogelődjük a jogi személy 
javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek. 

(3) A jogutód nélkül megszűnt jogi személy 
tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való 
részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a 
megszűnt jogi személy ki nem elégített 
tartozásaiért. 

*** 

MÁSODIK RÉSZ 

EGYESÜLET 

VII. CÍM 

AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, 
TAGSÁGA 

3:63. § [Az egyesület fogalma] 

(1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alap-
szabályban meghatározott céljának folyamatos 
megvalósítására létesített, nyilvántartott tag-
sággal rendelkező jogi személy. 

(2) Egyesület nem alapítható gazdasági tevé-
kenység céljára. 

(3) Az egyesület az egyesületi cél megva-
lósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 
tevékenység végzésére jogosult. 

(4) Az egyesület vagyonát céljának megfe-
lelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel 
tagjai között, és a tagok részére nyereséget 
nem juttathat. 

(5) Az egyesület alapszabálya az egyesület 
valamely szervezeti egységét jogi személlyé 
nyilváníthatja. 

3:64. § [Létesítés] 

Az egyesület létrehozásához alapszabály 
elfogadása, az alapszabály elfogadásához leg-
alább tíz személy egybehangzó akaratnyilat-
kozata szükséges. 

3:65. § [Az egyesületi tag jogállása] 

(1) Az egyesület tagja jogosult az egyesület 
tevékenységében részt venni. 
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(2) Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik 
meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, 
kivéve, ha az alapszabály különleges jogállású 
tagságot határoz meg. 

(3) A tag tagsági jogait személyesen gyako-
rolhatja. A tag tagsági jogait akkor gya-
korolhatja képviselőn keresztül, ha azt az 
alapszabály lehetővé teszi. A tagsági jogok 
forgalomképtelenek és nem örökölhetők. 

(4) Az egyesület tagja nem köteles vagyoni 
hozzájárulást teljesíteni. A tag az egyesület 
tartozásaiért saját vagyonával nem felel. 

3:66. § [A tagok kötelezettsége] 

(1) Az egyesület tagja köteles az alapsza-
bályban meghatározott tagi kötelezettségek 
teljesítésére. 

(2) Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti 
az egyesület céljának megvalósítását és az 
egyesület tevékenységét. 

3:67. § [A tagsági jogviszony keletkezése] 

(1) Az egyesületi tagság az alapításkor az 
egyesület nyilvántartásba vételével, az 
alapítást követően a belépési kérelemnek a 
közgyűlés általi elfogadásával keletkezik. 

(2) A tagok személyére vonatkozó adatok 
nem nyilvánosak. 

3:68. § [A tagsági jogviszony megszűnése] 

(1) A tagsági jogviszony megszűnik 

a) a tag kilépésével; 

b) a tagsági jogviszony egyesület általi 
felmondásával; 

c) a tag kizárásával; 

d) a tag halálával vagy jogutód nélküli 
megszűnésével. 

(2) A tag tagsági jogviszonyát az egyesület 
képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal 
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. 

3:69. § [A tagsági jogviszony felmondása] 

(1) Ha az alapszabály a tagságot feltételek-
hez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a 
feltételeknek, az egyesület a tagsági jogvi-

szonyt harmincnapos határidővel írásban fel-
mondhatja. 

(2) A felmondásról az egyesület közgyűlése 
dönt. 

3:70. § [A tag kizárása] 

(1) A tagnak jogszabályt, az egyesület 
alapszabályát vagy közgyűlési határozatát 
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása 
esetén - bármely egyesületi tag vagy egyesületi 
szerv kezdeményezésére - a taggal szemben 
kizárási eljárás folytatható le, ha az 
alapszabály a kizárást lefolytató szervet és a 
tisztességes eljárást biztosító szabályokat 
meghatározta. 

 (2) A tag kizárását kimondó határozatot 
írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; 
az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás 
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, 
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájé-
koztatást. A kizáró határozatot a taggal 
közölni kell. 

(3) Az alapszabály a kizáró határozat ellen 
fellebbezési lehetőséget biztosíthat, ebben az 
esetben az alapszabályban rendelkezni kell a 
fellebbezési eljárásról és a fellebbezést elbíráló 
egyesületi szervről. 

(4) Semmis az alapszabály olyan 
rendelkezése, amely az (1)-(3) bekezdésben 
foglalt szabályoktól eltér. 

 

VIII. CÍM 

AZ EGYESÜLET SZERVEI 

3:71. § [Közgyűlés, a közgyűlés hatásköre. A 
küldöttgyűlés] 

(1) Az egyesület döntéshozó szerve a 
közgyűlés. 

(2) A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, 
szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés 
rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket 
feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. 

(3) A közgyűlés hatáskörébe tartozik az 
alapszabály módosítása; az alapszabály ettől 
eltérő rendelkezése semmis. 

(4) Ha az alapszabály küldöttgyűlés 
működését írja elő, meg kell határoznia a 
küldöttek választásának módját. A 
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küldöttgyűlésre egyebekben a közgyűlés 
szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

3:72. § [A közgyűlés összehívása és napirendje] 
(1) A közgyűlés évente legalább egy 

alkalommal ülésezik. Az alapszabály négy 
évnél ritkább ülésezést előíró rendelkezése 
semmis. A közgyűlési meghívó elküldése és a 
közgyűlés napja között legalább tizenöt 
napnak kell eltelnie. 

(2) A közgyűlési meghívó az általános 
tartalmi elemeken túl tartalmazza 

a) határozatképtelenség esetére a 
megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az 
eltérő határozatképességi szabályokra 
vonatkozó figyelemfelhívást; és 

b) küldöttgyűlés tartása esetén az erre a 
körülményre történő utalást. 

(3) A közgyűlés helyszínét elegendő a 
meghívóban megjelölni akkor is, ha az eltér az 
egyesület székhelyétől. 

(4) A közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre 
vonatkozóan az ügyvezetés a tagnak - 
kérelmére - köteles felvilágosítást adni. 

3:73. § [A napirend kiegészítése] 
(1) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől 

vagy közzétételétől számított, az 
alapszabályban meghatározott időn belül a 
tagok és az egyesület szervei a közgyűlést 
összehívó szervtől vagy személytől a napirend 
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 
indokolásával. 

(2) A napirend kiegészítésének tárgyában a 
közgyűlést összehívó szerv vagy személy 
jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése 
iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv 
vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a 
közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló 
határozat meghozatalát megelőzően külön 
dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

3:74. § [A közgyűlés ülésezése] 
(1) A közgyűlés nem nyilvános; azon a 

tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés 
összehívására jogosult által meghívottak és az 
alapszabály vagy a közgyűlés határozata 
alapján tanácskozási joggal rendelkező 
személyek vehetnek részt. 

(2) A tag a közgyűlés ülésén tagsági jogait 
személyes részvétel helyett elektronikus 
hírközlő eszközök igénybevételével akkor 

gyakorolhatja, ha az alapszabály az igénybe 
vehető elektronikus hírközlő eszközöket, 
valamint azok alkalmazásának feltételeit és 
módját úgy határozza meg, hogy a tagok 
azonosítása és a tagok közötti kölcsönös és 
korlátozásmentes kommunikáció biztosított 
legyen. 

(3) Ha a közgyűlést nem szabályszerűen 
hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, 
ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább 
háromnegyede jelen van, és egyhangúlag 
hozzájárul az ülés megtartásához. 

(4) A szabályszerűen közölt napirenden 
szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, 
ha a részvételre jogosultak legalább 
háromnegyede jelen van és a napirenden nem 
szereplő kérdés megtárgyalásához 
egyhangúlag hozzájárul. 

(5) A (3) és (4) bekezdésekben foglalt esetek 
körébe nem eső, nem szabályosan összehívott 
vagy megtartott közgyűlésen elfogadott és 
ebből az okból érvénytelen határozat az 
elfogadásának időpontjára visszamenő 
hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a 
közgyűlés napjától számított harminc napon 
belül valamennyi tag egyhangúlag 
érvényesnek ismeri el. Semmis az alapszabály 
olyan rendelkezése, amely az egyhangúságra 
vonatkozó feltételtől eltér. 

3:75. § [Jelenléti ív. Jegyzőkönyv] 
(1) A közgyűlésen megjelent tagokról 

jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell 
tüntetni a tag, valamint - ha az alapszabály a 
képviselő útján történő részvételt lehetővé 
teszi - képviselője nevét és lakóhelyét vagy 
székhelyét, és - ha a tagokat nem azonos 
számú szavazat illeti meg - a tagot megillető 
szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés 
levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető 
aláírásával hitelesíti. 

(2) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell 
készíteni, amely tartalmazza 

a) az egyesület nevét és székhelyét; 
b) a közgyűlés helyét és idejét; 
c) a közgyűlés levezető elnökének, a 

jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv 
hitelesítőjének a nevét; 

d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb 
eseményeket, az elhangzott indítványokat; 
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e) a határozati javaslatokat, a leadott 
szavazatok és ellenszavazatok, valamint a 
szavazástól tartózkodók számát. 

(3) A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és 
a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre 
megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti. 

(4) Az egyesület ügyvezetése köteles a 
közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti 
ívet az egyesület dokumentumai között 
elhelyezni és megőrizni. 

(5) Bármely tag a közgyűlési jegyzőkönyv 
másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét 
tartalmazó kivonatának a kiadását kérheti az 
ügyvezetéstől. 

 

3:76. § [Határozathozatal megismételt közgyűlés] 
(1) Az egyesület alapszabályának 

módosításához, az egyesület egyesüléséhez és 
szétválásához a közgyűlés háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

(2) Az egyesület céljának módosításához és 
az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési 
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott 
határozata szükséges. 

(3) Ha a közgyűlés határozatképtelen, a 
megismételt közgyűlés az eredeti napirenden 
szereplő ügyekben a megjelent tagok számára 
tekintet nélkül határozatképes, ha azt az 
eredeti időpontot legalább három és legfeljebb 
tizenöt nappal követő időpontra hívják össze. 

3:77. § [Az ügyvezetés ellátása] 
Az egyesület ügyvezetését az egyesület 

ügyvezetője vagy az elnökség látja el. Az 
egyesület vezető tisztségviselői az ügyvezető 
vagy az elnökség tagjai. 

3:78. § [Elnökség] 
(1) Az elnökség három tagból áll. Semmis az 

alapszabály olyan rendelkezése, amely 
háromnál kevesebb tagú elnökség felállítását 
írja elő. 

(2) Az elnökség tagjai kötelesek a 
közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az 
egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, 
az egyesület tevékenységéről és gazdasági 
helyzetéről beszámolni. 

(3) Az elnökség határozatait a jelenlévők 
egyszerű szótöbbségével hozza. Az 

alapszabály ennél alacsonyabb 
határozathozatali arányt előíró rendelkezése 
semmis. 

3:79. § [A vezető tisztségviselői megbízatás] 
(1) Ha az alapszabályban vagy a választás 

során a vezető tisztségviselői megbízás 
időtartamáról a tagok nem rendelkeznek, a 
vezető tisztségviselő megbízatása két évre szól. 

(2) Az öt évnél hosszabb időre szóló vezető 
tisztségviselői megbízás az öt évet meghaladó 
részében semmis. 

(3) A vezető tisztségviselőket az egyesület 
tagjai közül kell választani, az alapszabály 
felhatalmazása alapján a vezető tisztségviselők 
legfeljebb egyharmada választható az 
egyesület tagjain kívüli személyekből. 

3:80. § [Az ügyvezetés feladatai] 
Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik 
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az 

ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a 
döntések meghozatala; 

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a 
közgyűlés elé terjesztése; 

c) az éves költségvetés elkészítése és annak a 
közgyűlés elé terjesztése; 

d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon 
felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések 
meghozatala és végrehajtása; 

e) az egyesület jogszabály és az alapszabály 
szerinti szervei megalakításának és a 
tisztségviselők megválasztatásának 
előkészítése; 

f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az 
egyesület szerveinek értesítése; 

g) az ügyvezető szerv által összehívott 
közgyűlés napirendi pontjainak 
meghatározása; 

h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az 
egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

i) a tagság nyilvántartása; 
j) az egyesület határozatainak, szervezeti 

okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
k) az egyesület működésével kapcsolatos 

iratok megőrzése; 
l) az egyesületet érintő megszűnési ok 

fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt 
intézkedések megtétele; és 
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m) az alapszabály felhatalmazása alapján a 
tag felvételéről való döntés. 

3:81. § [A közgyűlés összehívása] 
(1) Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést 

összehívni a szükséges intézkedések megtétele 
céljából, ha 

a) az egyesület vagyona az esedékes 
tartozásokat nem fedezi; 

b) az egyesület előreláthatólag nem lesz 
képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; 
vagy 

c) az egyesület céljainak elérése veszélybe 
került. 

(2) Az (1) bekezdés alapján összehívott 
közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra 
okot adó körülmény megszüntetése érdekében 
intézkedést tenni vagy az egyesület 
megszüntetéséről dönteni. 

(3) Semmis az alapszabály olyan 
rendelkezése, amely az (1) és a (2) bekezdésben 
foglalt szabályoknál az egyesületre nézve 
enyhébb követelményeket ír elő. 

3:82. § [A felügyelőbizottság létrehozásának 
kötelező esetei] 

(1) Kötelező felügyelőbizottságot létrehozni, 
ha a tagok több mint fele nem természetes 
személy, vagy ha a tagság létszáma a száz főt 
meghaladja. Az alapszabály ettől eltérő 
rendelkezése semmis 

(2) A felügyelőbizottság feladata az 
egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az 
alapszabály és az egyesületi határozatok 
végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. 

IX. CÍM 

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

3:83. § [Jogutódlással történő megszűnés] 
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat 

át, csak egyesülettel egyesülhet és csak 
egyesületekre válhat szét. 

3:84. § [A jogutód nélküli megszűnés okai] 
A jogi személy jogutód nélküli 

megszűnésének általános esetein túl az 
egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha 

a) az egyesület megvalósította célját vagy az 
egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné 
vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 

b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon 
keresztül nem éri el a tíz főt. 

3:85. § [Rendelkezés a fennmaradó vagyonról] 
(1) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése 

esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése 
után fennmaradó vagyont az alapszabályban 
meghatározott, az egyesület céljával 
megegyező vagy hasonló cél megvalósítására 
létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A 
nyilvántartó bíróság jogszabályban 
meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, 
ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést 
a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az 
alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet 
a vagyont nem fogadja el vagy azt nem 
szerezheti meg. 

(2) A fennmaradó vagyon sorsáról a 
nyilvántartó bíróság a törlést kimondó 
határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás 
teljesítésére szükség esetén ügygondnokot 
rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az 
egyesület törlésével száll át az új jogosultra. 

3:86. § [A vezető tisztségviselők felelőssége 
jogutód nélküli megszűnés esetén] 

(1) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése 
után a vezető tisztségviselőkkel szemben e 
minőségükben az egyesületnek okozott károk 
miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági 
törléstől számított egy éven belül - az 
egyesület törlésének időpontjában tagsági 
jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, 
akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó 
egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett 
volna vagyon, át kellett volna adni. 

(2) Ha az egyesület jogutód nélkül 
megszűnik, a hitelezők kielégítetlen 
követelésük erejéig kártérítési igényt 
érvényesíthetnek az egyesület vezető 
tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül 
okozott károkért való felelősség szabályai 
szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület 
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet 
beállta után a hitelezői érdekeket nem vette 
figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással 
történő megszűnés esetén nem alkalmazható. 

3:87. § [Választottbírósági eljárás kikötése] 
Az egyesület alapszabálya vagy a jogvitában 

érintett személyek megállapodása a tagsági 
jogviszonyból, továbbá az egyesületi szervek 
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és a tagok egymás közti jogviszonyából eredő 
jogvitákra állandó vagy eseti választottbíróság 
eljárását kötheti ki. 
 

*** 

HATODIK RÉSZ 

ALAPÍTVÁNY 

XXII. CÍM 

AZ ALAPÍTVÁNY FOGALMA, 
LÉTESÍTÉSE, VAGYONA 

3:378. § [Az alapítvány fogalma] 

Az alapítvány az alapító által az alapító 
okiratban meghatározott tartós cél folyamatos 
megvalósítására létrehozott jogi személy. Az 
alapító az alapító okiratban meghatározza az 
alapítványnak juttatott vagyont és az 
alapítvány szervezetét. 

3:379. § [Az alapítvány tevékenységének 
korlátai] 

(1) Alapítvány nem alapítható gazdasági 
tevékenység folytatására. 

(2) Az alapítvány az alapítványi cél meg-
valósításával közvetlenül összefüggő gazda-
sági tevékenység végzésére jogosult. 

(3) Alapítvány nem lehet korlátlan felelős-
ségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet 
alapítványt és nem csatlakozhat alapít-
ványhoz. 

(4) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, 
alapítvány nem hozható létre az alapító, a 
csatlakozó, az alapítványi tisztségviselő, az 
alapítványi szervek tagja, valamint ezek 
hozzátartozói érdekében. Nem sérti e rendel-
kezést az alapítvány tisztségviselőinek szerző-
dés szerint járó díjazása. 

3:380. § [Alapítvány létesítése több alapító által] 

(1) Több személy együttesen is létesíthet 
alapítványt. 

(2) Ha több alapító létesít alapítványt, az 
alapítói jogokat az alapítók együttesen 
gyakorolják. 

3:381. § [Az alapításra vonatkozó jognyilatkozat 
visszavonása] 

Az alapító a nyilvántartásba történő bejegy-
zés jogerőre emelkedéséig vonhatja vissza az 
alapításra vonatkozó jognyilatkozatát. 

3:382. § [A vagyoni juttatás teljesítése] 

(1) Az alapító köteles az alapítványi cél meg-
valósításához szükséges, az alapító okiratban 
vállalt vagyoni juttatást teljesíteni. 

(2) Az alapítónak legalább az alapítvány 
működésének megkezdéséhez szükséges 
vagyont a nyilvántartásba-vételi kérelem be-
nyújtásáig át kell ruháznia az alapítványra. 

(3) Az alapítónak a teljes juttatott vagyont 
legkésőbb az alapítvány nyilvántartásba vé-
telétől számított egy éven belül kell átruháznia 
az alapítványra. 

(4) Ha az alapító az alapító okiratban meg-
határozott határidőn belül a teljes juttatott 
vagyont nem ruházza át az alapítványra, a 
kuratórium az alapítót megfelelő határidő 
tűzésével felszólítja kötelezettségének teljesí-
tésére. A határidő eredménytelen elteltét köve-
tően a nyilvántartó bíróság - a kuratórium 
bejelentése alapján - az alapítói jogok gyakor-
lását felfüggeszti. A felfüggesztés időtartama 
alatt az alapítói jogokat a nyilvántartó bíróság 
gyakorolja. 

(5) Az alapítói jogok felfüggesztése nem 
mentesíti az alapítót az alapító okiratban vál-
lalt kötelezettségei alól. 

3:383. § [Csatlakozás az alapítványhoz] 

(1) Nyilvántartásba vett alapítványhoz csat-
lakozni vagyoni juttatás teljesítésével, az 
alapító okiratban meghatározott feltételekkel 
lehet. 

(2) Ha a csatlakozó az alapító okirat alapján 
alapítói jogok gyakorlására jogosult, a csat-
lakozást követően az alapítói jogokat az azok 
gyakorlására jogosult más személyekkel együt-
tesen gyakorolhatja. 

3:384. § [Az alapítvány vagyonának kezelése, 
védelme] 
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(1) Az alapítvány vagyonát céljának megfe-
lelően, az alapító okiratban meghatározott 
módon kell kezelni és felhasználni. 

(2) Az alapító és a csatlakozó az alapítvány 
részére juttatott vagyont nem vonhatja el és 
nem követelheti vissza; az alapító okirat ettől 
eltérő rendelkezése semmis. Ezt a rendelkezést 
megfelelően alkalmazni kell az alapító és a 
csatlakozó jogutódjára is. 

3:385. § [A kedvezményezett] 

Az alapítvány vagyona terhére az alapít-
vány céljának megvalósításával összefüggés-
ben annak a személynek juttatható vagyoni 
szolgáltatás, akit az alapító okirat vagy - az 
alapító okirat rendelkezése hiányában - az erre 
jogosult alapítványi szerv kedvezményezett-
ként megjelöl. 

3:386. § [Az alapító és hozzátartozója mint 
kedvezményezett] 

(1) Az alapító és a csatlakozó abban az eset-
ben lehet az alapítvány kedvezményezettje, ha 
az alapítvány célja az alapító tudományos, 
irodalmi vagy művészeti alkotásainak 
gondozása. 

(2) Az alapító és a csatlakozó hozzátartozója 
abban az esetben lehet az alapítvány kedvez-
ményezettje, ha az alapítvány célja a hozzá-
tartozó tudományos, irodalmi vagy művészeti 
alkotásainak gondozása, a hozzátartozó ápo-
lása, gondozása, tartása, egészségügyi ellátási 
költségeinek viselése, iskolai tanulmányainak 
ösztöndíjjal vagy egyéb módon történő tá-
mogatása. 

3:387. § [A kedvezményezett alapítvánnyal 
szemben támasztható igényei] 

A kedvezményezettként megjelölt személy 
nem támaszthat igényt az alapítvánnyal 
szemben, kivéve, ha 

a) az alapító okirat a kedvezményezett 
személyt, a neki járó szolgáltatást és a teljesítés 
időpontját a teljesítéshez szükséges módon 
meghatározza; vagy 

b) a kuratórium a kedvezményezett részére 
szóló juttatásról döntött, döntését a kedvez-
ményezettel közölte, és a jogosult a juttatás 
feltételeit elfogadta. 

XXIII. CÍM 

AZ ALAPÍTVÁNY LÉTESÍTÉSE 
VÉGINTÉZKEDÉSSEL 

3:388. § [Alapítvány létesítése végintézkedéssel] 

(1) Alapítvány írásbeli végrendeletben vagy 
öröklési szerződésben is létesíthető. Ilyen 
esetben a végintézkedésnek tartalmaznia kell 
az alapító okirat tartalmi elemeit. 

(2) Írásbeli végrendeletben vagy öröklési 
szerződésben létesített alapítvány esetén az 
alapítvány nyilvántartásba vétele iránt a 
kuratórium tagjának kijelölt személy köteles 
eljárni. Ha a nyilvántartásba vétel iránt egyik 
kuratóriumi tagnak kijelölt személy sem 
intézkedik, a nyilvántartó bíróság által kijelölt 
ügygondnok jár el. 

(3) A végrendeletben vagy öröklési szer-
ződésben létesített alapítvány a nyilvántar-
tásba vétellel az alapító halálának időpontjára 
visszamenő hatállyal jön létre. 

(4) Az alapítvány nyilvántartásba vétele 
ügyében eljáró személy jogosult a vagyon ér-
dekében eljárni és köteles annak megóvása 
érdekében a szükséges intézkedéseket 
megtenni. 

3:389. § [Alapítvány létesítése meghagyással] 

(1) Alapítvány létesítését az örökhagyó 
meghagyásban is elrendelheti. A meghagyás-
ban meg kell határozni a létesítendő alapít-
vány célját és vagyonát, valamint ki kell jelölni 
azt a személyt, aki az alapítvány létrehozását 
követelheti. 

(2) Ha a meghagyást annak kötelezettje 
felszólítás ellenére nem teljesíti, az alapítvány 
létrehozásának követelésére jogosult személy a 
bíróságtól kérheti az alapítvány alapító okira-
tának ítélettel történő pótlását és az örökös 
vagy a hagyományos kötelezését az alapít-
ványi vagyon szolgáltatására. Az alapítvány 
létrehozásának követelésére jogosult személy a 
bíróság határozata alapján kérheti a nyilván-
tartó bíróságtól az alapítvány nyilvántartásba 
vételét. 

3:390. § [A végintézkedéssel létesített alapítvány 
meghiúsulása] 
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(1) Ha végrendeletben vagy öröklési szerző-
désben tett közérdekű célú alapítvány nem jön 
létre, az örökhagyó juttatása közérdekű meg-
hagyásnak minősül, és az alapítványnak szánt 
vagyont a meghiúsult alapítvány céljának 
megvalósítása érdekében kell kezelni. 

(2) Ha végrendeletben vagy öröklési szerző-
désben nem közérdekű célra tett alapítvány 
nem jön létre, az így érintett vagyon a 
hagyaték részét képezi. 

XXIV. CÍM 

AZ ALAPÍTÓ OKIRAT 

3:391. § [Az alapító okirat tartalmi elemei] 

(1) A jogi személy létesítő okiratának általá-
nos kötelező tartalmi elemein kívül az alapít-
vány alapító okiratában meg kell határozni 

a) az alapítvány határozott vagy határozat-
lan időre történő létesítését, határozott időre 
történő létesítésnél a határozott időtartamot; 

b) az alapítványi vagyon kezelésének és 
felhasználásának szabályait; 

c) a kuratóriumi tagság keletkezésére és 
megszűnésére vonatkozó szabályokat, a kura-
tóriumi tagság határozott vagy határozatlan 
időre szóló voltát, határozott idejű kuratóriumi 
tagság esetén a határozott időtartamot, továb-
bá a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és 
összeférhetetlenségi szabályokat; és 

d) a kuratóriumi tagsági díjazás megálla-
pításának szabályait. 

(2) Az alapító okirat szükség szerint 
rendelkezik 

a) az alapító jogainak meghatározott alapít-
ványi szerv hatáskörébe utalásáról; 

b) az alapítói jogok átruházásának szabá-
lyairól; 

c) az alapítványhoz való csatlakozásnak va-
gyoni juttatás fejében történő megengedéséről, 
annak feltételeiről és a csatlakozót megillető 
alapítói vagy egyéb jogokról; 

d) gazdasági tevékenység folytatásáról és 
ennek kereteiről; 

e) az alapítványi szervek hatásköréről és 
eljárási szabályairól; 

f) az alapítók gyűlésének létesítéséről és e 
gyűlés működési szabályairól; 

g) az e törvényben nem nevesített alapít-
ványi szervek létesítéséről, eljárási szabályai-
nak meghatározásáról, tagjainak kinevezé-
séről, visszahívásáról és javadalmazásáról; 

h) az alapítvány képviseletének részletes 
szabályairól, ideértve az alapítvány munkavál-
lalóival szemben a munkáltatói jogok gyakor-
lójának a meghatározását; 

i) a kedvezményezettek körének meghatá-
rozásáról, illetve a kedvezményezett szemé-
lyek megjelöléséről, továbbá a kedvezménye-
zetteket megillető szolgáltatásról és jogokról; 

j) az alapítvány jogutód nélküli megszűnése 
esetére az alapítvány fennmaradó vagyona 
jogosultjának megnevezésről. 

(3) Az alapító az alapító okiratban az ala-
pítvány szervezeti egységét jogi személynek 
nyilváníthatja. 

3:392. § [Az alapító okirat értelmezése] 

Az alapító okiratot az alapító akarata szerint 
kell értelmezni, úgy, hogy az alapítvány célja 
megvalósuljon. 

3:393. § [Az alapító okirat módosítása] 

(1) Semmis az alapító okiratban az alapít-
vány céljának módosítása, kivéve, ha az alapít-
vány a célját megvalósította, vagy a cél elérése 
lehetetlenné vált, és az új cél megvalósítására 
az alapítvány elegendő vagyonnal rendelkezik. 

(2) Semmis az alapító okirat olyan módo-
sítása, amely az alapítvány vagyonának csök-
kentésére irányul, vagy - ha az alapítványhoz 
csatlakozás történt - az alapítvány jogutód 
nélküli megszűnése esetére kijelölt kedvezmé-
nyezett személyét megváltoztatja. 

XXV. CÍM 

AZ ALAPÍTÓI JOGOK GYAKORLÁSA 

3:394. § [Az alapítói jogok gyakorlása az alapító 
kiesése esetén] 
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(1) Ha az alapító meghalt, jogutód nélkül 
megszűnt vagy más okból az alapítói jogait 
véglegesen nem gyakorolja, az alapítói jogokat 
az alapító által az alapító okiratban kijelölt 
személy vagy alapítványi szerv, kijelölés 
hiányában a kuratórium gyakorolja. 

(2) Ha az alapítvány alapítói jogait nem az 
alapító gyakorolja, e törvénynek az alapítóra 
vonatkozó rendelkezéseit az alapítói jogok 
gyakorlójára kell alkalmazni. 

(3) Ha az alapítvány valamely szerve jogo-
sult az alapítói jogok gyakorlására, a feljogo-
sított alapítványi szerv saját tagjaival és veze-
tőjével, valamint a szerv ellenőrzésére szolgáló 
személyekkel kapcsolatos alapítói jogokat nem 
gyakorolhat. 

(4) Ha nincs az alapítói jogok gyakorlására 
az (1)-(3) bekezdés alapján jogosult személy 
vagy szerv, az alapítói jogokat a nyilvántartó 
bíróság gyakorolja. 

3:395. § [Az alapítók gyűlése] 

(1) Ha több személy együttesen úgy létesít 
alapítványt, hogy az alapítói jogokat testü-
letben látják el, az alapítók gyűlésére az alapító 
okiratban nem rendezett kérdésekben az 
egyesület közgyűlésére vonatkozó szabályokat 
kell megfelelően alkalmazni. 

(2) Az alapítói jogoknak az alapítók gyűlése 
általi gyakorlása során figyelmen kívül kell 
hagyni azt az alapítót, aki ismeretlen helyen 
tartózkodik és alapítói jogai gyakorlásának az 
erre irányuló felhívás hirdetményi kézbesítése 
alapján sem tesz eleget. 

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat megfele-
lően alkalmazni kell abban az esetben is, ha az 
alapítói jogokat az alapítvány kijelölt szerve 
testületként gyakorolja. 

3:396. § [Az alapítói jogok és kötelezettségek 
átruházása] 

Az alapítói jogokat és kötelezettségeket az 
alapító átruházhatja, ha az alapító okiratban 
vállalt vagyoni hozzájárulását teljesítette. 

 

 

XXVI. CÍM 

AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEI 

3:397. § [A kuratórium] 

(1) A kuratórium az alapítvány ügyvezető 
szerve. A kuratórium tagjai az alapítvány 
vezető tisztségviselői. 

(2) A kuratórium három természetes 
személyből áll, akik közül legalább kettőnek 
állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. 

(3) Az alapítvány kedvezményezettje és 
annak közeli hozzátartozója nem lehet a 
kuratórium tagja. Az alapító okirat eltérő 
rendelkezése semmis. 

(4) Az alapító és közeli hozzátartozói nem 
lehetnek többségben a kuratóriumban. Az 
alapító okirat eltérő rendelkezése semmis. 

(5) Az alapító az alapítvány egyszemélyes 
ügyvezető szervéül kurátort nevezhet. A 
kurátorra a kuratóriumra vonatkozó szabá-
lyokat megfelelően alkalmazni kell. 

3:398. § [A kuratóriumi tagsággal kapcsolatos 
előírások] 

(1) A kuratóriumi tagokat határozott vagy 
határozatlan időre lehet kijelölni vagy 
megválasztani. 

(2) A kuratórium tagját megbízatásának le-
járta előtt az alapítványi cél megvalósításának 
közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói 
jogok gyakorlója hívhatja vissza. 

3:399. § [A kuratórium működése] 

(1) Ha az alapító nem tartja fenn magának a 
kuratórium elnöke kijelölésének jogát és nem 
ruházta át ezt a jogot más, alapítványi tiszt-
séget betöltő személyre vagy más alapítványi 
szervre, a kuratórium tagjai maguk közül 
választanak elnököt. 

(2) A kuratórium évente legalább egyszer 
ülést tart, amelyet az elnök hív össze. Az 
alapító okirat ennél ritkább ülésezést előíró 
rendelkezése semmis. 

(3) Bármely kuratóriumi tag kérheti kura-
tóriumi ülés összehívását a cél és az ok meg-
jelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium 



21 

 

elnöke köteles a kérelem beérkezésétől 
számított nyolc napon belül intézkedni az ülés 
összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a 
kuratórium elnöke nem tesz eleget, a 
kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is 
összehívhatja. 

3:400. § [A felügyelőbizottság] 

(1) Ha az alapítványnál felügyelőbizottság 
működik, a tevékenységét az alapító részére 
végzi, tevékenységéről évente az alapítói jogok 
gyakorlójának számol be. 

(2) A felügyelőbizottság tagjaira a kurató-
rium tagjaira vonatkozó kizáró és összefér-
hetetlenségi szabályokat alkalmazni kell. 

3:401. § [Egyéb alapítványi szervek] 

Az alapítványnál létesített egyéb alapítványi 
szervek nem csorbíthatják a kuratórium, a 
felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jogait. 

XXVII. CÍM 

AZ ALAPÍTVÁNY ÁTALAKULÁSA ÉS 
MEGSZŰNÉSE 

3:402. § [Az alapítvány átalakulása] 

(1) Az alapítvány más jogi személlyé nem 
alakulhat át. Alapítvány csak alapítvánnyal 
egyesülhet és csak alapítványokra válhat szét. 

(2) Az alapítvány más alapítvánnyal történő 
egyesüléséről vagy az alapítvány szétválásáról 
az alapító akkor hozhat döntést, ha az alapító 
okiratban meghatározott vagyon juttatását 
teljesítette. 

(3) Az egyesülés vagy a szétválás nem járhat 
az alapítványi vagyon csorbításával és az 
alapítványi cél veszélyeztetésével. 

3:403. § [Az alapítvány megszűnése] 

(1) Az alapítvány megszűnik, ha 

a) az alapítvány a célját megvalósította, és az 
alapító új célt nem határozott meg; 

b) az alapítvány céljának megvalósítása lehe-
tetlenné vált, és a cél módosítására vagy más 
alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; 
vagy 

c) az alapítvány három éven át a célja meg-
valósítása érdekében nem folytat tevékeny-
séget. 

(2) Az alapító nem szüntetheti meg az 
alapítványt. 

(3) Ha valamelyik megszűnési ok bekövet-
kezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat 
gyakorló személyt vagy szervet a szükséges 
intézkedések megtétele érdekében, és a meg-
szűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelő-
bizottsággal és a könyvvizsgálóval is. 

(4) Ha az alapítói jogokat gyakorló személy 
vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc 
napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a 
kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó 
bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A 
bejelentési kötelezettség késedelmes voltából 
vagy elmulasztásából eredő károkért az 
alapítvánnyal és harmadik személyekkel 
szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen 
felelnek. 

(5) A jogutód nélkül megszűnő alapítvány-
nak a hitelezői igények kielégítése után 
megmaradó vagyonáról a törlését elrendelő 
határozatban kell rendelkezni. 

3:404. § [A jogutód nélkül megszűnő alapítvány 
vagyona] 

(1) Az alapítvány jogutód nélküli meg-
szűnése esetén a hitelezők kielégítése után 
megmaradó vagyon az alapító okiratban 
megjelölt személyt illeti, azzal, hogy az 
alapítót, a csatlakozót és az egyéb 
adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit 
megillető vagyon nem haladhatja meg az 
alapító, a csatlakozó és az egyéb adományozó 
által az alapítványnak juttatott vagyont. 

(2) Az alapító az általa juttatott vagyonról az 
alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az 
alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú 
alapítvány vagy egyesület számára rendelkez-
het, ha az alapító okirat ilyen esetre a va-
gyonról nem rendelkezik vagy a rendelkezés 
teljesítése lehetetlen. 

(3) A nyilvántartó bíróság jogszabályban 
meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, 
ha az alapító okirat, vagy az alapító nem 
rendelkezik a megszűnő alapítvány vagyo-
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náról, vagy ha az alapító okirat által megjelölt 
személy, vagy az alapító által megjelölt 
alapítvány, egyesület a vagyont nem fogadja el 
vagy azt nem szerezheti meg. 

 

*** 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

ELSŐ RÉSZ 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

8:1. § [Értelmező rendelkezések] 

(1) E törvény alkalmazásában 

1. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes-
ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 
a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a 
mostoha- és a nevelőszülő és a testvér; 

2. hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az 
élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a 
házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és 
a testvér házastársa; 

3. fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása 
vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró 
természetes személy; 

4. vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása 
vagy üzleti tevékenysége körében eljáró 
személy; 

5. vagyontárgy: a dolog, a jog, a követelés; 

6. bank: a betétgyűjtésre és fizetési számla 
vezetésére jogosult személy; 

7. szerződő hatóság: a közbeszerzésekről szóló 
törvény szerinti ajánlatkérő, akkor is, ha köz-
beszerzési eljárás lefolytatására nem köteles. 

(2) E törvény alkalmazásában jogszabálynak 
minősül az Európai Unió általános hatályú 
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa is. 

(3) E törvény alkalmazásában bírósági 
eljárásnak minősül a fizetési meghagyás is. 

(4) E törvény alkalmazásában testvérnek 
minősül a féltestvér is. 

(5) E törvény alkalmazásában tőzsdének 
minősül a székhely szerinti állam felügyeleti 
hatóságának engedélyével rendelkező olyan 
piac is, amelyen értékpapírokkal kereskednek. 

(6) A Ptk. épületekre vonatkozó rendelke-
zéseit más építményekre is megfelelően 
alkalmazni kell. 

8:2. § [Befolyás] 

(1) Többségi befolyás az olyan kapcsolat, 
amelynek révén természetes személy vagy jogi 
személy (befolyással rendelkező) egy jogi 
személyben a szavazatok több mint felével 
vagy meghatározó befolyással rendelkezik. 

(2) A befolyással rendelkező akkor rendel-
kezik egy jogi személyben meghatározó befo-
lyással, ha annak tagja vagy részvényese, és 

a) jogosult e jogi személy vezető tisztség-
viselői vagy felügyelőbizottsága tagjai több-
ségének megválasztására, illetve visszahívá-
sára; vagy 

b) a jogi személy más tagjai, illetve részvé-
nyesei a befolyással rendelkezővel kötött meg-
állapodás alapján a befolyással rendelkezővel 
azonos tartalommal szavaznak, vagy a 
befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják 
szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a 
szavazatok több mint felével rendelkeznek. 

(3) A többségi befolyás akkor is fennáll, ha a 
befolyással rendelkező számára az (1)-(2) 
bekezdés szerinti jogosultságok közvetett 
befolyás útján biztosítottak. 

(4) Közvetett befolyással rendelkezik a jogi 
személyben az, aki a jogi személyben szavazati 
joggal rendelkező más jogi személyben (köztes 
jogi személy) befolyással bír. A közvetett 
befolyás mértéke a köztes jogi személy be-
folyásának olyan hányada, amilyen mértékű 
befolyással a befolyással rendelkező a köztes 
jogi személyben rendelkezik. Ha a befolyással 
rendelkező a szavazatok felét meghaladó 
mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi 
személyben, akkor a köztes jogi személynek a 
jogi személyben fennálló befolyását teljes 
egészében a befolyással rendelkező közvetett 
befolyásaként kell figyelembe venni. 

(5) A közeli hozzátartozók közvetlen és 
közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati 
jogát egybe kell számítani. 

8:3. § [A határidők számítása] 
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(1) A jognyilatkozat megtételére vagy egyéb 
magatartás tanúsítására napokban megállapí-
tott határidőbe a kezdőnapot nem kell 
beleszámítani. 

(2) A hetekben, hónapokban vagy években 
megállapított határidő azon a napon jár le, 
amely elnevezésénél vagy számánál fogva 
megfelel a kezdő napnak. Ha ilyen nap az 
utolsó hónapban nincs, a határidő a hónap 
utolsó napján jár le. 

(3) Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti 
nap, a határidő a következő munkanapon jár 
le. 

(4) A határozott naphoz kötött jogszerzés a 
nap kezdetén következik be. 

MÁSODIK RÉSZ 

HATÁLYBALÉPÉS ÉS ÁTMENETI 
RENDELKEZÉSEK 

8:4. § [Hatálybalépés] 

E törvény 2014. március 15-én lép hatályba. 

8:5. § [Átmeneti rendelkezések] 

Az átmeneti rendelkezéseket törvény 
állapítja meg. 

 

*** 



2. Az új Ptk. szabályainak hatálya, átmeneti szabályok, a civil szervezetek létesítő 
okirat-módosítási kötelezettsége 

Kivonat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvényből (Ptké.) 

ELSŐ RÉSZ 

A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével 
összefüggő átmeneti és egyéb rendelkezések 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

Ptké. 1. § Ha e törvény eltérően nem rendel-
kezik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendel-
kezéseit a hatálybalépését követően 

a) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, 
valamint 

b) megtett jognyilatkozatokra 

kell alkalmazni. 

 

*** 

III. Fejezet 

A Ptk. Harmadik Könyvéhez kapcsolódó 
átmeneti rendelkezések 

3. A jogi személyek általános szabályai 

(A Ptk. 3:1-3:62. §-ához) 

Ptké. 9. § (1) Azon jogi személynek, amely-
nek a nyilvántartásba-vételi eljárása - ideértve 
a változás bejegyzésére irányuló eljárást, az 
átalakulást, az egyesülést és a szétválást is - a 
Ptk. hatálybalépésekor folyamatban van, a 
2014. március 14-én alkalmazandó jogszabá-
lyoknak kell megfelelnie. 

(2) Ha e törvény az egyes jogi személy 
típusok esetén eltérően nem rendelkezik, a Ptk. 
hatálybalépésekor a nyilvántartásba már be-
jegyzett, valamint az (1) bekezdés szerint 
bejegyzés alatt álló jogi személy a Ptk. 
hatálybalépését követő első létesítő okirat 
módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. 

rendelkezéseivel összhangban álló tovább-
működéséről dönteni, és az erről szóló dön-
téshozó szervi határozatot is köteles a 
nyilvántartó bírósághoz benyújtani. 

(3) A jogi személynek a Ptk. rendelkezéseit a 
(2) bekezdés szerinti döntéstől, ennek hiá-
nyában 2015. március 15-étől kell alkalmaznia 
(ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban 
együtt: a Ptk. rendelkezéseivel összhangban 
álló továbbműködés időpontja), és ezt köve-
tően létesítő okirata nem tartalmazhat a Ptk. 
rendelkezéseivel összhangban nem álló 
rendelkezést. 

(4) A Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló 
továbbműködés időpontját követően hozott 
döntéshozó szervi határozatok bírósági felül-
vizsgálatára a Ptk. rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

(5) A Ptk. hatálybalépésekor működő, a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvényben nevesített állami vállalat, tröszt, 
egyéb állami gazdálkodó szerv, egyes jogi 
személyek vállalata, valamint a leányvállalat a 
2014. március 14-én hatályos, rá vonatkozó 
jogszabályok szerint működhet tovább, azon-
ban ilyen típusú jogi személyek nem alapít-
hatóak. A közös vállalatra a gazdasági társa-
ságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a to-
vábbiakban: Gt.) 2014. március 14-én hatályos 
333. § (7) bekezdését kell alkalmazni. 

Ptké. 10. § (1) Az e fejezetben foglalt kötele-
zettség nem terheli a Ptk. hatálybalépésekor 
jogutód nélküli megszűnési eljárás alatt álló 
jogi személyt, továbbá azt, amely a hatály-
balépést követően kerül jogutód nélküli 
megszűnési eljárás alá, feltéve, hogy a jogi 
személyt a nyilvántartásból törlik. 

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti eljárásban a 
jogi személy törlésére nem került sor, és az e 
fejezetben rá irányadó határidő már eltelt, a 
jogi személy a továbbműködésével összefüggő 
kötelezettségeit a megszűnési eljárás jogerős 
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befejezésétől számított harminc napon belül 
köteles teljesíteni. 

Ptké. 10/A. § (1) A Ptk. 3:35. §-a alkalmazá-
sában a jogi személy szervei által hozott ha-
tározat ellen a Ptk. hatálybalépését követően is 
csak az a tag vagy alapító kérheti a bíróságtól a 
határozat hatályon kívül helyezését, aki a 
határozathozatal során szavazati joggal rendel-
kezett vagy a határozathozatal tekintetében 
alapítói jogokat gyakorolhatott. A különleges 
jogállású, illetve a tagsági, alapítói jogokkal 
csak részben rendelkező személyek csak az 
érintettségük esetén és csak annyiban kérhetik 
a sérelmezett határozat hatályon kívül helye-
zését, amennyiben az rájuk nézve jogot vagy 
kötelezettséget állapít meg, ezeket kiterjeszti 
vagy korlátozza, illetve megszünteti. 

(2) A Ptk. 3:35. §-a alkalmazásában a kereset-
indításra, vagy a jogi személy határozata ellen 
benyújtott kereset tárgyában meghozott ítélet 
elleni felülvizsgálat kezdeményezésére való 
jogosultságnak, kereshetőségi jognak, illetve 
perbeli legitimációnak (a továbbiakban: kere-
setindítási jog) a per során folyamatosan, a per 
befejezéséig - ideértve e rendkívüli jogorvos-
latot is - fenn kell állnia. Ha a keresetindítási 
jogot megalapozó jogviszonyban bekövetke-
zett változás folytán - a jogutódlás esetét ki-
véve - a keresetindítási jog megszűnik, a bíró-
ság a pert megszünteti. Ha a pert a másodfokú 
bíróság vagy a felülvizsgálat során a Kúria 
szünteti meg, a másodfokú bíróság, illetve a 
Kúria az elsőfokú bíróság ítéletét, illetve a 
jogerős ítéletet végzéssel teljes egészében vagy 
abban a részében, amelyre a megszüntetés oka 
fennáll, hatályon kívül helyezi. 

(3) A Ptk. 3:37. §-ának alkalmazásában a 
határozat hatályon kívül helyezését kimondó 
bírósági ítélet hatálya annak jogerőre emel-
kedésével áll be. A jogi személy szervei által 
hozott határozat hatályon kívül helyezésének 
azok meghozatalára visszamenőleges hatállyal 
történő hatályon kívül helyezésére a Ptk. ha-
tálybalépését követően csak akkor van lehető-
ség, ha jogszabály a bíróság számára ilyen ha-
tályú határozat meghozatalát lehetővé teszi. 

 

4. Az egyesület és az alapítvány 

(A Ptk. 3:1-3:48. §-ához, 3:63-3:87. §-ához és 
3:378-3:404. §-ához) 

11. § (1) A Ptk. hatálybalépésekor 
nyilvántartásba bejegyzett, illetve a 9. § (1) 
bekezdése szerint bejegyzés alatt álló egyesület 
és alapítvány a 2017. január 1-jét követő első 
létesítő okirat módosítással együtt köteles a 
létesítő okiratának mindazon rendelkezését 
felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, 
amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabályainak. 
Egyesület esetében nem kell módosítani az 
alapszabályt abból az okból, hogy az 
tartalmazza az egyesület alapító tagjainak 
nevét és azok lakóhelyét vagy székhelyét. 

(2) Az egyesület és az alapítvány a létesítő 
okiratát a Ptk.-val összefüggésben nem köteles 
módosítani, ha az csak abból az okból volna 
szükséges, hogy abban olyan hivatkozások, 
utalások és elnevezések szerepelnek, amelyek 
a Ptk. és a létesítő okirat tartalmát érintő más 
törvény rendelkezéseinek már nem felelnek 
meg. Ha azonban a létesítő okirat egyéb okból 
módosul, a szervezet az ilyen változásokat is 
köteles azon átvezetni. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti egyesületnek és 
alapítványnak a létesítő okirata (1) bekezdés 
szerinti módosításának napjától a Ptk. 
rendelkezéseit kell alkalmaznia. 

(4) A létesítő okirat - a Ptk. rendelkezéseinek 
megfelelő - módosítását változásbejegyzési 
kérelemként kell benyújtani a bírósághoz. 

(5) A (3) bekezdés szerinti időpontig az 
alapítvány, illetve az egyesület a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
alapján működik. Nincs azonban akadálya 
annak, hogy az (1) bekezdés szerinti egyesület 
és alapítvány a Ptk. rendelkezéseinek 
alkalmazásával módosítsa létesítő okiratát, 
erre azonban a (4) bekezdés szerinti 
változásbejegyzési kérelemben utalnia kell. 

 
 

 
 



3. Kivonatok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 

 

Az Országgyűlés elismerve, hogy 

az emberek önkéntes összefogása nélkülöz-
hetetlen Magyarország fejlődéséhez, 

a civil szervezetek a társadalom alapvető 
egységei, amelyek folyamatosan hozzájárulnak 
közös 

értékeink mindennapi megvalósulásához; 

az egyesülési szabadság érvényesülése, 
valamint 

a civil szervezetek működési alapjainak 
megteremtése, 

társadalmilag hasznos és közösségteremtő 
tevékenységük elismerése, 

közérdekű, illetve közhasznú tevékenységük 
támogatása 

érdekében - összhangban az Alaptör-
vénnyel, valamint az 1976. évi 8. törvényerejű 
rendelettel kihirdetett Polgári és Politikai Jo-
gok Nemzetközi Egyezségokmányának rendel-
kezéseivel - a következő törvényt alkotja: 

1. A törvény hatálya 

1. § (1) E törvény hatálya a Polgári Törvény-
könyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti alapít-
ványokra, egyesületekre, valamint a köz-
hasznú szervezetekre, illetve az egyesülési jog 
alapján létrejött egyéb szervezetekre terjed ki. 

(2) Nem kell alkalmazni e törvény II-X. 
fejezetét a civil társaságra, a pártok működését 
segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, 
oktatási tevékenységet végző alapítványra (a 
továbbiakban: pártalapítvány), a pártra, 
továbbá VII-X. fejezetét a kölcsönös biztosító 
egyesületre és a szakszervezetre. 

2. Értelmező rendelkezések 

2. § E törvény alkalmazásában 

1. adomány: a civil szervezetnek - létesítő 
okiratban rögzített céljaira - ellenszolgáltatás 

nélkül juttatott eszköz, illetve nyújtott 
szolgáltatás; 

2. adományosztó szervezet: a civil szerve-
zetek számára nyújtandó adományok szerve-
zésére és juttatására létrejött civil szervezet, 
amelynek létesítő okiratában e cél alapcélként 
került megjelölésre; 

3. befektetési tevékenység: a civil szervezet 
eszközeiből történő értékpapír-, társasági 
tagsági jogviszonyból eredő vagyoni értékű 
jog, ingatlan és más egyéb éven túli befektetést 
szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló 
tevékenység; 

4. cél szerinti juttatás: a civil (közhasznú) 
szervezet által (közhasznú) alaptevékenysége 
keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli 
szolgáltatás; 

5. civil delegált: a X. fejezetben meghatáro-
zott Tanács, illetve kollégium azon tagja, akit a 
civil jelöltállítási rendszerben a civil 
szervezetek választottak meg; 

6. civil szervezet: 

a) a civil társaság, 

b) a Magyarországon nyilvántartásba vett 
egyesület - a párt, a szakszervezet és a kölcsö-
nös biztosító egyesület kivételével -, 

c) - a közalapítvány és a pártalapítvány 
kivételével - az alapítvány; 

7. elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevé-
kenységű szervezet: azon szervezet, amelynek 
éves összes bevétele hatvan százalékát eléri 
vagy meghaladja a gazdasági-vállalkozási 
tevékenységéből származó éves összes 
bevétele; 

8. feladatfinanszírozást szolgáló költségveté-
si támogatás: valamely közfeladat államház-
tartáson kívüli szervezet által történő ellátását, 
valamint e feladat ellátásához közvetlenül 
kapcsolódó, arányos működési költségeket 
finanszírozó költségvetési támogatás; 
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9. felelős személy: a civil szervezet vezető 
tisztségviselője, létesítő okiratában és belső 
szabályzataiban vezető tisztségviselőként meg-
jelölt vagy egyébként érdemi döntési jogkörrel 
rendelkező személy, valamint az a személy, 
aki a létesítő okirat felhatalmazása, a civil 
szervezet döntéshozó szervének határozata 
vagy szerződés alapján a civil szervezet 
képviseletére vagy pénzforgalmi számlája 
feletti rendelkezésre jogosult; 

10. gazdálkodó tevékenység: azon tevékeny-
ségek összessége, amelyek a civil szervezet 
vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiha-
tó gazdasági eseményt eredményeznek; 

11. gazdasági-vállalkozási tevékenység: a 
jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy 
azt eredményező, üzletszerűen végzett gaz-
dasági tevékenység, kivéve 

a) az adomány (ajándék) elfogadását, 

b) a létesítő okiratban meghatározott cél 
szerinti tevékenységet (ideértve a közhasznú 
tevékenységet is), 

c) a pénzeszközök betétbe, értékpapírba, 
társasági részesedésbe történő elhelyezését, 

d) az ingatlan megszerzését, használatának 
átengedését és átruházását; 

12. határon túli civil szervezet: határon túli 
magyarságnak a szülőföldjén való - egyéni és 
közösségi - boldogulása, anyagi és szellemi 
gyarapodása, nyelvének és kultúrájának meg-
őrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal 
való és egymás közötti sokoldalú kapcso-
latának fenntartása és erősítése érdekében 
tevékenykedő, más állam területén működő 
nonprofit egyesület és alapítvány; 

13. hatókör: civil szervezet működésének 
földrajzi kiterjedése, amely lehet: 

a) helyi: a működés területe a székhely 
(illetve telephelyek) településére vagy annak 
egy részére korlátozódik; 

b) területi: a működés kiterjedése a helyi 
kiterjedést meghaladja, de nem éri el az 
országos szint követelményeit; 

c) országos: a civil szervezet legalább hét 
megyében tartós tevékenységet végez; 

d) nemzetközi: a civil szervezet több ország-
ban fejti ki tevékenységét. 

14. induló tőke: a civil szervezet létrehozá-
sakor az alapító(k), illetve alapító tag(ok) által 
a civil szervezet rendelkezésére bocsátott 
vagyon; 

15. költségvetési támogatás: az államháztar-
tás alrendszerei terhére nyújtott pénzbeli vagy 
nem pénzbeli juttatás, amelyet a támogató nem 
elsősorban ellenszolgáltatás ellenében, de 
konkrét program megvalósítása vagy 
meghatározott időszakban a támogatott 
szervezet működtetése érdekében nyújt. 
Költségvetési támogatás különösen: 

a) a pályázat útján, valamint egyedi 
döntéssel kapott költségvetési támogatás, 

b) az Európai Unió strukturális alapjaiból, 
illetve a Kohéziós Alapból származó, a költ-
ségvetésből juttatott támogatás, 

c) az Európai Unió költségvetéséből vagy 
más államtól, nemzetközi szervezettől szárma-
zó támogatás, 

d) a személyi jövedelemadó meghatározott 
részének az adózó rendelkezése szerint 
felajánlott összege; 

16. közcélú tevékenység: személyek csoport-
ja által, valamely a csoportnál tágabb közösség 
érdekében - más, e közösségbe nem tartozó 
személyek érdekeinek sérelme nélkül - végzett 
tevékenység. 

17. közeli hozzátartozó: a Ptk.-ban meghatá-
rozott közeli hozzátartozó, valamint az 
élettárs; 

18. közérdekű kötelezettségvállalás: a Ptk. 
6:589-6:592. §-ában meghatározott kötelezett-
ségvállalás; 

19. (Hatályon kívül helyezve.) 

20. közhasznú tevékenység: minden olyan 
tevékenység, amely a létesítő okiratban meg-
jelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy 
közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a 
társadalom és az egyén közös szükségleteinek 
kielégítéséhez; 

21. közszolgáltatási szerződés: valamely 
közfeladat - vagy annak egy része - ellátására a 
szerv nevében történő ellátására kötött írásbeli 
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szerződés. Nem minősül közszolgáltatási szer-
ződésnek azon közszolgáltatással kapcsolatban 
kötött szerződés, amelynek nyújtása jogsza-
bályban meghatározott feltételeken alapuló 
engedélyhez van kötve; 

22. közvetlen politikai tevékenység: párt ér-
dekében végzett politikai tevékenység, az 
országgyűlési képviselői választáson történő 
jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat 
képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az 
Európai Parlament tagjának történő jelölés, a 
megyei jogú város képviselő-testületébe 
történő jelöltállítás, valamint a polgármester 
jelölése; nem minősül közvetlen politikai 
tevékenységnek a külön törvényben meghatá-
rozott nemzetiségi szervezet által a helyi, 
illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői 
választáson történő jelöltállítás valamint a 
polgármester jelölése. 

23-24. (Hatályon kívül helyezve.) 

25. nem pénzbeli támogatás: vagyoni érték-
kel rendelkező forgalomképes dolog, szellemi 
alkotás, illetve vagyoni értékű jog részben 
vagy egészében, véglegesen vagy ideiglenesen, 
teljesen vagy részben ingyenesen történő 
átruházása vagy átengedése, illetve szol-
gáltatás biztosítása; 

26. pályázati felhívás: az a nyilvános vagy 
előre meghatározott körben közzétett felhívás, 
amely a pályázók összevetésére alkalmas 
feltételeket és a pályázattal elnyerhető cél 
szerinti juttatást, a pályázat értékelésének 
lényeges feltételeit (beleértve a benyújtási és 
értékelési határidőket, valamint a pályázat 
elbírálására hivatottak körét) megjelöli; 

27. tartós adományozás: a civil szervezet és 
az adományozó által írásban kötött szerződés 
alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a 
szerződésben az adományozó arra vállal 
kötelezettséget, hogy az adományt a szerző-
déskötés (szerződésmódosítás) évében és az 
azt követő legalább három évben, évente 
legalább egy alkalommal - azonos vagy növek-
vő összegben - ellenszolgáltatás nélkül adja, 
azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, 
ha a közhasznú szervezet a közhasznú szol-
gáltatás nyújtása keretében utal az adomá-
nyozó nevére, tevékenységére; 

28. törzsvagyon: az induló tőke, megnövelve 
alapítvány esetében a csatlakozók által 
kifejezetten az induló tőke növelése érdekében 
rendelkezésre bocsátott vagyonnal; 

29. (Hatályon kívül helyezve.) 

I. fejezet 

Az egyesülési jog alapján létrejött szervezetek 

3. § (1) Az egyesülési jog mindenkit megil-
lető alapvető szabadságjog, amelynek alapján 
mindenkinek joga van ahhoz, hogy másokkal 
szervezeteket, illetve közösségeket hozzon 
létre vagy azokhoz csatlakozzon. 

(2) Az egyesülési jog alapján a természetes 
személyek, valamint tevékenységük célja és 
alapítóik szándéka szerint a jogi személyek, 
valamint ezek jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetei szervezeteket hozhat-
nak létre és működtethetnek. 

(3) Az egyesülési jog gyakorlása nem sért-
heti az Alaptörvény C) cikk (2) bekezdését, 
nem valósíthat meg bűncselekményt vagy 
bűncselekmény elkövetésére való felhívást, 
valamint nem járhat mások jogainak és 
szabadságának sérelmével. 

(4) Az egyesülési jog alapján szervezet min-
den olyan tevékenység végzése céljából alapít-
ható, amely összhangban áll az Alaptör-
vénnyel, és amelyet törvény nem tilt. 

(5) Az egyesülési jog alapján fegyveres 
szervezet nem hozható létre, valamint törvény 
alapján kizárólag állami szerv saját hatásköré-
ben ellátható közfeladat megvalósítására irá-
nyuló tevékenység nem végezhető. 

4. § (1) Az egyesület az egyesülési jog alap-
ján létrehozott szervezet, amelynek különös 
formáira: a szövetségre, a pártra, a szakszer-
vezetre, továbbá a külön törvény hatálya alá 
tartozó tevékenységet végző egyesületekre tör-
vény az egyesületre vonatkozó rendelkezések-
től eltérő szabályokat állapíthat meg. Az 
egyesület (különös formájú egyesület) nevében 
nem kell feltüntetni az egyesület típusára vagy 
formájára vonatkozó elnevezést; egyesület 
(különös formájú egyesület) létrehozható és 
működtethető olyan elnevezéssel is, melyben a 
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szövetség vagy az egyesülési jog gyakorlására 
utaló egyéb kifejezés szerepel. 

(2) Az egyesület jogi személy, amely a 
nyilvántartásba vétellel jön létre. 

(3) A szövetség olyan egyesület, amely két 
tag részvételével is alapítható, működtethető. 
A szövetség tagja egyesület, alapítvány, egyéb 
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendel-
kező szervezet vagy civil társaság lehet; szö-
vetség tagja természetes személy nem lehet. 

(4) Ha az egyesület olyan tevékenységet 
végez, amelyet jogszabály engedélyhez (felté-
telhez) köt vagy egyébként szabályoz, e tevé-
kenység felett a tevékenység szerinti hatás-
körrel rendelkező állami szerv a hatósági ellen-
őrzésre irányadó szabályok alkalmazásával 
felügyeletet gyakorol. 

(5) Az egyesület alapszabálya a különleges 
jogállású tagságról e jogállás tartalmának meg-
határozásával rendelkezhet. Ha az egyesület 
alapszabálya pártoló tagságot hoz létre, úgy az 
ilyen tag az egyesület tevékenységében csak 
vagyoni hozzájárulással vesz részt, ha pedig 
tiszteletbeli tagságot, úgy az ilyen tagot az 
egyesület tagjai választják meg e tagságra. A 
pártoló és a tiszteletbeli tag az egyesület szer-
veinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt 
és vezető tisztségviselővé nem választható. 

(6) (Hatályon kívül helyezve.) 

(7) Az elektronikus hírközlő eszköz közvetí-
tésével tartott ülésen elhangzottakat és a meg-
hozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy 
azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a 
döntéshozó szerv ülésén hozott határozatot be 
kell nyújtani a nyilvántartó bírósághoz, jegy-
zőkönyvet kell készíteni, amelyet az ügyvezető 
aláírásával hitelesít. 

(8) Ha törvény közzétételi kötelezettséget ír 
elő az egyesület számára, e kötelezettségnek a 
civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és 
az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
törvény szerinti módon kell eleget tenni. 

5. § Nem minősül egyesületnek a természe-
tes személyeknek az egyesülési jog alapján 
létrehozott olyan közössége, amelynek mű-
ködése nem rendszeres, vagy nincs nyilván-
tartott tagsága vagy az egyesületre vonatkozó 
rendelkezésekben meghatározott szervezete. 

5/A. § (1) Természetes személyek nem gaz-
dasági érdekű közös céljaik elérése és közös-
ségi célú tevékenységük összehangolására 
polgári jogi társasági szerződéssel létrehoz-
hatnak társaságot (civil társaság). 

(2) A civil társaság jogi személyiséggel nem 
rendelkezik, vagyoni hozzájárulás nélkül is 
létrehozható. 

(3) A civil társaságot alapító szerződésre a 
polgári jogi társasági szerződésre vonatkozó 
szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, 
hogy a szerződést az ügyek vitelére feljo-
gosított tag kivételével bármely tag azonnali 
hatállyal, bármely okból, indokolás nélkül 
felmondhatja, a tag halála, illetve felmondása 
esetén pedig a szerződés a többi taggal 
mindaddig hatályban marad, amíg a tagok 
száma egy főre nem csökken. 

(4) A civil társaság gazdasági-vállalkozási 
tevékenységet nem végezhet. 

6. § (Hatályon kívül helyezve.) 

7. § A Magyar Honvédség és a rendvédelmi 
szervek tagjaira vonatkozóan az egyesülési jog 
gyakorlásának feltételeit és módját törvény 
állapítja meg. 

8. § (1) Minden egyesület saját maga rendel-
kezik nevével, címerével, logójával és minden 
a nevéhez kapcsolódó joggal, különös tekin-
tettel a hirdetési, reklám és a tevékenység 
televíziós, rádiós valamint egyéb elektronikus 
technikákkal történő közvetítésével kapcsola-
tos jogokra. 

(2) Az egyesület az (1) bekezdés szerinti hir-
detési, reklám-, illetve közvetítési jogokkal 
kapcsolatosan egy évnél hosszabb időre szer-
ződést csak a döntéshozó szerv külön felha-
talmazása alapján köthet. Az országos sportági 
szakszövetség esetében ezt a jogkört a 
szakszövetség ügyintéző-képviselő szerve 
jogosult gyakorolni. 

(3) A (2) bekezdés szerinti, határozatlan 
vagy egy évnél hosszabb időre kötött szerző-
dés megkötésétől számítva évente a dön-
téshozó szerv - országos sportági szakszövet-
ség esetén a szakszövetség ügyintéző-képvise-
lő szerve - újabb felhatalmazása hiányában 
hatályát veszti. Ezen rendelkezést az (1) bekez-
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dés szerinti tárgyban kötött szerződésben 
szerepeltetni kell. 

 

II. fejezet 

A civil szervezetek végelszámolása, kényszer-
végelszámolása és egyszerűsített törlési 

eljárása 

2/A. A civil szervezet végelszámolása és 
kényszer-végelszámolása 

9. § (1) A civil szervezet végelszámolására e 
törvény rendelkezései szerint kerül sor. 

(2) Az egyesület jogutód nélkül történő meg-
szűnése esetén - ha az egyesület nem fizetés-
képtelen, és e törvény eltérő rendelkezést nem 
tartalmaz - végelszámolás lefolytatásának van 
helye. 

(3) Ha az egyesület döntéshozó szerve hatá-
roz az egyesület jogutód nélküli megszű-
néséről vagy határozatban megállapítja, hogy 
az egyesület megszűnt [Ptk. 3:48. § (1) 
bekezdés a) és b), 3:84. § a) pont], egyúttal 
határoz a végelszámolás elrendeléséről, megál-
lapítja a végelszámolás kezdő időpontját és 
megválasztja a végelszámolót, illetve rendel-
kezik a civil szervezet vagyoni részesedésével 
működő jogalanyok, valamint a részvételével 
működő alapítvány vagy egyesület sorsáról is. 

(4) A végelszámoló személyére és felelős-
ségére a végelszámolás kezdő időpontjától al-
kalmazni kell a Ptk.-nak a jogi személy vezető 
tisztségviselőjével szembeni követelményeire 
és kizáró okokra vonatkozó általános szabá-
lyait, továbbá a civil szervezeti formánál a 
vezető tisztségviselőre meghatározott további 
előírásait. 

(5) A végelszámoló esetleges visszahívásáról 
és új végelszámoló kijelöléséről - e törvényben 
foglalt kivételekkel - az határoz, aki a végel-
számolót kijelölte. 

9/A. § (1) A végelszámolás tárgya a civil 
szervezetnek az a vagyona, amellyel a civil 
szervezet a végelszámolás kezdő időpontjában 
rendelkezik, továbbá az a vagyon, amelyet ezt 
követően a végelszámolás folyamata alatt 
szerez, ide nem értve a csődeljárásról és a 

felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. 
törvény (a továbbiakban: Cstv.) 4. § (3) 
bekezdésében meghatározott vagyont. 

(2) A végelszámolás nem határozható el a 
civil szervezet fizetésképtelenségét megállapí-
tó végzés kézhezvételét követően, a felszá-
molás elrendelésével pedig a folyamatban lévő 
végelszámolás megszűnik. 

(3) A végelszámolással kapcsolatos bírósági 
eljárásokra az e törvény által nem szabályozott 
kérdésekben a polgári perrendtartásról szóló 
1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 
rendelkezéseit - a nemperes eljárás sajátossá-
gaiból eredő eltérésekkel - kell alkalmazni. 

9/B. § (1) A végelszámolás bejelentése - a 9/J. 
§-ban foglalt kivétellel - a végelszámoló fel-
adata. A végelszámoló a végelszámolás 
megindítását változásbejegyzési kérelemben - 
űrlapon - köteles bejelenteni a bíróságának. 

(2) A végelszámolással összefüggő bírósági 
eljárások lefolytatására a civil szervezetet 
nyilvántartó bíróság illetékes. 

(3) A végelszámoló a végelszámolás megin-
dításának nyilvántartásba vétele iránti kére-
lemben köteles bejelenteni a végelszámolás 
megindítását elrendelő határozat keltét, a 
végelszámolás kezdő időpontját, a végel-
számoló nevét (cégnevét) és lakóhelyét (szék-
helyét), ha a végelszámoló nem természetes 
személy, akkor a nyilvántartási számát 
(cégjegyzékszámát) és a végelszámolási 
feladatok ellátására kijelölt természetes 
személy nevét és lakóhelyét, valamint a civil 
szervezet ügyintéző és képviseleti szerve 
megbízatásának megszűnését. 

(4) A bíróság a végelszámolás megindításá-
ról végzést hoz, amelynek közzétételéről a civil 
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
törvényben meghatározott országos névjegy-
zék útján gondoskodik. A nyilvántartásban a 
„végelszámolás alatt”, illetve a „v. a.” toldatot 
fel kell tüntetni. 

(5) A közzétételnek tartalmaznia kell: 

a) a végelszámolás alá került civil szervezet 
nevét, székhelyét, adószámát, nyilvántartási 
számát, ha a jogutód nélküli megszűnés 
elhatározását megelőző két éven belül 
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jogutódlás következett be, a jogelőd(ök) nevét, 
székhelyét és nyilvántartási számát, 

b) a (3) bekezdésében foglalt adatokat, 

c) a hitelezőknek szóló felhívást, hogy köve-
teléseiket a közzétételtől számított negyven 
napon belül a végelszámolónak jelentsék be. 

(6) A végelszámoló a végelszámolás közzé-
tételétől számított tizenöt napon belül – szük-
ség szerint - értesíti a végelszámolás megin-
dításáról 

a) az ingatlanügyi hatóságot a végelszá-
molás tényének bejegyzése érdekében, 

b) ha a civil szervezet valamely vagyontár-
gya országos közhiteles vagy közérdekből 
vezetett nyilvántartásban szerepel, e nyilván-
tartást vezető szervezetet, 

c) a területileg illetékes állami munkaerő-
piaci szervezetet, 

d) a környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatóságot arról, hogy maradtak-e fenn olyan 
környezeti károsodások, környezeti terhek, 
amelyekből bírságfizetési vagy egyéb fizetési 
kötelezettség, a károsodások elhárításához, 
illetve a terhek rendezéséhez szükséges kiadás 
származhat, 

e) a civil szervezet pénzforgalmi számláit 
vezető valamennyi pénzforgalmi szolgáltatót, 

f) a civil szervezet vagyoni részvételével 
működő jogalanyok vezető tisztségviselőit, 

g) a civil szervezet által vagy ellen indított és 
folyamatban lévő hatósági és bírósági eljárá-
sokban az eljáró hatóságot vagy bíróságot. 

9/C. § (1) A végelszámolás kezdő időpontjá-
ban - ideértve a 9/J. § szerinti esetet is - a civil 
szervezet vezető tisztségviselőjének megbíza-
tása megszűnik. A végelszámolás kezdő idő-
pontjától a civil szervezet önálló képviseleti 
joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a 
végelszámoló minősül. 

(2) A végelszámolás kezdő időpontját köve-
tő harminc napon belül a civil szervezet 
korábbi vezető tisztségviselője 

a) a folyamatban lévő ügyekről a végelszá-
molót tájékoztatja, 

b) a nem selejtezhető, a titkos minősítésű, a 
számviteli és az adóügyi iratokról iratjegyzéket 
készít, és azokat, valamint az irattári 
anyagokat a végelszámolónak átadja, 

c) a végelszámoló díjazása esetén a végel-
számoló díjának és költségtérítésének kifize-
téséhez előre láthatóan szükséges összegre 
tartalékot képez, és azt a pénzforgalmi szám-
lájára befizeti, ott elkülönítetten tartja nyilván, 

d) a végelszámolás megindításáról a mun-
kavállalókat, valamint a munka törvényköny-
vében meghatározott szakszervezeteket, az 
üzemi tanácsot (üzemi megbízottat) haladék-
talanul tájékoztatja. 

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat megfele-
lően alkalmazni kell akkor is, ha a végelszá-
moló a korábbi vezető tisztségviselő. 

(4) A végelszámoló a végelszámolás során a 
civil szervezet vagyoni helyzetét felméri, 
követeléseit behajtja, tartozásait kiegyenlíti, 
jogait érvényesíti és kötelezettségeit teljesíti, 
vagyoni eszközeit pedig szükség esetén érté-
kesíti. A végelszámolás közzétételét követően 
a civil szervezetnek haladéktalanul el kell 
különítenie az eljárás költségeinek fedezetét. 

(5) Ha a végelszámolás a megindításának 
évében nem fejeződik be, a végelszámoló a 
számviteli törvényben meghatározott üzleti 
évenként köteles elkészíteni a számviteli 
törvény szerinti beszámolót és az adóbevallást 
annak feltüntetésével, hogy a civil szervezet 
végelszámolás alatt áll. A végelszámoló 
továbbá évente tájékoztatót készít a döntés-
hozó szerv és a bíróság részére, amelyben 
bemutatja a végelszámolás alatt álló civil szer-
vezet helyzetét, annak okát, hogy az eljárás 
befejezésére miért nem került még sor, továbbá 
tájékoztatást ad az eljárás befejezésének 
várható időpontjáról is. 

(6) A végelszámolást a végelszámolás kezdő 
időpontjától számított legkésőbb három éven 
belül be kell fejezni. 

9/D. § (1) A civil szervezet hitelezői a köve-
teléseiket a végelszámolás megindításának 
közzétételét követő negyven napon belül 
jelenthetik be a végelszámolónak. A bejelentés 
akkor is szükséges, ha a civil szervezettel 
szemben a követeléssel kapcsolatban hatósági 
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vagy bírósági eljárás van folyamatban. A beje-
lentés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése 
nem jár jogvesztéssel, de a zárómérleg és a 
vagyonfelosztási határozat elfogadását követő-
en hitelezői igényt már csak a megszűnt jogi 
személy tartozásaiért történő helytállásra vo-
natkozó szabályok szerint lehet érvényesíteni. 

(2) A végelszámoló a hitelezői igénybejelen-
tési határidő elteltét követő tizenöt napon belül 
a követelésekről jegyzéket készít, ezen belül 
külön kimutatja az elismert és a vitatott 
hitelezői igényeket. A követelések jegyzékét a 
végelszámoló további tizenöt napon belül 
benyújtja a bírósághoz. A vitatott hitelezői 
igények hitelezőit a végelszámoló a követe-
lésük ilyen minősítéséről ugyanezen időtartam 
alatt értesíti. 

(3) Az a hitelező, akinek bejelentett köve-
telését a végelszámoló vitatja, igényét a vég-
elszámoló értesítésének kézhezvételétől szá-
mított harmincnapos határidőn belül a bíróság 
előtt perben érvényesítheti, ennek meg-
indítását a végelszámolónál igazolnia kell. 

(4) A végelszámoló a vitatott igények fede-
zetére köteles lekötött tartalékot képezni. 

9/E. § (1) A végelszámoló végelszámolási 
nyitómérleget készít, majd a hitelezők igény-
bejelentésére nyitva álló határidő elteltét 
követően - legfeljebb hetvenöt napon belül - a 
hitelezői követelések jegyzékéből kiindulva - 
szükség szerint - korrigálja a végelszámolási 
nyitómérleget (korrigált végelszámolási 
nyitómérleget készít), amelyet a civil szervezet 
döntéshozó szerve elé terjeszt. 

(2) Ha a végelszámoló a korrigált végelszá-
molási nyitómérleg alapján azt állapítja meg, 
hogy a civil szervezet vagyona a hitelezők 
követeléseinek fedezetére nem elegendő, és a 
hiányzó összeg harminc napon belül nem 
pótolható, haladéktalanul köteles felszámolási 
eljárás lefolytatására irányuló kérelmet benyúj-
tani. A felszámolás iránti kérelem előter-
jesztéséhez a döntéshozó szerv hozzájárulására 
nincs szükség, de a végelszámolónak a dön-
téshozó szervet a felszámolás kezdemé-
nyezéséről haladéktalanul tájékoztatnia kell. 

9/F. § (1) A végelszámoló jogszabálysértő 
intézkedése vagy mulasztása miatt a sérelmet 
szenvedett fél a végelszámoló eljárásának 

időtartama alatt a tudomásszerzéstől számított 
nyolc napon belül, de legfeljebb az intézke-
déstől vagy a mulasztás bekövetkezésétől szá-
mított hatvan napon belül a civil szervezetet 
nyilvántartó bíróságnál végelszámolási 
kifogással élhet. 

(2) Végelszámolási kifogásnak van helye 
akkor is, ha a végelszámoló a civil szervezet 
bármely hitelezőjének kérésére a hitelezői 
igénybejelentés határidejének lejártától számí-
tott harminc napon belül nem ad tájékoztatást 
arról, hogy követelését elismeri-e, illetve, hogy 
a kifizetés mikorra várható. 

(3) A bíróság a végelszámolási kifogás felől - 
a végelszámoló észrevételének beszerzését 
követően - soron kívül határoz. Ha a kifogás 
elbírálása során a felek meghallgatása vagy 
bizonyítás felvétele szükséges, a bíróság a 
kifogásolt intézkedés végrehajtásának felfüg-
gesztését is elrendelheti. 

(4) Ha a bíróság a végelszámolási kifogást 
megalapozottnak találja, a végelszámoló intéz-
kedését megsemmisíti és az eredeti állapot 
helyreállítására kötelezi, vagy - ha ez lehet-
séges - az eredeti állapotot határozatával 
helyreállítja. Ha a végelszámoló mulasztott, a 
bíróság a végelszámolót intézkedés megté-
telére kötelezheti. A bíróság az alaptalan vég-
elszámolási kifogást végzésével elutasítja. 

(5) A végelszámolási kifogás tárgyában ho-
zott végzés ellen külön fellebbezésnek van 
helye. 

9/G. § (1) A végelszámoló a végelszámolás 
befejezésekor elkészíti és - a civil szervezetnél 
működő felügyelőbizottság vagy más ellenőr-
zésre feljogosított szerv, illetve könyvvizsgáló 
jelentésével együtt - a döntéshozó szerv elé ter-
jeszti jóváhagyásra 

a) az adóbevallásokat, 

b) a végelszámolás utolsó üzleti évéről ké-
szült számviteli törvény szerinti beszámolót, 

c) a vagyonfelosztási javaslatot, amelyben a 
végelszámoló díjának mértékére is indítványt 
tesz, 

d) a végelszámolási időszak esetleges gazda-
sági eseményeinek bemutatásáról szóló 
összefoglaló értékelést (zárójelentést), valamint 
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e) a civil szervezet vagyoni részesedésével 
működő jogalanyok sorsára vonatkozó 
javaslatot. 

(2) A döntéshozó szerv az előterjesztett ira-
tok, illetve a vagyonfelosztás tárgyában hatá-
rozatot hoz. A határozatban - szükség esetén - 
rendelkezni kell a végelszámoló díjáról és a 
végelszámolás költségeinek, köztük az irat-
anyag őrzésének és a civil szervezet megszűné-
sével kapcsolatban felmerülő egyéb költsé-
geknek a viseléséről is. A döntéshozó szerv 
továbbá dönt a felosztott vagyon kiadásának 
időpontjáról, amelynek lebonyolítására a vég-
elszámoló köteles. A vagyon kiadására nem 
kerülhet sor a civil szervezet törlésére vonat-
kozó végzés meghozatalát megelőzően. 

(3) A végelszámoló köteles gondoskodni a 
civil szervezet iratanyagának elhelyezéséről. 
Az ezzel kapcsolatos költségeket és a megszű-
nés utáni iratőrzés költségeit a vagyonfel-
osztási javaslatban fel kell tüntetni. A 
vagyonfelosztás során úgy is meg lehet 
állapodni, hogy a civil szervezet iratanyagának 
őrzését (ingyenesen vagy ellenérték fejében) a 
tagok (alapítók) valamelyike vállalja. 

(4) A végelszámoló a társadalombiztosítási 
jogszabályban meghatározott módon adatszol-
gáltatást köteles teljesíteni a biztosítottak 
jogviszonyára vonatkozó nyugdíj-biztosítási 
adatokról. 

(5) A végelszámolást nem lehet addig be-
fejezni, amíg a civil szervezetnek olyan ismert 
követelése vagy tartozása áll fenn, amelyről a 
vagyonfelosztási határozatban nem rendel-
keztek. Nem lehet befejezni a végelszámolást 
továbbá akkor sem, ha a civil szervezettel 
szemben hatósági vagy bírósági eljárás van 
folyamatban. A végelszámolás befejezésére 
csak akkor kerülhet sor, ha az adott eljárás 
megszűnt vagy a civil szervezet a fél személyé-
ben bekövetkező változás miatt az eljárásnak 
többé nem alanya. 

(6) A civil szervezet törlése iránt a 
végelszámoló nyújt be kérelmet. 

(7) A civil szervezet a végelszámolási eljárás 
során bármikor - a civil szervezet törlésére 
irányuló kérelem benyújtásáig - elhatározhatja 
a végelszámolás megszüntetését és a civil 
szervezet működésének továbbfolytatását. 

9/H. § Ha a végelszámoló a szervezet koráb-
bi képviselőjével nem tud kapcsolatba lépni, 
hitelezői követelés bejelentésére nem került 
sor, a civil szervezetnek nincs munkavállalója, 
a végelszámoló haladéktalanul intézkedik a 
9/L. § (4) bekezdése szerinti adatok és igazo-
lások beszerzéséről, és a 9/L. § (4) bekezdé-
sében előírt körülmények fennállása esetén - a 
9/G. § (1) bekezdésben meghatározott iratok 
benyújtásának kötelezettsége nélkül – kezde-
ményezi a civil szervezet nyilvántartásból való 
törlését. Ebben az esetben a bíróság a végel-
számolót kötelezi a civil szervezet iratainak 
elhelyezésére és ennek megtörténtének 
igazolására. 

9/I. § (1) Ha a bíróság azt észleli, hogy a 
végelszámoló a kötelezettségeit nem teljesíti - 
ideértve a bíróság által határozatban megjelölt 
kötelezettséget is -, 

a) határidő tűzésével és pénzbírság terhe 
mellett felhívja a mulasztás pótlására, és ennek 
eredménytelensége esetén 

b) 100 000 forinttól 900 000 forintig terjedő, 
ismételten is kiróható pénzbírsággal sújtja. 

(2) A bíróság az (1) bekezdés szerint pénz-
bírsággal sújtja a civil szervezet korábbi vezető 
tisztségviselőjét, ha tudomást szerez arról, 
hogy nem teljesíti a 9/C. § (2) bekezdésében 
foglalt kötelezettségét. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések 
eredménytelensége esetén a bíróság új végel-
számolót jelöl ki a felszámolói névjegyzékből, 
a korábbi végelszámoló nyilvántartásból való 
törlése mellett. 

9/J. § (1) Ha bírósági határozat folytán kell a 
végelszámolást lefolytatni, továbbá, ha a 
végelszámolást egyszerűsített törlési eljárás 
előzte meg, a végelszámolás kényszer-végel-
számolásként kerül lefolytatásra. 

(2) (Hatályon kívül helyezve.) 

(3) Kényszer-végelszámolás esetén a bíróság 
a végelszámolás megindításáról szóló, a 9/B. § 
(4) bekezdés szerinti végzést hivatalból hozza 
meg, és - a vezető tisztségviselő nyilatkoztatá-
sa után - kijelöli a végelszámolót. A bíróság 
végelszámolónak elsősorban a civil szervezet 
bejegyzett vezető tisztségviselőjét jelöli ki. Ha 
a bejegyzett vezető tisztségviselő nem jelölhető 
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ki vagy kijelölésének mellőzését alapos okkal 
kéri, a bíróság a felszámolói névjegyzékből 
jelöli ki a végelszámolót. 

(4) A kényszer-végelszámolásra a civil szer-
vezet végelszámolására vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni, azonban a civil szervezet nem 
dönthet a továbbműködéséről, illetve a 
kényszer-végelszámolás megszüntetéséről. 

(5) A bíróság a civil szervezet törlésével 
egyidejűleg a végelszámolónak - ha a végelszá-
molót a bíróság a felszámolói névjegyzékből 
jelölte ki - az eljárásban meg nem térült és 
igazolt készkiadásait (ideértve a számlában 
áthárított általános forgalmi adót is) legfeljebb 
30 000 forint összeghatárig, továbbá legfeljebb 
20 000 forint munkadíjat és a díjat terhelő 
általános forgalmi adót a központi költségvetés 
terhére megfizeti. A Fővárosi Törvényszék 
Gazdasági Hivatala (a továbbiakban: Gazda-
sági Hivatal) minden negyedév utolsó munka-
napján összesíti ezeket a kifizetéseket, és az 
erről szóló kimutatást az államháztartásért 
felelős miniszter részére megküldi, hogy a 
tárgynegyedévben milyen pénzösszegre áll 
fenn a központi költségvetési fizetési kötele-
zettség. A kimutatás alapján az államháztar-
tásért felelős miniszter a központi költségvetés 
terhére ezt az összeget elkülönített számlán a 
Gazdasági Hivatal rendelkezésére bocsátja. A 
Gazdasági Hivatal a pénzösszeg beérkezését 
követő 15 napon belül teljesíti a végelszámolók 
részére az e bekezdés alapján járó kifizetéseket. 
A Gazdasági Hivatal központi költségvetéssel 
történő elszámolásának, valamint a pénz-
összeg folyósításának részletes szabályait az 
államháztartásért felelős miniszter rendeletben 
állapítja meg. 

2/B. A civil szervezet egyszerűsített törlési 
eljárása 

9/K. § (1)  Egyszerűsített törlési eljárásnak 
van helye, ha 

a) a bíróság a civil szervezet tekintetében 
megállapítja a jogutód nélküli megszűnési ok 
bekövetkeztét vagy 

b) a bíróság a civil szervezetet törvényességi 
felügyeleti eljárásban megszünteti, feltéve, 
hogy az a) vagy b) pont szerinti eljárás során 
nem merült fel adat arra nézve, hogy a civil 

szervezetnek vagyona van vagy a civil 
szervezet fennállása során adószámmal nem 
rendelkezett, illetve nem rendelkezik. 

(2) Az e cím szerinti bírósági eljárásokban az 
e törvény által nem szabályozott kérdésekben 
a Pp. rendelkezéseit - a nemperes eljárás 
sajátosságaiból eredő eltérésekkel - kell 
alkalmazni. 

(3) Az e cím szerinti eljárások lefolytatására 
a civil szervezetet nyilvántartató bíróság 
illetékes. 

(4) Ha a bíróság a civil szervezetet 
megszünteti vagy a civil szervezet tekintetében 
megállapítja a jogutód nélküli megszűnési ok 
bekövetkeztét, a civil szervezetet nyilvántartó 
bíróság a határozat alapján a nyilvántartásba 
haladéktalanul bejegyzi megszüntetés esetén a 
„megszüntetve”, a jogutód nélküli megszűnési 
ok bekövetkeztének megállapítása esetén 
pedig a „megszűnt” toldatot. 

(5) Ha a civil szervezet fennállása során 
adószámmal rendelkezett vagy rendelkezik, az 
(1) bekezdésben meghatározott határozatok 
indokolásának a Pp. 221. §-ában foglaltakon 
túl tartalmaznia kell az arra való utalást, hogy 
az eljárás során a civil szervezet vagyonára 
vonatkozó adat merült-e fel. 

(6) Egyszerűsített törlési eljárásnak van 
helye az egyesület kérelmére akkor is, ha az 
egyesület elhatározza megszűnését vagy 
megállapítja, hogy megszűnésének anyagi jogi 
feltételei bekövetkeztek és fennállása alatt 
adószámmal nem rendelkezett, illetve nem 
rendelkezik. 

(7) Ha az eljárás folytatásának van helye, a 
bíróság az (1) bekezdés szerinti jogerős hatá-
rozat kézhezvételétől vagy a (6) bekezdésben 
meghatározott kérelem elbírálásától számított 
öt napon belül a bíróságok központi internetes 
oldalán hirdetményt tesz közzé, amelyben - 
szükség esetén - felhívja a civil szervezetnek a 
nyilvántartásba bejegyzett képviselőit, hogy a 
bíróság részére negyvenöt napon belül jelent-
sék be idézési címüket. A bíróság egyben felhí-
vást tesz közzé arra vonatkozóan, hogy akinek 

a) a civil szervezettel szemben követelése 
van - ideértve a számviteli törvény szerinti 
függő követelést is -, 
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b) tudomása van arról, hogy a civil szervezet 
ellen bírósági, közjegyzői vagy más hatósági 
eljárás van folyamatban vagy 

c) a civil szervezet tulajdonában lévő eszköz 
van a birtokában vagy a civil szervezet 
vagyontárgyára vonatkozó jog jogosultjaként 
van bejegyezve, valamely vagyontárgyat ille-
tően a javára, illetve érdekében tény van felje-
gyezve vagy a civil szervezet vagyontárgyára 
tarthatna igényt, 

azt negyvenöt napon belül jelentse be a 
bíróságnak. 

(8) Ha a (7) bekezdésben foglalt határidőn 
belül a civil szervezet vagyonára vonatkozó 
adat nem merül fel, a bíróság hivatalból meg-
indítja az egyszerűsített törlési eljárást, a 
nyilvántartásból törli a „megszűnt” vagy a 
„megszüntetve” toldatot és bejegyzi az egy-
szerűsített törlési eljárás megindítására utaló 
„törlés alatt” toldatot. A végzés ellen felleb-
bezésnek és felülvizsgálatnak helye nincs. 

9/L. § (1) A bíróság az egyszerűsített törlési 
eljárás elrendelését követő öt munkanapon 
belül az egyszerűsített törlési eljárás megindí-
tásáról értesíti 

a) az ügyészséget, amennyiben az ügyész a 
civil szervezet felett törvényességi ellenőrzést 
gyakorol, 

b) a civil szervezet székhelye szerint illetékes 
adó- és vámhatóságot, társadalombiztosítási 
igazgatási szervet, 

c) a civil szervezet székhelye szerint illetékes 
végrehajtót (végrehajtókat), 

d) a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart az 
önálló bírósági végrehajtók által intézett bíró-
sági és közigazgatási végrehajtási ügyekről 
vezetett nyilvántartás adatairól történő adat-
szolgáltatás érdekében [a bírósági végrehaj-
tásról szóló 1994. évi LIII. törvény 253/E. § (5) 
bekezdés], 

e) - ha a nyilvántartásában szerepel - a civil 
szervezet számláit vezető pénzforgalmi szol-
gáltatókat, és 

f) az ingatlanügyi hatóságot. 

(2) Az értesítésnek tartalmaznia kell: 

a) a bíróság nevét, székhelyét, 

b) a civil szervezet nevét, székhelyét, nyil-
vántartási számát, 

c) felhívást arra vonatkozóan, hogy a civil 
szervezettel kapcsolatos rendelkezésére álló 
információkat a bíróságnak hatvan napon 
belül jelentse be. 

(3) A civil szervezet székhelye szerint illeté-
kes adó- és vámhatóságnak és a társadalom-
biztosítási igazgatási szervnek szóló értesí-
tésnek tartalmaznia kell azt a felhívást, hogy a 
civil szervezet vele szemben fennálló tarto-
zását, a szervezettel szemben folyó eljárást 
jelentse be, valamint adjon tájékoztatást arra 
vonatkozóan, hogy a civil szervezetnek van-e 
munkavállalója. Az adóhatóságnak szóló érte-
sítésnek tartalmaznia kell azt is, hogy az 
adóhatóság értesítse a bíróságot arról, hogy a 
záró adóellenőrzést lefolytatta. 

(4) Ha a bíróság által előírt határidőben 

a) a civil szervezettel szemben a bíróságnál 
követelés bejelentésére nem került sor és ellene 
bírósági, közjegyzői vagy más hatósági eljárás 
nincs folyamatban, 

b) a civil szervezet fellelhető vagyonára 
vonatkozóan érdemi adat nem merül fel, 

c) az adó- és vámhatóság és a társadalom-
biztosítási igazgatási szerv a bíróságot arról 
tájékoztatja, hogy eljárás nincs folyamatban, 
valamint a civil szervezetnek nincs munka-
vállalója, 

d) a végrehajtó vagy a Magyar Bírósági 
Végrehajtói Kar a bíróságot arról tájékoztatja, 
hogy tudomása szerint végrehajtási eljárás 
nincs folyamatban - ide nem értve az ügyviteli 
befejezéssel lezárt ügyeket -, a bíróság a civil 
szervezetet törli a nyilvántartásból, egyide-
jűleg rendelkezik arról, hogy a civil szervezet 
fellelhető iratainak elhelyezéséről a szervezet 
volt képviselője, illetve alapítvány esetén a 
korábbi kurátor vagy a korábbi kuratórium 
tagja, ennek hiányában vagy az egyesület 
bármely fellelhető tagja, illetve az alapítvány 
bármely fellelhető alapítója gondoskodjon és 
ennek megtörténtét a bíróságnak igazolja, 
valamint az iratok őrzésének helyéről 
nyilatkozatot tegyen. 

 9/M. § Ha az e cím szerinti eljárások során a 
civil szervezet vagyonára vonatkozóan érdemi 
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adat merül fel vagy a civil szervezettel szem-
ben a bíróságnál követelés bejelentésére került 
sor, ellene bírósági, közjegyzői vagy más 
hatósági eljárás van folyamatban, a bíróság az 
e címben meghatározott eljárási cselekmények 
helyett dönt a végelszámolás elrendeléséről, a 
végelszámoló kijelöléséről és a civil szervezet 
vagyoni részesedésével működő jogalanyok, 
valamint a részvételével működő alapítvány 
vagy egyesület sorsáról. 

9/N. § A 9-9/M. § szerinti nemperes eljárás 
során bírósági titkár önállóan, önálló aláírási 
joggal eljárhat. 

2/C. A civil szervezet csődeljárásának és 
felszámolási eljárásának különös szabályai 

10. § (1) A civil szervezet csődeljárására és 
felszámolási eljárására - törvény eltérő rendel-
kezése hiányában - a Cstv.-t az e §-ban foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni. A csődeljárás és a 
felszámolási eljárás lefolytatására a civil 
szervezetet nyilvántartó bíróság illetékes. 

(2) Ahol a Cstv. vagy más törvény 

a) cégjegyzéket említ, ott a civil szervezetek 
vonatkozásában a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljá-
rási szabályokról szóló törvényben meghatá-
rozott nyilvántartást, 

b) az adós cégjegyzékszámát említi, ott a 
civil szervezet nyilvántartási számát, 

c) a végzés vagy a végzés kivonata Cégköz-
lönyben (a Cégközlöny honlapján) történő köz-
zétételét említi, ott a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárá-
si szabályokról szóló törvényben meghatá-
rozott országos névjegyzék - Országos Bírósági 
Hivatal által működtetett - internetes felületét 

kell érteni. 

(3) A Cstv. 27. § (2) bekezdés a) pontjában 
meghatározottak helyett a bíróság a civil 
szervezet fizetésképtelenségét akkor állapítja 
meg, ha a civil szervezet szerződésen alapuló 
nem vitatott vagy elismert tartozását a telje-
sítési idő lejártát követő hatvan napon belül 
sem egyenlítette ki vagy nem vitatta és az ezt 
követő hitelezői írásbeli fizetési felszólítására 
sem teljesítette. Fizetésképtelenség nem 
állapítható meg, ha a civil szervezet nem 

vitatott vagy elismert tartozását meghaladóan 
állami vagy önkormányzati szerv felé nem 
vitatott vagy elismert követelése áll fenn 
költségvetési támogatási jogviszony keretében. 

(4) A csőd- vagy felszámolási eljárás elren-
delésekor a civil szervezet köteles haladék-
talanul elkülöníteni az eljárás dologi és 
személyi ráfordításait fedező összeget. 

(5) A Cstv. 27. § (2) bekezdés a) és b) pontja 
szerinti esetekben a bíróság a civil szervezet 
kérelmére a Cstv. 26. § (3) bekezdésének 
alkalmazása helyett legfeljebb kilencvennapos 
fizetési haladékot adhat és egyben reorga-
nizációs terv készítését rendeli el. A bíróság a 
fizetésképtelenséget megállapítja, ha a civil 
szervezet a határidő leteltekor a reorganizációs 
tervet nem nyújtja be vagy ahhoz nem csatolja 
a hitelezőkkel kötött megállapodást az 
adósságok rendezéséről, továbbá a vagyon-
hiány és forráshiány megszüntetésére a civil 
szervezet döntéshozó szerve által hozott 
döntéseket. 

(6) A fizetésképtelenség megállapításának az 
(5) bekezdés szerinti időtartamú halasztására 
legfeljebb háromévenként, de egy eljárásban 
egy alkalommal kerülhet sor. 

(7) Civil szervezet elnevezésében a csőd-
eljárás alatt (rövidített névben a „cs.a.”) vagy a 
felszámolás alatt (rövidített névben az „f.a.”) 
toldatot, a csődeljárás megindítását, a csődel-
járás elrendelését, a felszámolási eljárás elren-
delését és az említett eljárások jogerős befe-
jezését a nyilvántartásban is fel kell tüntetni. A 
nyilvántartásba be kell jegyezni az eljárás 
nevét, kezdő, illetve befejező időpontját, továb-
bá a vagyonfelügyelőre vagy felszámolóra 
vonatkozó adatokat (név, lakóhely, jogi sze-
mély esetén székhely, levelezési cím). 

2/D. A jogutód nélkül megszűnt civil szervezet 
fennmaradó vagyonára vonatkozó különös 

szabályok 

10/A. § (1) A jogutód nélkül megszűnt civil 
szervezet fennmaradt pénzbeli vagyona, a 
létesítő okirat eltérő rendelkezése, valamint - 
alapítvány esetében - az alapító eltérő rendel-
kezése hiányában a civil szervezetek támo-
gatására való felhasználás céljából a Nemzeti 
Együttműködési Alapot illeti meg, amelyet a 
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73. § (2) bekezdés a) pontja alapján kijelölt 
szerv kezel. A vagyon felhasználására vonat-
kozó adatokat a Civil Információs Portálon 
nyilvánosságra kell hozni. 

(2) A civil szervezet végelszámolása, illetve 
felszámolási eljárása befejeztével - a (3) és (4) 
bekezdésekben meghatározott vagyonelemek 
kivételével - a jogutód nélkül megszűnt civil 
szervezet létesítő okirat vagy jogszabály eltérő 
rendelkezése, illetve - alapítvány esetében - az 
alapító eltérő rendelkezése hiányában meg-
maradt nem pénzbeli vagyonáról a végelszá-
moló, illetve a felszámoló kimutatást készít, 
amelyet megküld a Nemzeti Együttműködési 
Alap Tanácsa részére. A Tanács az (5) 
bekezdés szerinti eljárásban gondoskodik a 
nem pénzben rendelkezésre álló vagyonra 
vonatkozó pályázati eljárás lefolytatásáról. 

(3) A jogutód nélkül megszűnt civil szerve-
zet, létesítő okirat eltérő rendelkezése, továbbá 
- alapítvány esetében - az alapító eltérő rendel-
kezése hiányában megmaradt vagyonából a 
Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti 
földrészletet a bíróság az állam tulajdonába 
adja és elrendeli a Nemzeti Földalapot kezelő 
szerv részére történő átadását. 

(4) A jogutód nélkül megszűnt civil szerve-
zet, létesítő okirat eltérő rendelkezése, továbbá 
- alapítvány esetében - az alapító eltérő rendel-
kezése hiányában megmaradt vagyonából a 
kulturális javakról szóló törvény szerinti gyűj-
teményt, művészeti alkotást, műkincset és 
egyéb műtárgyat a bíróság az állam tulajdo-
nába adja, és e vagyonelemek az állami va-
gyonról szóló törvény szerinti tulajdonosi jog-
gyakorló által kiírt pályázattal, ellenérték nél-
kül, közgyűjtemény vagyonkezelésébe 
kerülnek. 

(5) A (2) bekezdés szerinti nem pénzbeli 
vagyont a bíróság - a végelszámolónak, illetve 
felszámolónak, a Nemzeti Együttműködési 
Alap Tanácsához tett bejelentését követően, a 
Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa által 
kijelölt kollégium döntése alapján meghirdetett 
és elbírált, nyilvános pályázaton nyertes civil 
szervezet részére történő tulajdonba adásra 
vonatkozó javaslata figyelembevételével - civil 
szervezet tulajdonába adja. 

(6) Ha az (5) bekezdés szerinti eljárás - a vég-
elszámolónak, illetve a felszámolónak a 
Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsához 
tett bejelentésétől számított - 6 hónapon belül 
nem vezet eredményre, a bíróság - a felszámo-
lónak, illetve a végelszámolónak az (5) bekez-
dés szerinti eljárás sikertelenségéről tett beje-
lentését követően - a vagyont az állam tulaj-
donába adja, az állami tulajdonosi joggyakorló 
számára történő vagyonátadással összefüggő 
intézkedéseket a végelszámoló, illetve a 
felszámoló teszi meg. 

(7) Az (1)-(5) bekezdés szerinti rendelkezé-
seket kell alkalmazni arra az esetre is, ha a civil 
szervezet jogutód nélküli megszűnése esetére a 
létesítő okirat vagy - alapítvány esetében - az 
alapító rendelkezik a fennmaradó vagyon sor-
sáról, de az e rendelkezésben kijelölt szervezet 

a) jogutód nélkül megszűnt 

b) jogutód nélküli megszüntetését eredmé-
nyező eljárás van ellene folyamatban, vagy 

c) a vagyont nem veszi át. 

2/E. Vagyonrendezési eljárás 

10/B. § (1) Az e §-ban foglalt eltérésekkel a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és 
a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
(a továbbiakban: Ctv.) szerinti vagyonrendezé-
si eljárást kell lefolytatni, ha a civil szervezet 
törlését követően olyan vagyontárgy kerül elő, 
amelynek a törölt civil szervezet volt a tulaj-
donosa. Ha a törölt civil szervezet ellen végre-
hajtási eljárás van folyamatban (a bírósági 
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 46. 
§), a végrehajtási eljárás alatt nem kezdemé-
nyezhető vagyonrendezési eljárás a lefoglalt 
vagyontárgy vonatkozásában. 

(2) Ahol a Ctv. Cégközlönyben való közzété-
telről rendelkezik, ott a bíróság a bíróságok 
központi internetes oldalán teszi közzé a 
végzést. 

(3) A vagyonrendező díjazására a 9/J. § (5) 
bekezdésben meghatározott díjazási szabályo-
kat kell alkalmazni. 
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II/A. fejezet 

A civil szervezetek egyesülése, szétválása 

10/C. § (1) A civil szervezet jogutóddal törté-
nő megszűnésére (egyesülésére, szétválására) e 
fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) A civil szervezet döntéshozó szerve hatá-
roz a jogutódlással történő megszűnésről. 

(3) A döntéshozó szerv a civil szervezet ügy-
vezetésének - ha a civil szervezetnél felügyelő-
bizottság működik -, a felügyelőbizottság által 
véleményezett előterjesztése alapján állapítja 
meg, hogy a civil szervezet tagjai, illetőleg 
alapítói egyetértenek-e a jogutódlással történő 
megszűnés szándékával. 

(4) Ha a döntéshozó szerv tagjai a jogutód-
lással történő megszűnés szándékával egyet-
értenek, a döntéshozó szerv meghatározza a 
vagyonmérleg-tervezetek fordulónapját, - kö-
telező könyvvizsgálat esetén - dönt a könyv-
vizsgáló személyéről és megbízza a civil 
szervezet ügyvezetését a jogutódlással történő 
megszűnésről szóló döntés meghozatalához 
szükséges egyéb - jogszabály által megha-
tározott vagy a döntéshozó szerv által előírt - 
okiratok elkészítésével. 

(5) A tagok, alapítók a (4) bekezdés szerinti 
eljárásban kinyilvánított és részükre tájékoz-
tatásként írásban átadott jogutódlással történő 
megszűnéssel kapcsolatos döntések kézhezvé-
telétől számított harminc napon belül írásban 
nyilatkozhatnak arról, ha nem kívánnak a jog-
utód civil szervezet tagjává, alapítójává válni. 
Ilyen nyilatkozat hiányában úgy kell tekinteni, 
hogy a tag, alapító a jogutód civil szervezet 
tagjává, alapítójává kíván válni. 

(6) Az alapítvány alapítója az egyesülés és a 
szétválás során a jogutód alapítvány alapítói 
jogának gyakorlására az alapítványra vonat-
kozó szabályok szerint más személyt, illetve 
alapítványi szervet is kijelölhet vagy a jogutód 
alapítványban őt megillető alapítói jogot másra 
átruházhatja. 

(7) A jogutódlással történő megszűnés elha-
tározásáról a döntéshozó szerv döntését köve-
tő 15 napon belül tájékoztatni kell a civil szer-
vezetnél működő munkavállalói érdek-
képviseleti szerveket. 

10/D. § (1) A jogutódlással történő megszű-
nés során a vagyonmérleg-tervezetre, a hitele-
zőkkel kapcsolatos eljárásra, a végleges va-
gyonmérlegre az egyes jogi személyek átala-
kulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, 
hogy a hitelezőkkel kapcsolatos eljárás során a 
cégközlönybeli közzététel és a törvényességi 
felügyeleti eljárás szabályai helyett a civil szer-
vezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 
összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) A jogutódlással történő megszűnés a jog-
utódlással megszűnő civil szervezettel szem-
ben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá. A 
jogelődöt megillető jogszabályban biztosított 
jogok és kedvezmények a jogutódot is meg-
illetik, ha a jogszabályban biztosított jogok és 
kedvezmények megszerzésének feltételei a 
jogutódnál továbbra is fennállnak. Ha a jogok 
és kedvezmények megszerzésének az feltétele, 
a jogutód létrejötte időpontjának megállapítása 
során a jogelőd létrejötte időpontját, a közhasz-
nú jogállás 32. § (4) és (5) bekezdése szerinti 
feltételeinek megítélése során a jogutód létre-
jöttét megelőző évek vonatkozásában pedig a 
jogelőd adatait kell figyelembe venni. 

(3) Ha a bíróság a jogutódlással történő meg-
szűnés bejegyzését megtagadja, a jogutódlással 
megszűnni kívánó civil szervezet működik 
tovább. 

10/E. § (1) Az egyesüléssel kapcsolatos dön-
téshozatal során az egyesülni kívánó civil szer-
vezetek összevontan is eljárhatnak, az egyes 
egyesülő civil szervezetek döntéseit azonban 
ilyenkor is külön-külön kell meghozni. 

(2) Az egyesülés során készített egyesülési 
terv része az egyesülő és a jogutód civil szer-
vezet vagyonmérleg-tervezete és az egyesülési 
szerződés. Az egyesülő civil szervezetek veze-
tő tisztségviselői - ha a civil szervezetek dön-
téshozó szervei valamennyi civil szervezet ese-
tében az egyesülés mellett foglaltak állást – 
egymással együttműködve és a döntéshozó 
szervek döntései alapján elkészítik az egyesü-
lési szerződés tervezetét, amelyben meg kell 
határozni: 
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a) az egyesülő civil szervezet típusát, nevét, 
székhelyét és nyilvántartási számát, a létrejövő 
(jogutód) civil szervezet nevét és székhelyét, 

b) az egyesülés módját (összeolvadás vagy 
beolvadás), 

c) beolvadás esetében az átvevő civil szerve-
zet létesítő okiratában szükséges módosítások 
tervezetét, 

d) összeolvadás esetében az új civil szervezet 
létesítő okiratának tervezetét, 

e) amit az egyesülésben részt vevő civil szer-
vezetek döntéshozó szervei szükségesnek 
tartanak. 

(3) Nem egyesülhet más egyesülettel az az 
egyesület, illetve nem egyesíthető más alapít-
vánnyal az az alapítvány, amely felszámolás, 
jogutód nélküli megszüntetési eljárás alatt áll, 
vagy ha a büntetőügyben eljáró bíróság vagy 
ügyész az egyesületet, illetve alapítványt vagy 
a bíróságot arról értesíti, hogy az egyesülettel, 
illetve alapítvánnyal szemben a külön törvény-
ben meghatározott büntetőjogi intézkedés 
alkalmazására kerülhet sor. Az egyesület más 
egyesülettel való egyesülését csak akkor hatá-
rozhatja el, illetve az alapítvány más alapít-
vánnyal való egyesítése csak akkor rendelhető 
el, ha a létesítő okirat szerinti induló tőkét 
teljes egészében az egyesület, illetve az 
alapítvány rendelkezésére bocsátották. 

10/F. § (1) A civil szervezetek szétválása so-
rán a jogelőd civil szervezet tagja, alapítója 
akár valamennyi jogutódban tagként, alapító-
ként vehet részt. 

(2) A szétválás során készített szétválási terv 
része a szétváló és a jogutód civil szervezet 
vagyonmérleg-tervezete és a szétválási szerző-
dés. A szétválási szerződést a döntéshozó 
szerv döntései alapján a vezető tisztségviselők 
készítik el. Ebben meg kell határozni: 

a) a szétváló civil szervezet típusát, nevét, 
székhelyét és nyilvántartási számát és a 
létrejövő civil szervezetek nevét és székhelyét, 

b) a szétválás módját (különválás, kiválás), 

c) a vagyonmegosztási javaslatot, vagyis a 
jogelőd vagyonának a jogutódok közti meg-
osztásának tervezett arányát, 

d) az egyes jogosítványok, illetve kötelezett-
ségek, valamint a folyamatban lévő peres és 
nemperes ügyek és hatósági eljárások tekin-
tetében a jogutód nevesítését, 

e) kiválás esetében a fennmaradó (tovább-
működő) civil szervezet létesítő okiratában 
szükséges módosítások tervezetét, valamint a 
kiválással létrejövő civil szervezet(ek) létesítő 
okiratának tervezetét, 

f) különválás esetében a létrejövő új civil 
szervezetek létesítő okiratának tervezetét, 

g) beolvadásos kiválás és beolvadásos 
különválás esetén, ha kizárólag fennmaradó 
(továbbműködő) civil szervezetek vannak, 
ezen civil szervezetek létesítő okiratában 
szükséges módosítások tervezetét, 

h) azt, hogy az (5) bekezdés szerinti nyilat-
kozatot elmulasztó tag melyik jogutód civil 
szervezet tagjává válik, 

i) amit a szétváló civil szervezet döntéshozó 
szerve szükségesnek tart. 

(3) A szétválási szándékról való döntéshoza-
tal során a döntéshozó szervnek meg kell ha-
tároznia azt is, hogy a vagyonfelosztási javas-
lat elkészítése során milyen módszerekkel és 
melyik jogutód vagyonaként kell feltüntetni a 
jogelőd vagyonát. 

(4) A szétválási terv elfogadásáról vagy mó-
dosításáról a szétváló civil szervezet döntés-
hozó szerve határozattal dönt (a továbbiakban: 
szétválási határozat). 

(5) A szétváló civil szervezet tagjai, alapítói 
nyilatkoznak arról, melyik jogutód civil 
szervezet tagjává, alapítójává kívánnak válni. 
A jogutód új civil szervezet létesítő okiratát 
csak a jogutód civil szervezetek megfelelő 
döntéshozó szerve fogadja el. 

(6) A szétváló civil szervezet vagyonmegosz-
tás előtt szerzett jogainak érvényesítésére a 
szétválás után az a jogutód jogosult, amelyhez 
az adott jogot a szétválási határozat telepítette. 

(7) Ha valamely vagyontárgyról, igényről a 
szétválási határozatban nem rendelkeztek 
vagy az csak utóbb vált ismertté, a vagyon-
tárgy, igény vagy annak ellenértéke (érvénye-
sítési joga) valamennyi jogutód civil szerveze-
tet a vagyonmegosztás arányában illeti meg. 



40  

(8) Ha valamely kötelezettségről a szétválási 
határozatban nem rendelkeztek vagy az csak 
utóbb vált ismertté, a jogutód civil szervezetek 
(ideértve a szétválás után megmaradó civil 
szervezetet is) felelőssége egyetemleges. 

(9) A szétválási határozatban nevesített kö-
vetelést elsősorban azzal a jogutóddal szemben 
kell érvényesíteni, amelyhez az adott kötele-
zettséget a szétválási határozat a vagyonmeg-
osztás folytán telepítette. Ha e kötelezettségét a 
jogutód a követelés esedékességekor nem 
teljesíti, valamennyi jogutód felelőssége egye-
temleges. A jogutódok egymás közötti viszo-
nyában az elszámolás alapja a szétválási hatá-
rozatban írt vagyonmegosztási rendelkezés, 
ilyen rendelkezés hiányában pedig a vagyon-
megosztás aránya. 

III. fejezet 

A civil szervezetek feletti törvényességi 
ellenőrzés 

3. Az ügyész és a bíróság intézkedései 

11. § (1)-(3) (Hatályon kívül helyezve.) 

(4) A bíróság az ügyész keresete alapján 
feloszlatja az egyesületet, ha annak működése 
vagy tevékenysége a 3. § (3)-(5) bekezdésébe 
ütközik. 

(5) (Hatályon kívül helyezve.) 

(6) A feloszlatott egyesület a 
nyilvántartásból való törlésről rendelkező 
bírósági határozat jogerőre emelkedésének 
napjával szűnik meg. 

4. 

12. § (Hatályon kívül helyezve.) 

IV. fejezet 

Civil szervezetek nyilvántartása 

5. A nyilvántartás vezetése és kezelése 

13. § (1) A civil szervezetet - a civil szerveze-
tek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 
összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény 
rendelkezései szerint eljárva - a törvényszék 
veszi nyilvántartásba. 

(2) Ha a civil szervezet elektronikus úton be-
nyújtott, nyilvántartásba vétele iránti kérel-
méhez külön jogszabály szerinti létesítő okirat 
minta alapján készült létesítő okiratot csatol-
nak, a bíróság a kérelmet az érkezését követő 
tizenöt napon belül elbírálja. 

(3) A civil szervezet nyilvántartásban sze-
replő adatai országosan egységes, elektroni-
kus, bárki számára ingyenesen hozzáférhető 
közhiteles nyilvántartásban elérhetők. 

6. Civil Információs Portál 

14. § (1) A társadalmi és civil kapcsolatok fej-
lesztéséért felelős miniszter (továbbiakban: 
miniszter) a civil szervezetekkel kapcsolatos 
nyilvános, közérdekből nyilvános információk 
gyűjtése, rendszerezése és közzététele, illetve 
ezzel összefüggésben a kérelemre történő adat-
szolgáltatás biztosítása céljából akadálymentes 
honlapot működtet (továbbiakban: Civil Infor-
mációs Portál). 

(2) A 13. § (3) bekezdésben meghatározott 
közhiteles nyilvántartást működtető szerv 
biztosítja annak lehetőségét, hogy a közhiteles 
nyilvántartás adatai közötti keresést a Civil 
Információs Portálon keresztül is lehessen kez-
deményezni, továbbá a keresési eredmény 
adatait megjeleníteni. 

(3) A Civil Információs Portál felé elektroni-
kus úton adatbázis formájában a Civil Infor-
mációs Portálon e célra kialakított felületen 
keresztül szolgáltatja 

a) az Országos Bírósági Hivatal a civil szer-
vezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 
összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény-
ben meghatározott, az országos névjegyzékben 
szereplő, 

b) az adóhatóság az adózás rendjéről szóló 
törvény alapján az adózót terhelő adókötele-
zettség jogszerű teljesítéséhez, a költségvetési 
támogatás jogszerű igénybevételéhez a hon-
lapján közzétett, 

c) a Központi Statisztikai Hivatal az általa a 
statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvényben 
(a továbbiakban: Sttv.) meghatározott statisz-
tikai számjel, valamint az Sttv. 6. § (2) bekezdé-
sében statisztikai regiszterben tárolt nyilvános, 
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d) az adóhatóság a személyi jövedelemadó 
meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló törvény alapján 
a kedvezményezett számára kiutalt összegek-
ről és azok felhasználásáról az adóhatóság ren-
delkezésére álló, 

e) a közérdekű önkéntes tevékenységről szó-
ló törvény szerint, a hatósági nyilvántartásban 
szereplő 

civil szervezetekre vonatkozó adatokat. 

(4) A Civil Információs Portál felé a (3) be-
kezdés szerinti adatokat azok jogerőre emel-
kedését, érvényessé válását vagy az adatszol-
gáltató tudomására jutását követő legfeljebb 
három munkanapos késleltetéssel kell 
szolgáltatni. 

(5) A Civil Információs Portálon a civil 
szervezetekre vonatkozóan a (3) bekezdés 
szerint szolgáltatott adatok közül a közzétételt 
követően közhiteles a civil szervezetre vonat-
kozóan a (3) bekezdés d) pontja szerinti adatok 
közül a kiutalt összeg felhasználására vonat-
kozó adat és a (3) bekezdés e) pontja szerinti 
adat. 

(6) A Civil Információs Portálon jelölni kell 
azt, hogy mely adat közhiteles. 

7. A nyilvántartáshoz való hozzáférés 

15. § (1) A civil szervezet nyilvántartásba 
bejegyzett adatai - ideértve a törölt adatokat is 
- nyilvánosak. 

(2) Az egyesület, alapítvány bírósághoz 
benyújtott iratai, ideértve a még el nem bírált 
kérelmet és mellékleteit is, - a (3) bekezdésben 
meghatározott kivétellel - nyilvánosak, azokat 
bárki megtekintheti, és azokról feljegyzést 
készíthet. 

(3) Az egyesület alakuló ülésének jelenléti 
íve, valamint az egyesület tagnyilvántartása 
nem nyilvános. 

(4) A törvényességi ellenőrzési eljárás kere-
tében az ügyészség teljes körű iratbetekintésre 
jogosult. 

16. § Az e törvény alapján kezelt adatok 
statisztikai célra felhasználhatók és azokból, 
személyazonosításra alkalmatlan módon, 
statisztikai adatok szolgáltathatók. 

V. fejezet 

A civil szervezet gazdálkodása 

8. A gazdálkodás általános szabályai 

17. § (1) A civil szervezet a létesítő okiratá-
ban meghatározott cél megvalósítása érde-
kében vagyonával önállóan gazdálkodik, civil 
szervezet elsődlegesen gazdasági-vállalkozási 
tevékenység folytatására nem alapítható. 

(2) A civil szervezet tartozásaiért saját va-
gyonával felel. A civil szervezet alapítója, tagja 
- a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl 
- a szervezet tartozásaiért saját vagyonával 
nem felel. 

(3) A civil szervezet a létesítő okiratban 
meghatározott cél szerinti tevékenységet (a 
továbbiakban: alapcél szerinti tevékenység) - 
ideértve a közhasznú tevékenységet is – foly-
tathat és - célja megvalósítása gazdasági felté-
teleinek biztosítása érdekében - gazdasági-vál-
lalkozási tevékenységet is végezhet, amennyi-
ben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem 
veszélyezteti. 

(4) A civil szervezet csak olyan módon vehet 
fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely 
nem veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasz-
nú) tevékenységének ellátását és működésének 
fenntartását. 

(5) A civil szervezet ügyvezető szervének 
feladata a működőképesség fenntartása, és a 
fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők 
érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges 
intézkedések meghozatala, illetve kezde-
ményezése. 

18. § (1) A civil szervezet 

a) alapcél szerinti (közhasznú), és 

b) gazdasági-vállalkozási 

tevékenységet folytathat. 

(2) A civil szervezet vagyonát a 17. § (3) 
bekezdése szerint folytatott gazdasági-vállal-
kozási tevékenység eredménye is 
gyarapíthatja. 

19. § A civil szervezet számviteli nyilvántar-
tásait úgy vezeti, hogy azok alapján az alapcél 
szerinti (közhasznú) tevékenységének és 
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gazdasági-vállalkozási tevékenységének bevé-
telei, költségei, ráfordításai és eredménye 
(nyeresége, vesztesége) egymástól elkülönítve 
megállapíthatók legyenek. 

20. § (1) A civil szervezet az alapcél szerinti 
(közhasznú) tevékenysége tekintetében elkü-
lönítve mutatja ki legalább a következő 
bevételeket: 

a) egyesület esetében a tagdíjat, alapítvány 
esetében az alapítótól nem vagyoni hozzá-
járulásként kapott adományt; 

b) a személyi jövedelemadó meghatározott 
részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt 
összegét; 

c) az alapcél szerinti (közhasznú) tevékeny-
sége költségei, ráfordításai ellentételezésére 
visszafizetési kötelezettség nélkül kapott tá-
mogatást, ideértve az alapcél szerinti 
(közhasznú) tevékenysége keretében meg-
valósuló fejlesztés céljára kapott támogatást is, 
figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra; 

d) az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó, az 
alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységéhez 
kapott adományt, figyelemmel a (2) bekez-
désben foglaltakra; 

e) az alapcél szerinti (közhasznú) tevékeny-
sége keretében nyújtott szolgáltatás, teljesített 
termékértékesítés bevételét, ideértve 
különösen 

ea) a kizárólag az alapcél szerinti (közhasz-
nú) tevékenységet szolgáló dolog, jogátruhá-
zásának, illetve átengedésének ellenértékét, 
valamint 

eb) a részben az alapcél szerinti (közhasznú) 
tevékenységet szolgáló dolog, jogátruházásá-
nak, illetve átengedésének ellenértékéből a 
dolog, illetve a jog korábbi alapcél szerinti 
(közhasznú) használatával arányos részt; 

f) az a)-e) pont hatálya alá nem tartozó, gaz-
dasági-vállalkozási tevékenységnek nem minő-
sülő tevékenysége révén megszerzett bevételt, 
így különösen 

fa) a pénzeszköz betétbe, értékpapírba, 
társasági részesedésbe történő elhelyezése 
révén megszerzett (elért) kamatot, osztalékot, 
árfolyamnyereséget és más bevételt, 

fb) az ingatlan megszerzése, használatának 
átengedése és átruházása révén megszerzett 
bevételt. 

(2) A civil szervezet az alapcél szerinti (köz-
hasznú) tevékenysége költségei, ráfordításai 
ellentételezésére visszafizetési kötelezettség 
nélkül kapott támogatásokat, valamint az 
alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységéhez 
kapott adományokat a következő részlete-
zésben mutatja ki: 

a) az államháztartási forrásból kapott támo-
gatás, illetve adomány, a (3) bekezdésben fog-
laltak szerinti bontásban; 

b) az Európai Unió költségvetéséből, külföldi 
állam államháztartásából, nemzetközi szerve-
zettől, vagy nemzetközi szerződés rendelkezé-
se alapján kapott támogatás, illetve adomány; 

c) más civil szervezettől kapott támogatás, 
illetve adomány. 

(3) A civil szervezet az államháztartási 
forrásból kapott támogatást, illetve adományt 
(az Európai Unió strukturális alapjaiból vagy a 
Kohéziós Alapból származó támogatást, illetve 
adományt minden esetben külön kiemelve) a 
következő részletezésben mutatja ki: 

a) a központi költségvetésből kapott 
támogatás, illetve adomány; 

b) az elkülönített állami pénzalapokból 
kapott támogatás, illetve adomány; 

c) a helyi önkormányzatoktól, kisebbségi 
önkormányzatoktól, önkormányzati társulástól 
kapott támogatás, illetve adomány. 

(4) A civil szervezet az alapcél szerinti (köz-
hasznú) tevékenysége költségei, ráfordításai 
ellentételezésére kapott támogatásokról olyan 
elkülönített számviteli nyilvántartást vezet, 
amelynek alapján támogatásonként megálla-
pítható és ellenőrizhető a kapott támogatás 
felhasználása. 

21. § (1) A gazdasági-vállalkozási tevékeny-
séget is folytató civil szervezet azokat a költ-
ségeket, ráfordításokat, amelyek sem az alap-
cél szerinti (közhasznú) tevékenységéhez, sem 
a gazdasági-vállalkozási tevékenységéhez nem 
rendelhetők közvetlenül hozzá, a bevételek 
(ide nem értve az ilyen költséget, ráfordítást 
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ellentételező bevételt) összege arányában 
osztja meg a két tevékenység között. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségnek, rá-
fordításnak minősül különösen a civilszervezet 
vezető tisztségviselőjét megillető tiszteletdíj és 
más juttatás, valamint az azokhoz kapcsolódó 
közteher (kivéve, ha a vezető tisztségviselők 
közötti munkamegosztás alapján egyértelmű-
en megállapítható, hogy ezek a költségek, 
ráfordítások mely tevékenységhez kapcsolód-
nak), továbbá a székhely fenntartásával, a nem 
kizárólag meghatározott tevékenységhez kap-
csolódóan fenntartott pénzforgalmi számla 
vezetésével kapcsolatban felmerült költség, 
ráfordítás. 

(3) A civil szervezet az (1) bekezdés szerinti 
költséget, ráfordítást ellentételező bevételt (így 
különösen az ilyen költség, ráfordítás fede-
zetére kapott támogatást és a fedezetére 
képzett céltartalék feloldott összegét) az 
alapjául szolgáló költségeknek, ráfordítások-
nak megfelelően osztja meg az alapcél szerinti 
(közhasznú) tevékenysége és gazdasági-
vállalkozási tevékenysége bevételei között. 

22. § (1) A civil szervezet a gazdasági-vál-
lalkozási tevékenységgel összefüggő imma-
teriális javak és a tárgyi eszközök érték-
csökkenési leírását társasági adó alapjának 
meghatározásakor a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló törvény szerint veheti 
figyelembe. 

(2) A civil szervezet működése során az 
induló tőke (törzsvagyon) kezelésére a létesítő 
okirat rendelkezései az irányadóak. 

23. § Ha valamely évre vonatkozóan meg-
állapítható, hogy a civil szervezet elsődlegesen 
gazdasági-vállalkozási tevékenységű szerve-
zetnek minősült, az adóhatóság a civil szerve-
zettel szemben törvényességi ellenőrzési eljá-
rást kezdeményez. 

9. Az adománygyűjtés szabályai 

24. § Civil szervezet javára adománygyűjtő 
tevékenység folytatható. 

25. § (1) A civil szervezet nevében vagy 
javára történő adománygyűjtés nem járhat az 
adományozók, illetve más személyek zavará-

sával, a személyhez fűződő jogok és az emberi 
méltóság sérelmével. 

(2) A civil szervezet nevében vagy javára 
történő adománygyűjtés csak a civil szervezet 
írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. 

26. § A civil szervezet részére juttatott ado-
mányokat az adományozó nyilvántartásába 
beállított könyv szerinti, ennek hiányában a 
szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 

 

VI. fejezet 

Civil szervezetek könyvvezetésének, 
beszámolási rendjének szabályai 

10. A könyvvezetés nyilvántartási szabályai 

27. § (1) A civil szervezetnek az alapcél sze-
rinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, 
illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységé-
ből származó bevételeit és költségeit, ráfordí-
tásait (kiadásait) elkülönítetten kell 
nyilvántartani. 

(2) A civil szervezet nyilvántartásaira egye-
bekben a reá irányadó könyvvezetési szabá-
lyokat kell alkalmazni, azzal, hogy közhasznú 
jogállású szervezet kizárólag kettős könyv-
vitelt vezethet. 

11. A beszámolási szabályok 

28. § (1) A civil szervezet a működéséről, 
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az 
üzleti év könyveinek lezárását követően az 
üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés 
napjával mint mérlegfordulónappal a jogsza-
bályban meghatározottak szerint köteles be-
számolót készíteni. 

(2) Civil szervezet esetében az üzleti év azo-
nos a naptári évvel. Az üzleti év az év közben 
alakuló, illetve megszűnő szervezetek esetében 
a megalakulás, illetve megszűnés évében tér el 
a naptári évtől. A mérleg fordulónapja - a 
megszűnést kivéve - december 31. 

(3) A beszámoló formáját a civil szervezet 
által folytatott tevékenység, az éves összes 
bevétel (az alapcél szerinti tevékenység és a 
gazdasági-vállalkozási tevékenység összes be-
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vételének) nagysága, valamint a könyvvezetés 
módja határozza meg. 

(4) Civil szervezet jogi személyiséggel ren-
delkező szervezeti egysége a civil szervezetre 
vonatkozó szabályok szerinti beszámolót 
készít, amelyet a 30. § (1) bekezdése szerint 
letétbe helyez. 

29. § (1) A civil szervezet könyvvezetése - a 
beszámolási kötelezettség függvényében - az 
egyszeres vagy a kettős könyvvitel 
rendszerében, magyar nyelven, forintban 
történhet. 

(2) A civil szervezet beszámolója 
tartalmazza: 

a) a mérleget (egyszerűsített mérleget), 

b) az eredménykimutatást (eredményle-
vezetést), 

c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő 
mellékletet. 

(3) A civil szervezet köteles a beszámo-
lójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet 
is készíteni. 

(4) A kettős könyvvitelt vezető közhasznú 
szervezet kiegészítő mellékletében be kell 
mutatni a támogatási program keretében vég-
leges jelleggel felhasznált összegeket támo-
gatásonként. Támogatási program alatt a köz-
ponti, az önkormányzati, illetve nemzetközi 
forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a 
tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó 
támogatást, adományt kell érteni. Külön kell 
megadni a kiegészítő mellékletben a támo-
gatási program keretében kapott visszatérí-
tendő (kötelezettségként kimutatott) támo-
gatásra vonatkozó, előbbiekben részletezett 
adatokat. 

(5) A kettős könyvvitelt vezető közhasznú 
szervezet kiegészítő mellékletében be kell mu-
tatni a szervezet által az üzleti évben végzett 
főbb tevékenységeket és programokat. 

(6) A közhasznúsági mellékletben be kell 
mutatni a szervezet által végzett közhasznú 
tevékenységeket, ezen tevékenységek fő cél-
csoportjait és eredményeit, valamint a köz-
hasznú jogállás megállapításához szükséges 
32. § szerinti adatokat, mutatókat. 

(7) A közhasznúsági melléklet tartalmazza a 
közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a 
vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 
összegét és a juttatásban részesülő vezető 
tisztségek felsorolását. 

30. § (1) A civil szervezet köteles a jóváha-
gyásra jogosult testület által elfogadott beszá-
molóját, valamint közhasznúsági mellékletét - 
kötelező könyvvizsgálat esetén a könyv-
vizsgálói záradékot vagy a záradék megadá-
sának elutasítását is tartalmazó független 
könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott 
üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik 
hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és köz-
zétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyan-
olyan formában és tartalommal, mint amely-
nek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót 
felülvizsgálta. 

(2) A civil szervezet az (1) bekezdés szerinti 
kötelezettségének a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljá-
rási szabályokról szóló törvényben meghatá-
rozott módon tesz eleget. 

(3) A letétbe helyezett beszámolót, valamint 
közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek 
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel össze-
függő eljárási szabályokról szóló törvényben 
meghatározott módon kell közzétenni, vala-
mint adatainak lekérdezését a Civil Informá-
ciós Portál számára lehetővé kell tenni. 

(4) Ha a civil szervezet saját honlappal 
rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed 
a beszámoló, valamint közhasznúsági mellék-
let saját honlapon történő elhelyezésére is. A 
civil szervezet a saját honlapon közzétett 
adatok folyamatos megtekinthetőségét lega-
lább a közzétételt követő második üzleti évre 
vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. 

(5) Ha a civil szervezet a beszámolóval, 
valamint közhasznúsági melléklettel 
kapcsolatos (1)-(3) bekezdés szerinti 
kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven 
belül nem pótolja, a bíróság a civil szervezetet 
a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és 
az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
törvény 37. § (2) bekezdésében megállapított 
mértékű pénzbírsággal sújthatja. 

 
 



45 

 

(6) A civil szervezet beszámolójára egye-
bekben a számvitelről szóló törvény, valamint 
az annak felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. 

 

VII. fejezet 

A közhasznú jogállás 

12. A közhasznú jogállás megszerzésének 
feltételei 

31. § E fejezet rendelkezéseinek alkalmazása 
során a 32. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
szervezetek esetében a rájuk irányadó jogsza-
bály szerinti szervet kell érteni a szervezet 
döntéshozó szerve, ügyvezető szerve alatt. E 
szervezetek esetében a közhasznú jogállást a 
szervezet nyilvántartására illetékes szerv álla-
pítja meg és jegyzi be a nyilvántartásba. 

32. § (1) Közhasznú szervezetté minősíthető 
a Magyarországon nyilvántartásba vett köz-
hasznú tevékenységet végző szervezet, amely 
a társadalom és az egyén közös szükségle-
teinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal 
rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő tár-
sadalmi támogatottsága kimutatható, és amely: 

a) civil szervezet (ide nem értve a civil 
társaságot), vagy 

b) olyan egyéb szervezet, amelyre vonatko-
zóan a közhasznú jogállás megszerzését tör-
vény lehetővé teszi. 

(2) Törvény az (1) bekezdéstől eltérően 
megállapíthatja valamely szervezet közhasznú 
jogállását. 

(3) A közhasznú tevékenységet végző szer-
vezet hozzájárul a társadalom és az egyén 
közös szükségleteinek kielégítéséhez, 
amennyiben az előző évről szóló közhasznú-
sági melléklet célcsoportra vonatkozó adatai 
alapján a szervezet szolgáltatásai a szervezet 
testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein 
kívül más személyek számára is hozzá-
férhetőek. 

(4) Megfelelő erőforrás áll az (1) bekezdés 
szerinti szervezet rendelkezésére, ha az előző 
két lezárt üzleti év vonatkozásában a kö-
vetkező feltételek közül legalább egy teljesül: 

a) az átlagos éves bevétele meghaladja az 
egymillió forintot, vagy 

b) a két év egybeszámított adózott eredmé-
nye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy 

c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - 
a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelem-
bevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás 
(kiadás) egynegyedét. 

(5) Megfelelő társadalmi támogatottság 
mutatható ki az (1) bekezdés szerinti szer-
vezetnél, ha az előző két lezárt üzleti éve 
vonatkozásában a következő feltételek közül 
legalább egy teljesül: 

a) a személyi jövedelemadó meghatározott 
részének az adózó rendelkezése szerint a szer-
vezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg 
eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított 
összes bevétel kettő százalékát, vagy 

b) a közhasznú tevékenység érdekében fel-
merült költségek, ráfordítások elérik az összes 
ráfordítás felét a két év átlagában, vagy 

c) közhasznú tevékenységének ellátását 
tartósan (két év átlagában) legalább tíz közér-
dekű önkéntes tevékenységet végző személy 
segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről 
szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek 
megfelelően. 

(6) A beszámoló adatai alapján minden le-
tétbe helyezés alkalmával a közhasznú jogállás 
nyilvántartásba vételére illetékes szerv meg-
vizsgálja az (1) bekezdés szerinti feltételek 
teljesülését. Ha az (1) bekezdés szerinti fel-
tételek nem teljesülnek, a szervezet közhasznú 
jogállását a bíróság megszünteti és az erre 
vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli. 

33. § A közhasznú szervezetté minősíthető 
szervezet közhasznú jogállását a közhasznú 
szervezetként való nyilvántartásba vétellel 
szerzi meg (a továbbiakban: közhasznúsági 
nyilvántartásba vétel). 

34. § (1) A közhasznúsági nyilvántartásba 
vételhez a szervezet létesítő okiratának tartal-
maznia kell, hogy a szervezet 

a) milyen közhasznú tevékenység(ek)et foly-
tat, e közhasznú tevékenység(ek)et mely köz-
feladat(ok)hoz kapcsolódóan végzi, továbbá 
hogy e közfeladat(ok) teljesítését mely 
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jogszabályhely(ek) írja (írják) elő, valamint - ha 
tagsággal rendelkezik - nem zárja ki, hogy tag-
jain kívül más is részesülhessen a közhasznú 
szolgáltatásaiból; 

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak 
közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatá-
rozott alapcél szerinti tevékenység megvalósí-
tását nem veszélyeztetve végez; 

c) gazdálkodása során elért eredményét nem 
osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatá-
rozott közhasznú tevékenységére fordítja; 

d) közvetlen politikai tevékenységet nem 
folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

(2) A közhasznú nyilvántartásba vételre irá-
nyuló kérelmet előterjesztő szervezetnek meg 
kell felelnie az e törvény 32. §-ában foglalt kö-
vetelményeknek, amelyet a bíróság a nyilván-
tartás és a beszámoló adatai alapján állapít 
meg. 

35. § (1) Civil szervezettel állami, közigazga-
tási, költségvetési szerv közszolgáltatási szer-
ződést kizárólag akkor köthet, ha a civil 
szervezet közhasznú jogállású. 

(2) Nem minősül közszolgáltatási szerződés-
nek a feladat finanszírozását szolgáló támo-
gatás, ha a támogatás nyújtásának minden 
feltételét jogszabály határozza meg, és a támo-
gatási döntés meghozatala során a döntés-
hozónak mérlegelési joga nincs. Nem minősül 
mérlegelési jognak, ha a döntéshozó a jogsza-
bályban meghatározott támogatási keret 
kimerüléséig a támogatás odaítélésére vonat-
kozó, a jogszabályi feltételeknek megfelelő 
kérelmeket beérkezési sorrendben teljesíti. 

36. § (1) Közhasznú jogállású szervezet 
jogosult használni a közhasznú megjelölést. 

(2) A civil szervezeteket és a közhasznú 
szervezeteket, valamint az e szervezeteket tá-
mogatókat külön jogszabály alapján adó- és 
illetékmentesség vagy adó- és illetékkedvez-
mény illeti meg. 

37. § (1) A több tagból álló döntéshozó szerv, 
valamint az ügyvezető szerv ülései nyilváno-
sak, amely nyilvánosság jogszabályban megha-
tározott esetekben korlátozható. 

(2) A több tagból álló döntéshozó szerv ese-
tén a közhasznú szervezet létesítő okiratának 
tartalmaznia kell 

a) az ülésezés gyakoriságára - amely évi egy 
alkalomnál kevesebb nem lehet -, az ülések 
összehívásának rendjére, a napirend közlésé-
nek módjára, az ülések nyilvánosságára, hatá-
rozatképességére és a határozathozatal 
módjára, 

b) a közhasznú szervezet vezető tisztség-
viselőinek összeférhetetlenségére, 

c) ha a közhasznú szervezet működését és 
gazdálkodását ellenőrző felügyelő szerv létre-
hozása vagy kijelölése kötelező, ennek létreho-
zására, hatáskörére és működésére, valamint 

d) a közhasznú szervezet éves beszámolója 
jóváhagyásának módjára 

vonatkozó szabályokat. 

(3) A közhasznú szervezet létesítő okiratá-
nak vagy - ennek felhatalmazása alapján - 
belső szabályzatának rendelkeznie kell 

a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből 
a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, 
időpontja és hatálya, illetve a döntést támo-
gatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, 
személye) megállapítható, 

b) a döntéseknek az érintettekkel való közlé-
si, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról, 

c) a közhasznú szervezet működésével kap-
csolatosan keletkezett iratokba való betekintés 
rendjéről, valamint 

d) a közhasznú szervezet működésének, 
szolgáltatása igénybevétele módjának, beszá-
molói közlésének nyilvánosságáról. 

(4) Az egy tagból (személyből) álló döntés-
hozó szerv esetén a döntéshozatalt meg-
előzően e tag (személy) köteles - a személyi 
kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve - a 
felügyelő szerv, valamint a felelős személyek 
véleményének megismerése érdekében ülést 
összehívni, vagy írásos véleményüket be-
szerezni. Az írásos vélemények, illetve az 
ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak. 

(5) Az egy tagból (személyből) álló dön-
téshozó szerv esetén a létesítő okiratnak 
rendelkeznie kell 
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a) a (4) bekezdésben foglalt véleményezési 
jog gyakorlásának módjáról, 

b) abban az esetben, ha a véleményezési 
jogot ülésen gyakorolják - a határozatképesség 
kivételével - a (2) bekezdés a) pontjában foglal-
takról, valamint 

c) a (2) bekezdés b)-d) pontjában és a (3) 
bekezdésben foglaltakról. 

13. A közhasznú szervezet működésével 
kapcsolatos szabályok 

38. § (1) A döntéshozó szerv, valamint az 
ügyvezető szerv határozathozatalában nem ve-
het részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mente-
sül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a 
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

(2) Nem minősül előnynek a közhasznú 
szervezet cél szerinti juttatásai keretében a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület 
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján 
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél 
szerinti juttatás. 

(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 irá-
nyuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti jutta-
tásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgál-
tatásokat, és az egyesület által tagjának a tag-
sági jogviszony alapján a létesítő okiratban 
foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti 
juttatást -, illetve 

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

39. § (1) A közhasznú szervezet megszűnését 
követő három évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, 
aki korábban olyan közhasznú szervezet veze-
tő tisztségviselője volt - annak megszűnését 
megelőző két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, 
hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilván-
tartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette 
ki, 

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

c) amellyel szemben az állami adó- és vám-
hatóság 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 köz-
hasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni ar-
ról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt. 

40. § (1) Ha a közhasznú szervezet éves be-
vétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a 
vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv 
létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen köte-
lezettség más jogszabálynál fogva egyébként 
nem áll fenn. 

(2) A felügyelő szerv ügyrendjét maga 
állapítja meg. 

41. § (1) A felügyelő szerv ellenőrzi a 
közhasznú szervezet működését és gazdál-
kodását. Ennek során a vezető tisztségvise-
lőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól 
pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, 
továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és 
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

(2) A felügyelő szerv tagja a közhasznú szer-
vezet vezető szervének ülésén tanácskozási 
joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jog-
szabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik. 

(3) A felügyelő szerv köteles az intézkedésre 
való jogosultságának megfelelően a döntés-
hozó szervet vagy az ügyvezető szervet 
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tájékoztatni és annak összehívását kezdemé-
nyezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

a) a szervezet működése során olyan jog-
szabálysértés vagy a szervezet érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) 
történt, amelynek megszüntetése vagy követ-
kezményeinek elhárítása, illetve enyhítése az 
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését 
teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét meg-
alapozó tény merült fel. 

(4) A döntéshozó szervet vagy az ügyvezető 
szervet a felügyelő szerv indítványára - annak 
megtételétől számított harminc napon belül - 
intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő 
eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó 
szerv és az ügyvezető szerv összehívására a 
felügyelő szerv is jogosult. 

(5) Ha az arra jogosult szerv a törvényes 
működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő 
szerv köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. Ha a 
szervezet működése felett az ügyészség vagy 
más szerv törvényességi ellenőrzést nem 
gyakorol, a felügyelő szerv a szervezetet 
nyilvántartó bíróság előtt törvényességi 
felügyeleti eljárást kezdeményez. 

 

13/A. A közhasznú jogállású alapítványokra 
vonatkozó különös szabályok 

41/A. § (1) Ha közhasznú jogállású alapít-
ványban az alapító - több alapító esetében 
valamennyi alapító - halála vagy jogutód nél-
küli megszűnése miatt az alapítói jogokat a 
kuratórium (kurátor) vagy a bíróság gya-
korolja, és az alapítvány közhasznú tevékeny-
ségei közül legalább három a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló törvény szerinti 
önkormányzati feladat, az alapítói jogok 
gyakorlójává az e § szerint javasolt személy 
válik. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek ese-
tében az alapítvány székhelye szerinti tele-
pülési önkormányzat képviselő-testületét az 
alapítói jogok gyakorlójának személyére 
vonatkozóan javaslattételi jog illeti meg. 

(3) A képviselő-testület csak az önkormány-
zat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társa-
ságot javasolhat az alapítói jogok gya-
korlójának. 

(4) Az (1) bekezdésben foglaltak esetén a 
kuratórium (kurátor) vagy - az alapítói jogok 
bíróság általi gyakorlása esetén - a bíróság az 
alapítói jogok gyakorlásának kezdő napját 
követő három hónapon belül - legalább negy-
venöt napos - határidő kitűzése mellett írásban 
megkeresi az alapítvány székhelye szerinti 
települési önkormányzat képviselő-testületét, 
hogy az alapítói jogok gyakorlására jogosult 
személyt javasoljon. Az alapítói jogok gya-
korlója az e bekezdés szerinti kötelezettségét 
az őt megillető alapítói jog gyakorlásáról való 
tudomásszerzése napjától számított egy hóna-
pon belül akkor is teljesítheti, ha az e bekezdés 
szerinti három hónapos határidő már eltelt 
vagy abból egy hónapnál kevesebb van hátra. 

(5) Ha a (3) bekezdés szerinti jogi személy 
megfelel a jogszabályi rendelkezéseknek, és az 
alapítói jogok gyakorlására vonatkozóan elfo-
gadó nyilatkozatot tesz, e kijelölt személy az 
elfogadó nyilatkozat megtételével az alapítói 
jogok gyakorolójává válik. 

14. A közhasznú szervezet gazdálkodására 
vonatkozó különös szabályok 

42. § (1) A közhasznú szervezet a gazdál-
kodása során elért eredményét nem oszthatja 
fel, azt létesítő okiratában meghatározott 
közhasznú tevékenységére kell fordítania. 

(2) A közhasznú szervezet a vezető tiszt-
ségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint 
e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető szolgál-
tatások, illetve az egyesület által tagjának a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 
okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél 
szerinti juttatásban nem részesítheti. 

43. § (1) A közhasznú szervezet bármely cél 
szerinti juttatását - a létesítő okiratban megha-
tározott szabályok szerint - pályázathoz köt-
heti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem 
tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - 
az eset összes körülményeinek mérlegelésével 
- megállapítható, hogy a pályázatnak előre 
meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). 
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(2) Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás 
alapjául nem szolgálhat. 

44. § (1) A közhasznú szervezet váltót, illet-
ve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt 
nem bocsáthat ki. 

(2) A közhasznú szervezet gazdasági-vállal-
kozási tevékenységének fejlesztéséhez köz-
hasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű 
hitelt nem vehet fel. 

45. § A befektetési tevékenységet végző köz-
hasznú szervezetnek befektetési szabályzatot 
kell készítenie, amelyet a döntéshozó szerv - 
ha ilyet létrehoztak - a felügyelő szerv véle-
ményének kikérését követően fogad el. 

46. § (1) A közhasznú szervezet, valamint 
közhasznú szervezet jogi személyiséggel ren-
delkező szervezeti egysége köteles a beszá-
moló jóváhagyásával egyidejűleg közhasz-
núsági mellékletet készíteni, amelyet a beszá-
molóval azonos módon köteles jóváhagyni, 
letétbe helyezni és közzétenni. 

(2) A közhasznú szervezet beszámolójába, 
közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, 
és abból saját költségére másolatot készíthet. 

15. A közhasznú működés felügyelete, a 
közhasznúsági nyilvántartás 

47. § A közhasznú szervezetek feletti 
adóellenőrzést az adóhatóság, az 
államháztartásból származó (költségvetési) 
támogatás felhasználásának ellenőrzését 
törvény eltérő rendelkezése hiányában az 
Állami Számvevőszék, az állami vagy 
önkormányzati költségvetésből, illetve a 
nemzetközi forrásokból juttatott támogatások 
felhasználásának ellenőrzését a külön 
jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a 
közhasznú működés feletti törvényességi 
ellenőrzést, a közhasznú civil szervezet 
esetében a közhasznú minősítés 
követelményeinek való megfelelés ellenőrzését 
pedig a reá irányadó szabályok szerint az 
ügyészség látja el. 

48. § A közhasznú szervezet hatvan napon 
belül köteles kérni a közhasznú jogállásának 
törlését, ha a közhasznúvá minősítés feltételei-
nek nem felel meg. 

49. § (1) Az ügyész a közhasznú jogállás 
nyilvántartásba vételére illetékes szervnél 
indítványozhatja a közhasznú jogállás meg-
szüntetését, ha a közhasznú szervezet mű-
ködése és vagyonfelhasználása az e törvény-
ben, a létesítő okiratban vagy az ennek alapján 
készített belső szabályzatokban foglalt rendel-
kezéseknek nem felel meg, és ezen a szervezet 
az ügyészi felhívás ellenére sem változtat. 

(2) Közhasznú szervezet közhasznú jogál-
lását az ügyészség indítványa alapján a bíróság 
megszünteti, ha a szervezet a megszabott 
határidőn belül nem, vagy nem az előírások-
nak megfelelő tartalommal teljesíti 

a) a számviteli beszámolójának a 30. §-ban 
szabályozott letétbe helyezési, közzétételi 
kötelezettségét, illetve 

b) a szervezet - letétbe helyezett beszámo-
lója, közhasznúsági melléklete - nem felel meg 
a 32. § szerinti feltételeknek. 

(3) Cégjegyzékbe bejegyzett közhasznú 
jogállású szervezet esetében a (2) bekezdés a) 
pontját nem kell alkalmazni. 

(4) A bíróság az ügyész indítványa alapján 
megvizsgálja, hogy a közhasznú szervezet a 
közhasznúvá minősítés követelményeinek to-
vábbra is megfelel-e. Ha e követelmények a 
vizsgált időszakban - az adatokból megállapít-
hatóan - nem teljesültek, a bíróság a közhasznú 
jogállás megszüntetéséről határoz, és az erre 
vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli. 

50. § A közhasznú szervezet a közhasznú 
jogállásának megszűnésekor köteles esedékes 
köztartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás 
ellátására irányuló szerződéséből eredő 
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 

VIII. fejezet 

Civil információs centrumok 

51. § (1) A civil szervezetek működésének 
szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősí-
tése, továbbá az államháztartás alrendszereiből 
nyújtott támogatások szabályszerű felhaszná-
lásának elősegítése érdekében a miniszter civil 
információs centrumokat működtet. 

(2) A civil információs centrumok nyilvános 
pályázat útján kiválasztott civil szervezetek. 
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52. § (1) A civil információs centrumok 51. § 
szerinti tevékenységük keretében az alábbi 
feladatokat látják el: 

a) igény esetén közreműködnek a civil szer-
vezetek e törvény szerinti adminisztratív (elek-
tronikus úton teljesítendő) kötelezettségeik 
teljesítésében, 

b) elősegítik a civil szervezetek és a helyi 
önkormányzatok és a nemzetiségi önkormány-
zatok együttműködését, 

c) részt vesznek a civil szervezetek és az 
üzleti szféra kapcsolatainak és együttműködési 
lehetőségeinek fejlesztésében, 

d) folyamatos működésű szakmai tanács-
adási rendszert működtetnek jogi, közhasz-
núsági területen; pénzügyi, könyvelési, 
adózási kérdésekben; pályázati módszerekre, 
technikákra vonatkozóan; számítógép-kezelés 
területén, 

e) folyamatos információszolgáltatást 
biztosítanak az e törvény szerinti intézkedések 
végrehajtásának megvalósulásáról, 

f) az e célra létrehozott számítógépes rend-
szeren keresztül adatot szolgáltatnak a Civil 
Információs Portál számára az a)-e) pontok 
szerinti feladatokkal kapcsolatos adatok és 
információk terjesztése érdekében. 

(2) A civil információs centrumok kötelesek 
együttműködni egymással és a szakmai 
hálózatokkal az (1) bekezdés szerinti célok 
teljes körű megvalósítása érdekében. 

 

*** 

25. Átmeneti rendelkezések 

75. § (1) 2012. január 1. napját követően csak 
olyan civil szervezet kaphat költségvetési 
támogatást - ide nem értve az 54. § szerinti 
támogatásokat -, amely a 30. § szerint letétbe 
helyezte beszámolóját. 

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit nem kell 
alkalmazni a 2012. évi költségvetési forrás 
terhére nyújtott támogatás tekintetében 

a) a sportról szóló 2004. évi I. törvény 
szerinti szervezetekre, illetve 

b) az államháztartásról szóló törvény alapján 
a fejezetet irányító szerv vezetője által az 
államháztartásért felelős miniszterrel egyetér-
tésben megállapított fejezeti kezelésű elő-
irányzatok kezeléséről, felhasználásáról szóló 
rendelet által az (1) bekezdés alkalmazása alól 
mentesített előirányzatokra. 

(3) A 8. § (1) bekezdésben meghatározott jo-
gok, amelyekkel e törvény hatályba lépésének 
időpontjában a 8. § rendelkezéseivel ellentéte-
sen más személy rendelkezik, e törvény 
hatályba lépésével kártalanítás ellenében a tör-
vény erejénél fogva az egyesületre szállnak 
vissza. A kártalanítás összegét a felek meg-
állapodása hiányában az egyesület székhelye 
szerint illetékes bíróság állapítja meg a 
jogoknak azok visszaszállása időpontjában 
képviselt valós piaci értéke alapján. 

(4) E törvény 27-29. §-ait először a 2012. 
évben kezdődő üzleti évről készített beszá-
molóra kell alkalmazni. 

(5) Az e törvény hatálybalépése előtt nyíl-
vántartásba vett közhasznú, illetve kiemel-
kedően közhasznú jogállás esetében a szám-
viteli beszámolót letétbe helyezett szervezet 
2014. május 31. napjáig továbbra is igénybe 
veheti az e törvény hatálybalépése előtt 
megszerzett, valamint a jogszabályok által 
számára biztosított kedvezményeket, jogállása 
közhasznú. Az e törvény hatályba lépése előtt 
nyilvántartásba vett közhasznú, illetve 
kiemelkedően közhasznú jogállású szervezet 
az e törvény szerinti feltételeknek való meg-
felelése esetén 2014. május 31. napjáig kez-
deményezheti az e törvénynek megfelelő 
közhasznúsági nyilvántartásba vételét. 2014. 
június 1. napjától csak az e törvény szerint 
közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet 
jogosult a közhasznú megjelölés használatára 
és a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó 
kedvezmények igénybevételére. 2014. június 1. 
napjától a szervezet nyilvántartására illetékes 
szerv törli az e törvény hatályba lépése előtt 
nyilvántartásba vett közhasznú, illetve 
kiemelkedően közhasznú jogállású szervezetek 
közhasznú jogállását, kivéve ha a szervezet 
igazolja, hogy az e törvény szerinti közhasz-
núsági nyilvántartásba vétel iránt kérelmét 
benyújtotta, és a bíróság megállapítja, hogy a 
szervezet a törvényi feltételeknek megfelel. 
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(5a) Az (5) bekezdés szerint benyújtott, az 
egyes közjogi jogi személyekkel összefüggő 
törvények módosításáról szóló 2015. évi 
CCXVIII. törvény hatálybalépését követően 
elutasított közhasznúsági nyilvántartásba 
vételi kérelem esetén a szervezet közhasznú 
jogállása a határozat jogerőre emelkedése 
napjával szűnik meg, és a szervezet, valamint a 
szervezet által támogatásban részesített sze-
mélyek ennek az adóévnek az utolsó napjáig 
jogosultak a megszerzett, valamint a jogsza-
bályok által a közhasznú jogállású szerve-
zetekkel összefüggő kedvezmények igénybe-
vételére. 

(5b) Azon szervezet esetében, amelynek az 
(5) bekezdés szerinti közhasznúsági nyilván-
tartásba vételi kérelmét a bíróság az egyes 
közjogi jogi személyekkel összefüggő törvé-
nyek módosításáról szóló 2015. évi CCXVIII. 
törvény hatálybalépésének napját megelőzően 
jogerősen elutasította, a közhasznú jogállású 
szervezetek, valamint az általuk nyújtott támo-
gatások kedvezményezettjei számára biztosí-
tott kedvezmények igénybevételével összefüg-
gő rendelkezéseket úgy kell értelmezni, mint-
ha a szervezet közhasznú jogállása a bírósági 
határozat jogerőre emelkedésének napjával, 
illetve adójogszabályok esetében a szervezet 
közhasznú jogállása a bírósági határozat jog-
erőre emelkedése évének utolsó napján szűnt 
volna meg. 

(6) A 2012. január 1. napja előtt indított és 
folyamatban lévő közhasznúsági nyilvántar-
tásba vétel iránti eljárásokra a 2011. december 
31. napján hatályos szabályok irányadóak 
azzal, hogy kiemelkedően közhasznú jogállás 
nem állapítható meg, az eljárást úgy kell 
lefolytatni, hogy annak eredményeként köz-
hasznú jogállás vehető nyilvántartásba. E 
rendelkezés miatt módosuló eljárások 
változásáról a nyilvántartásba vételre illetékes 
szerv értesíti a kérelmezőt. 

(7) Ha a (6) bekezdés szerinti eljárások 
elbírálásához az e törvényben meghatározott 
adatok nem állnak rendelkezésre, a nyilván-
tartásra illetékes szerv a közhasznú jogállás 
megszerzéséhez szükséges adatok pótlására 
hívja fel a kérelmezőt. A hiányzó adatok 
pótlása teljes bizonyító erejű magánokiratban 
történik. 

(8) Az e törvény hatálybalépése előtt megkö-
tött közszolgáltatási szerződésre e törvény 
rendelkezéseit nem lehet alkalmazni. 

(9) Az e törvény hatálybalépését megelőző 
két üzleti év számviteli beszámolója és 
közhasznúsági jelentése letétbe helyezhető. 

 

***   

 

(16) E törvénynek az egyes civil szervezetek-
kel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Tör-
vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
hatályba lépésével összefüggő valamint egyéb 
célú módosításáról szóló 2013. évi CCXIII. 
törvénnyel (a továbbiakban: Civilmód.) meg-
állapított 4. § és a II. fejezetének rendelkezéseit 
a Civilmód. hatálybalépését követően indult 
eljárásokban kell alkalmazni. 

(17) E törvény 2013. december 31-én 
hatályos 29. § (3) bekezdésének rendelkezését a 
2013. üzleti évről készített beszámolóra 
alkalmazni kell. 

(18) E törvénynek az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 
civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és 
az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
2011. évi CLXXXI. törvény módosításáról szóló 
2015. évi CXXXIV. törvénnyel (a továbbiakban: 
Módtv2.) megállapított 41/A. §-át azon köz-
hasznú jogállású alapítványra is alkalmazni 
kell, amelyben - a 41/A. § szerinti okból - a 
Módtv2. hatálybalépésekor már a kuratórium 
(kurátor) vagy a bíróság gyakorolja az alapítói 
jogokat. A 41/A. §-ban foglalt határidőt a 
Módtv2. hatálybalépésének napjától kell 
számítani. E rendelkezéseket alkalmazni kell 
abban az esetben is, ha a Módtv2. hatályba-
lépését követően az alapítvány közhasznú 
jogállása vagy közhasznú tevékenységei köré-
ben változásbejegyzési eljárást kezdemé-
nyeznek. 

(19) A civil szervezet a 2. § 11. pontjának, 
valamint 19-21. §-ának az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes 
adótörvények módosításáról szóló 2015. évi 
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törvénnyel módosított rendelkezését 2015. 
január 1-jétől kezdődően veheti figyelembe. 

 



4. Kivonatok a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvényből a módosításokkal 
egységes szerkezetben

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. Hatáskör és illetékesség 

1. § (1) Az e törvényben meghatározott 
szervezeteket, valamint azokat a szervezeteket, 
amelyek esetében külön törvény bírósági 
nyilvántartásba vételt rendel, a szervezet 
székhelye szerint illetékes törvényszék veszi 
nyilvántartásba. A nyilvántartást vezető bíró-
ság illetékes az e törvényben meghatározott 
polgári nemperes eljárások lefolytatására. 

(2) Az e törvényben szabályozott polgári 
peres eljárások és a Polgári perrendtartásról 
szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Pp.) 23. § (1) bekezdésének f) pontjában 
meghatározott perek lefolytatására - a tör-
vényben meghatározott kivétellel - a szervezet 
székhelye szerinti bíróság illetékes. 

2. A bíróság feladata 

2. § A bíróság feladata 

a) a 4. §-ban meghatározott szervezet (a 
továbbiakban együtt: szervezet) nyilvántartás-
ba vétele (a továbbiakban: nyilvántartásba 
vételi eljárás), 

b) a nyilvántartásba vett szervezetre vonat-
kozó adat, jog, valamint tény nyilvántartásba 
történő bejegyzése, módosítása, törlése (a 
továbbiakban: változásbejegyzési eljárás), 

c) azoknak az egyéb polgári nemperes eljárá-
soknak a lefolytatása, amelyeket e törvény a 
bíróság hatáskörébe utal, 

d) a szervezet nyilvántartásból való törlése (a 
továbbiakban: nyilvántartásból való törlési 
eljárás), 

e) a civil és az egyéb cégnek nem minősülő 
szervezetek nyilvántartásának (a továbbiak-
ban: nyilvántartás) vezetése és 

f) a nyilvántartás adatairól - a törvényben 
meghatározott módon - tájékoztatás nyújtása. 

3. § Az e törvényben szabályozott polgári 
nemperes eljárásokban a bíróság az Országos 
Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) által 
működtetett, a bíróságok, valamint a felek és 
az eljárásban részt vevő egyéb személyek 
részére rendelkezésre álló, az interneten 
elérhető országosan egységes számítástechni-
kai rendszere (a továbbiakban: informatikai 
rendszer) használatával, gépi adatfeldolgo-
zással jár el. 

4. § A bíróság tartja nyilván 

a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállás-
ról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló törvény (a további-
akban: Ectv.) alapján létrehozott egyesületet, 

b) az Ectv. alapján létrehozott és a pártok 
működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény 
szerint működő pártot, 

c) az Ectv. alapján létrehozott és a sportról 
szóló törvény alapján működő szervezetet, 

d) a sportról szóló törvény alapján működő 
országos sportági szakszövetséget, 

e) a törvénnyel létrehozott köztestületet, ha a 
törvény eltérően nem rendelkezik, 

f) az alapítványt, a közalapítványt, 

g) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-
pénztárakról szóló törvény alapján alapított 
magánnyugdíjpénztárt, 

h) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztá-
rakról szóló törvény szerint alapított önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztárt és az átalakulással 
létrejövő vegyes nyugdíjpénztárt, 

i) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállal-
kozásokról szóló törvény szerint létrehozott a 
hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve 
intézményvédelmi alapját, 

j) a Munkavállalói Résztulajdonosi Program-
ról szóló törvény szerint alapított Munkavál-
lalói Résztulajdonosi Program szervezetet, 
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k) (Hatályon kívül helyezve.) 

l) azt a szervezetet, amelynek e törvény sze-
rinti nyilvántartásba vételét törvény elrendeli. 

3. A Polgári perrendtartás alkalmazása 

5. § (1) Az e törvényben szabályozott polgári 
nemperes eljárásokban azokra az eljárási 
kérdésekre, amelyeket ez a törvény nem 
szabályoz, a Pp. szabályai - a polgári nemperes 
eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel - 
megfelelően irányadók. 

(2) A bírósági titkár első fokon önállóan 
önálló aláírási joggal eljárhat, érdemi 
határozatot hozhat a törvényben szabályozott 
polgári nemperes eljárásokban. 

(3) Az e törvényben szabályozott polgári 
nemperes eljárásokban, ha 

a) a kérelmező (a szervezet) nem biztosítja, 
hogy részére (képviselő, kézbesítési megbízott 
részére) a hivatalos iratok kézbesíthetőek 
legyenek, 

b) a belföldi idézési címmel és belföldi 
idézési című képviselővel sem rendelkező 
kérelmező (szervezet) a kérelem - ide nem 
értve a szervezet nyilvántartásba vételére 
irányuló kérelmet - benyújtásával egyidejűleg 
nem jelöl meg belföldi idézési című kézbesítési 
megbízottat (Pp. 100/A. §) vagy az irat a 
kézbesítési megbízott részére nem volt 
kézbesíthető, 

c) az elektronikus útra kötelezett vagy 
elektronikus utat választó kérelmező 
(szervezet) nem biztosítja - külön 
jogszabályban meghatározott módon - azt, 
hogy részére (képviselő, kézbesítési megbízott 
részére) a hivatalos iratok elektronikus úton 
kézbesíthetőek legyenek, 

a bíróság az iratokat hirdetmény útján 
kézbesíti. 

(4) Az irat nem minősül kézbesíthetőnek, ha 
a kérelmező (szervezet, képviselő, kézbesítési 
megbízott) lakcíme, illetve székhelye 
ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a 
megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a cím nem 
azonosítható, a címzett ismeretlen vagy 
elköltözött, a címzett meghalt vagy megszűnt 
és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást 

vezető szerv megkeresése nem járt 
eredménnyel. 

(5) Az e törvényben szabályozott polgári 
nemperes eljárásokban a Pp. határidők 
számításáról rendelkező 104/A. §-át alkalmazni 
kell. 

(6) A beadvány és mellékletei benyújtása 
során a Pp. 93. § (3) bekezdését megfelelően 
alkalmazni kell, azzal, hogy a szervezet által 
működési körében kiállított, szabályszerűen 
aláírt okirat is benyújtható. 

 

4. A beadványokra vonatkozó általános 
szabályok 

6. § A beadványokat egy példányban - ha 
jogszabály a beadványra űrlapot rendszeresít - 
űrlapon kell benyújtani. 

7. § (1) A beadványokat elektronikus úton 
történő eljárás esetén kizárólag űrlapon lehet a 
bíróság részére, az OBH útján benyújtani. 

(2)-(3) (Hatályon kívül helyezve.) 

(4) Az elektronikus úton benyújtott beadvá-
nyokhoz - jogszabályban meghatározott mó-
don - csatolható melléklet. 

8. § (1) Az e törvényben szabályozott polgári 
nemperes eljárások során 

a) a magánnyugdíjpénztár, 

b) az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, 

c) a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, 
illetve intézményvédelmi alapja, 

d) a köztestület, 

e) a kölcsönös biztosító egyesület, 

f) a hegyközség, 

g) a párt, 

h) az országos sportági szakszövetség, 

i) a szövetség 

j) a közalapítvány 

a beadványokat kizárólag elektronikus úton 
terjesztheti elő, e rendelkezés irányadó e szer-
vezetek nyilvántartásba vétele iránti kérelme 
benyújtására is. 
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(2) A beadvány - az (1) bekezdésben foglal-
ton túl - kizárólag elektronikus úton terjeszt-
hető elő, ha 

a) a kérelmező jogi képviselővel jár el vagy 

b) a kérelmező az egyszerűsített nyilvántar-
tásba vételi (változásbejegyzési) eljárás lefoly-
tatását kéri. 

(3) A közhasznú szervezetté minősítés iránti 
kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet 
előterjeszteni, s az eljárásban a kérelmező a 
beadványokat kizárólag elektronikus úton 
terjesztheti elő. A közhasznú szervezet a 
beadványokat kizárólag elektronikus úton 
terjesztheti elő. 

(4) Az elektronikus eljárásra kötelezett kérel-
mező az Ectv.-ben meghatározott beszámolót 
és a közhasznúsági mellékletét (a továbbiak-
ban együtt: beszámoló) elektronikus úton kül-
di meg a bíróság részére. 

9. § (1) A jogi képviselő feladata az általa 
készített okiratok mellett a kérelem mellékletét 
képező, nem általa készített okiratok elektro-
nikus okirati formába történő átalakítása. A 
jogi képviselő az eredetileg nem elektronikus 
formában készült okiratok megőrzéséről az 
ügyvédekről szóló törvényben szabályozott 
módon gondoskodik. 

(2) Az elektronikus útra kötelezett - ha nem 
jogi képviselővel jár el - és az elektronikus eljá-
rást választó kérelmező köteles gondoskodni a 
beadvány mellékleteit képező papír alapú 
okiratok elektronizálásáról és a papír alapú 
okiratok őrzéséről. 

(3) Az elektronikus útra kötelezett - ha nem 
jogi képviselővel jár el - és az elektronikus 
eljárást választó kérelmező, illetve a jogi kép-
viselő köteles a papír alapú okiratot a bíróság 
felhívására bemutatni az elektronikus okirattal 
való egyezőség megállapítása érdekében, ha e 
tekintetben a bíróságnak alapos kétsége merül 
fel. Az országos ügyvédi levéltárban elhelye-
zett okiratok bemutatásáról a Magyar Ügyvédi 
Kamara gondoskodik. 

(4) A beadványt és annak elektronikus 
okirati formába átalakított mellékleteit az 
elektronikus útra kötelezett - ha nem jogi kép-
viselővel jár el - és az elektronikus eljárást 
választó kérelmezőnek, illetve a jogi képvi-

selőnek kell külön jogszabályban megha-
tározott módon, az informatikai rendszeren 
keresztül a bíróságnak megküldenie. A 
kérelem benyújtására vonatkozó határidők 
számítása szempontjából a beadvány 
informatikai rendszerbe érkezésének időpontja 
irányadó. 

(5) A hatóságok, pénzforgalmi szolgáltatók 
vagy más szervek által kiadott - törvény eltérő 
rendelkezésének hiányában - minősített 
elektronikus aláírással ellátott elektronikus 
dokumentum közvetlenül csatolható a 
kérelemhez. 

(6) E § alkalmazásában az okirat akkor tekin-
tendő elektronikus okirati formába átalakított-
nak, ha az okirat elektronikus másolatának 
képe megegyezik a papír alapú okiratéval. 

10. § Azt, hogy a beadvány elektronikus 
benyújtására szolgáló, e törvényben és külön 
jogszabályban meghatározott módokat és 
technikai eszközöket jogszerűen alkalmazzák, 
vélelmezni kell. 

11. § (1) Az elektronikus útra nem kötelezett 
kérelmező beadványát választása szerint 
elektronikus úton is benyújthatja, ebben az 
esetben az eljárás folyamán - az eljárás jogerős 
befejezéséig - a bírósággal a kapcsolatot elekt-
ronikus úton kell tartania. 

(2) Ha az elektronikus útra nem kötelezett 
kérelmező eljárására az elektronikus utat vá-
lasztotta, utóbb, a beadvány papír alapú 
benyújtásával egyidejűleg kérheti a bíróságtól 
a papír alapú eljárásra való áttérés engedé-
lyezését. A kérelmezőnek a kérelemben 
valószínűsítenie kell, hogy körülményeiben 
olyan változás következett be, amely miatt az 
elektronikus úton történő eljárás a továbbiak-
ban számára aránytalan megterhelést jelen-
tene. A papír alapú eljárásra való áttérés 
engedélyezése esetén erről külön végzést 
hozni nem kell, az áttérés iránti kérelem 
elutasításáról a bíróság végzéssel határoz, a 
végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

(3) A papír alapú eljárásra való áttérés iránti 
kérelem elutasítása esetén azonos okból ismé-
telten áttérés iránti kérelmet nem lehet be-
nyújtani, az ennek ellenére benyújtott áttérés 
iránti kérelmet a bíróság érdemi vizsgálat 
nélkül elutasítja. 
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(4) Ha a bíróság az áttérés iránti kérelmet 
elutasítja, felhívja a kérelmezőt, hogy a papír 
alapon megküldött beadványt szabályszerűen 
elektronikus úton nyújtsa be. Ha a kérelmező e 
felhívásnak nem tesz eleget, a bíróság a 
kérelmet elutasítja. A bíróság a felhívást, az 
áttérés iránti kérelem elutasítását és a kérelem 
elutasítását papír alapon közli a kérelmezővel. 

12. § Ha az elektronikus útra nem kötelezett 
kérelmező az eljárás folyamatban léte alatt 
kíván az elektronikus útra áttérni, beadványát 
elektronikus úton kell benyújtania, és a 
továbbiakban a bírósággal a kapcsolatot 
elektronikus úton kell tartania. 

13. § Elektronikus úton történő beadás ese-
tén a beadvány benyújtásáról annak benyújtója 
az informatikai rendszer útján automatikusan 
visszaigazolást kap. 

14. § (1) A bíróság - jogszabályban meghatá-
rozott módon - rögzíti az informatikai rend-
szerben 

a) a papír alapú űrlap e törvényben és külön 
jogszabályban meghatározott adatait, 

b) a papír alapú űrlapot, 

c) a papír alapú űrlaphoz csatolt mellék-
leteket és 

d) az elektronikus beadványt és mellékleteit. 

(2) A papír alapú iratok - 9. § (6) bekez-
désben meghatározott módon történő – elekt-
ronizálására a bíróságnak öt munkanap áll 
rendelkezésére. Az iratok elektronizálásához 
szükséges időt - legfeljebb azonban öt munka-
napot - az ügyintézési határidő számítása 
szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. 

5. Kézbesítés 

15. § (1) Az elektronikus útra kötelezett 
kérelmező és az elektronikus utat választó 
kérelmező részére a bíróság az iratokat a Pp.-
ben meghatározottak szerint, elektronikus 
úton kézbesíti. 

(2) Az (1) bekezdés szerint kézbesített irat 
megőrzi közokirati minőségét. 

(3) Az elektronikus útra kötelezett kérel-
mező és az elektronikus utat választó kérel-
mező részére a másodfokú bíróság végzését az 

elsőfokú bíróság kézbesíti az (1) és (2) 
bekezdés szabályainak alkalmazásával. 

16. § (1) A bíróság az ügyész részére 
elektronikus úton küldi meg az iratokat. 

(2) A bíróság az állami adóhatósággal, a 
Központi Statisztikai Hivatallal, más ható-
sággal és a cégbírósággal a kapcsolatot az 
informatikai rendszer alkalmazásával elektro-
nikus úton tartja. 

17. § (1) Ha a belföldi idézési címmel és 
belföldi idézési című képviselővel sem ren-
delkező kérelmező a szervezet nyilvántartásba 
vételére irányuló kérelem benyújtásával 
egyidejűleg nem jelöl meg belföldi idézési 
című kézbesítési megbízottat (Pp. 100/A. §) 
vagy az irat a kézbesítési megbízott részére 
nem volt kézbesíthető, a bíróság felhívja, hogy 
a felhívás kézhezvételétől számított harminc 
napon belül a kézbesítési megbízott nevét és 
címét jelentse be, és - szükség szerint – egy-
idejűleg a kézbesítési megbízottal kötött és 
teljes bizonyítóerejű magánokiratba vagy 
közokiratba foglalt megbízási szerződését 
nyújtsa be. A felhívás a (2) bekezdésben írt 
jogkövetkezményekre való tájékoztatást 
tartalmaz. 

(2) (Hatályon kívül helyezve.) 

5/A. A bíróság egyes speciális feladatai 

18. § (1) A szervezet volt vezető 
tisztségviselője kérheti a bíróságtól annak 
nyilvántartásba való bejegyzését, hogy vezető 
tisztségviselői megbízatásáról való lemondása 
a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 
3:25. § (4) bekezdésében meghatározott hatvan 
nap elteltével hatályossá vált, ha az adat 
módosítása iránt változásbejegyzési eljárás 
nincs folyamatban. A kérelemről a szervezet 
nyilvántartását vezető bíróság nemperes 
eljárásban határoz. 

(2) A kérelemhez csatolni kell: 
a) a lemondó nyilatkozat másolatát és 
b) a lemondás joghatályos közlését igazoló 

iratot. 
(3) Az eljárás során hozott végzéseket a 

szervezetnek is kézbesíteni kell. A bíróság a 
szabályszerűen előterjesztett kérelemről 
haladéktalanul értesíti az ügyészséget, ha a 
szervezet felett az ügyészség törvényességi 



57 

 

ellenőrzést lát el. Ha a szervezet felett más 
szervezet lát el törvényességi felügyeletet, a 
kérelemről e szervezetet értesíti a bíróság. 
 

18/A. § (1) Ha jogszabály rendelkezése alap-
ján a szervezet közlemény vagy egyéb irat 
közzétételére köteles, a szervezetnek a 
nyilvántartását vezető bíróság részére kell 
megküldenie azokat a közleményeket és egyéb 
iratokat, amelynek közzétételére törvény 
rendelkezése alapján köteles. 

(2) Ha a bíróság részére megküldött iratok 
megfelelőek, a bíróság azokat jogszabályban 
meghatározott módon, közzététel céljából 
továbbítja az OBH részére. 

(3) Az OBH a (2) bekezdés alapján részére 
megküldött iratokat az országos névjegyzék 
erre szolgáló felületén a bíróságok központi 
internetes oldalán teszi közzé. 

6. Egyéb általános szabályok 

19. § (1) Ha e törvény vagy az igazságügyért 
felelős miniszter rendelete másként nem 
rendelkezik, a bíróság a határozatait és más 
iratait az informatikai rendszer alkalmazásával 
állítja elő. 

(2) E törvény, valamint az e törvény 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletek 
alapján a bíróság által az informatikai rendszer 
útján előállított jegyzőkönyv (igazolás), 
határozat (értesítés), és az ezekről kiállított 
papír alapú másolat (kiadmány) közokirat. 
Ugyanilyen bizonyító erővel bizonyítja a 
kérelmezők beadványairól, valamint a 
kézbesítési bizonyítványról (tértivevényről) a 
bíróság vagy az informatikai rendszer által 
készített másolat, illetve ezen iratokról a 
rendszerbe bevitt adatok, valamint ezen 
adatok alapján készített okirat azt, hogy annak 
tartalma az eredeti okiratéval megegyezik. 

(3) A bíróság által az informatikai rendszer 
alkalmazásával előállított vagy az informatikai 
rendszer útján automatizáltan előállított irat a 
Pp. 195. §-a szerinti elektronikus közokirat. 

(4) Ha e törvény az ügyész eljárás 
indítványozásának jogához a közérdek 
sérelme fennállása valószínűsítését írja elő, a 
közérdek sérelme fennáll, ha az indítványában 

az ügyész a nyilvántartás adatának hibáját 
jelöli meg. 
 

 

II. Fejezet 

A kérelmek tartalmi elemei 

7. A szervezet nyilvántartásba vétele iránti 
kérelem és a kérelemhez csatolandó iratok 

20. § (1) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) az eljáró bíróság megjelölését, 

b) a kérelmező nevét, lakóhelyét 
(székhelyét), 

c) a szervezet nevét, elnevezését, 

d) a szervezet székhelyét, 

e) a szervezet képviselőjének nevét, 
lakóhelyét, 

f) a képviseleti jog terjedelmét és gyakor-
lásának módját, 

g) a szervezet célját, 

h) a szervezet célja szerinti besorolását, 

i) az alapító okirat, alapszabály (a továbbiak-
ban együtt: létesítő okirat) keltét, 

j) (Hatályon kívül helyezve.) 

k) a szervezet típusát. 

(2) A kérelemben a szervezet célja szerinti 
besorolását jogszabályban meghatározott 
módon kell megadni. 

(3) A szervezet valamely szervezeti egysé-
gének jogi személlyé nyilvánítása esetén a 
nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek 
tartalmaznia kell a következőket is: 

a) a jogi személy szervezeti egység nevét, 
székhelyét és 

b) a jogi személy szervezeti egység ügyin-
téző és képviseleti szervének nevét, és a jogi 
személy szervezeti egység képviselőjének 
nevét és anyja születési nevét. 

(4) A kérelmező erre irányuló kérelme ese-
tén a kérelemnek tartalmaznia kell a szervezet 
rövidített vagy magyar nyelvű elnevezésének 
megfelelő idegen nyelvű elnevezését is. 
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(5) A kérelemnek - ha az a szervezet 
adószámának, illetve statisztikai számjelének 
megállapítása, illetve beszerzése iránti 
kérelmet is tartalmaz - az (1) bekezdésben 
meghatározottakon kívül tartalmaznia kell: 

a) a szervezet képviselőjének adóazonosító 
számát, 

b) az általános forgalmi adó alanyának az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
22. § (1) bekezdése szerinti, az adóköteles 
tevékenysége megkezdésének bejelentésével 
összefüggő nyilatkozatát, 

c) a szervezet kiegészítő jellegű gazdasági 
főtevékenységét és ténylegesen végzett 
tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos 
TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével, 

d) a szervezet gazdálkodási formáját (GFO 
kód szerint). 

(6) A kérelemnek - ha a kérelem a szervezet 
jogi személy szervezeti egysége adószámának, 
illetve statisztikai számjelének megállapítása, 
illetve beszerzése iránti kérelmet is tartalmaz - 
tartalmaznia kell az (5) bekezdésben megha-
tározott adatokat, azzal, hogy a kérelemnek a 
szervezet képviselőjének adóazonosító száma 
helyett a jogi személy szervezeti egység kép-
viselőjének adóazonosító számát kell 
tartalmaznia. 

(7) A bíróság - adószám, illetve statisztikai 
számjel megállapítása, illetve beszerzése iránti 
kérelem esetén - az informatikai rendszer útján 
adja át az állami adó- és vámhatóság, illetve a 
Központi Statisztikai Hivatal részére az (1), 
illetve a (3) bekezdésben meghatározott, az 
adószám, illetve a statisztikai számjel megál-
lapítása, illetve beszerzése érdekében 
szükséges adatokat. Továbbá a bíróság átadja a 
szervezet nyilvántartási számát is, ha a 
kérelem a szervezet jogi személy szervezeti 
egysége adószámának, statisztikai számjelének 
beszerzésére irányul. 

21. § (1) A kérelemhez csatolni kell 

a) a szervezet létesítő okiratát és 

b) a székhelyhasználat jogcímét igazoló 
okirat másolatát. 

(1a) A székhelyhasználat igazolása során a 
székhelyül szolgáló ingatlan tulajdonosának, 

vagy a további használat engedélyezésére való 
joggal rendelkező használójának az ingatlan 
székhelyként való használathoz való 
hozzájárulását tartalmazó, legalább teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
nyilatkozatát kell csatolni. Ha a szervezet a 
székhelyül szolgáló ingatlan tulajdonosa, a 
tulajdonjogát igazoló okirat másolatát kell a 
kérelemhez csatolnia. 

(2) Ha a szervezet alapításában a 
nyilvántartásban vagy a cégnyilvántartásban 
szereplő jogi személy vesz részt, a bíróság az 
informatikai rendszer alkalmazásával 
ellenőrzi, hogy a szervezet a kérelemben 
megjelölt adatokkal szerepel-e a 
nyilvántartásban vagy a cégnyilvántartásban. 

 
(3) Ha a szervezet neve jogi személy, más 

szervezet vagy természetes személy nevét 
tartalmazza, a kérelemhez csatolni kell a 
jogosultnak, illetve örökösének vagy jogutód-
jának a névhasználathoz hozzájáruló 
nyilatkozatát. 

(4) Ha a szervezet neve olyan elnevezést 
tartalmaz, amelyhez másnak jogi érdeke 
fűződik, a kérelemhez csatolni kell a jogosult 
hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatot. 

(5) Ha a szervezet neve a történelem kiemel-
kedő személyiségének nevét tartalmazza, a 
kérelemhez csatolni kell a Magyar 
Tudományos Akadémia névviseléshez adott 
engedélyét. 

(6) Ha a szervezet neve vagy nevének vala-
mely része olyan elemet tartalmaz, amelynek 
névként való szerepeltetése külön jogsza-
bályban meghatározottak szerint engedélyhez 
kötött, a kérelemhez csatolni kell az engedély 
megadását igazoló okiratot. 

(7) Ha a kérelmező a szervezet magyar 
nyelvű elnevezésének megfelelő idegen nyelvű 
elnevezését is kéri nyilvántartásba venni, a 
magyar nyelvű elnevezés - a külön 
jogszabályban foglaltak szerint arra jogosult 
által készített - idegen nyelvű fordításával kell 
igazolnia, hogy az idegen nyelvű elnevezés a 
magyar nyelvű elnevezésének megfelel. Ha a 
bíróságnak a fordítás megfelelőségével 
szemben kétsége merül fel, a kérelmezőtől a 
magyar nyelvű elnevezés idegen nyelvű 
hiteles fordítást kérheti. 
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(8) Képviselet esetén a Pp. 69-73. §-át 
megfelelően alkalmazni kell. 

(9) Ha több kérelmező a kérelmet elektro-
nikus úton nyújtja be, a kérelemhez csatolni 
kell valamennyi kérelmező nyilatkozatát arról, 
hogy: 

a) hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmet a 
benyújtó személy ügyfélkapuján keresztül 
nyújtják be, 

b) tudomásul veszi, hogy szabályszerű 
kézbesítésnek minősül a bírósági iratnak a 
benyújtó személy ügyfélkapujára történő 
kézbesítése. 

22. § Ha külön jogszabályban előírt 
kötelezettségek teljesítése feltétele a szervezet 
nyilvántartásba vételének, a kérelemnek 
tartalmaznia kell azokat az adatokat és a 
kérelemhez csatolni kell azokat az okiratokat 
is, melyek alapján megállapítható, hogy a 
szervezet a külön jogszabályban előírt 
kötelezettségeket teljesítette. 

 

 

8. A változásbejegyzési kérelem és a 
kérelemhez csatolandó iratok 

23. § A változásbejegyzési kérelemnek 
tartalmaznia kell: 

a) az eljáró bíróság megjelölését, 

b) a kérelmező nevét, lakóhelyét (szék-
helyét), 

c) a kérelemmel érintett szervezet nevét és 
nyilvántartási számát, 

d) a változásbejegyzési kérelemmel érintett 
adatokat, annak megjelölésével, hogy melyek 
az új, a módosított vagy a törlendő adatok. 

24. § (1) A változásbejegyzési kérelemhez - a 
(2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 
nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez 
csatolandó iratokat kell csatolni. 

(2) A változásbejegyzési kérelemhez nem 
kell csatolni azokat az okiratokat, amelyek a 
bíróság rendelkezésére állnak, s amelyek a 
változásbejegyzési kérelem adatai alapján 
megállapíthatóan nem módosultak. 

(3) A létesítő okirat módosítása esetén a 
változásbejegyzési kérelemhez csatolni kell a 
létesítő okirat változásokkal egységes szerke-
zetbe foglalt szövegét is. 

(4) A változásbejegyzési kérelem bírósághoz 
történő szabályszerű benyújtását követően a 
kérelmező a benyújtott változásbejegyzési 
kérelemben nem szereplő további adatot nem 
jelenthet be, a változásbejegyzési kérelemhez 
újabb létesítő okirat módosítást nem nyújthat 
be, kivéve, ha arra a bíróság hiánypótlási 
felhívásának teljesítése miatt kerül sor. 

 
24/A. § (1) A jogi személy szervezeti egység 

jogi személyiségének megszűnése esetén a jogi 
személy szervezeti egység törlése iránti 
kérelmet változásbejegyzési kérelemként kell 
benyújtani. 

(2) A kérelemhez csatolni kell a jogi személy 
szervezeti egység jogi személyiségének meg-
szűnéséről szóló döntést tartalmazó okiratot is. 

(3) Ha a kérelem áttételének, hivatalból 
történő elutasításának vagy hiánypótlásnak 
nincs helye, a bíróság - külön jogszabályban 
meghatározott módon - az OBH útján az 
országos névjegyzék részeként, a bíróságok 
központi internetes oldalán közzéteszi 

a) a jogi személy szervezeti egység jogi sze-
mélyiségének megszűnéséről szóló döntésről 
szóló okiratot és 

b) azt a felhívást, hogy az a hitelező, akinek 
követelése a döntés közzététele előtt kelet-
kezett, a közzétételtől számított harmincnapos 
jogvesztő határidőn belül a szervezettől meg-
felelő biztosítékot követelhet, ha követelésének 
kielégítését a szervezeti egység jogi 
személyiségének megszűnése veszélyezteti. 

(4) A bíróság a jogi személy szervezeti 
egységet a nyilvántartásból akkor törli, ha a 
szervezet a harmincnapos jogvesztő határidő 
elteltét követően bejelenti, hogy biztosíték 
adására nem hívták fel, vagy csatolja azt az 
okiratot, amely szerint a hitelező a felajánlott 
biztosítékot megfelelőként elfogadta. 

9. A nyilvántartásból való törlés iránti kérelem 
és a kérelemhez csatolandó iratok 
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25. § A nyilvántartásból való törlés iránti 
kérelemnek - ha a szervezet jogutód nélküli 
megszűnését határozta el - tartalmaznia kell: 

a) az eljáró bíróság megjelölését, 

b) a kérelmező nevét, lakóhelyét, 

c) a kérelemmel érintett szervezet nevét és 
nyilvántartási számát és 

d) az arra való utalást, hogy a szervezet nyil-
vántartásból való törlésének törvényi feltételei 
bekövetkeztek. 

26. § (1) A nyilvántartásból való törlés iránti 
kérelemhez csatolni kell 

a) - az alapítvány kivételével - a szervezet 
legfőbb szervének a szervezet megszűnését 
elhatározó ülése jegyzőkönyvét, 

b) a szervezet legfőbb szervének a szervezet 
megszűnését elhatározó ülése jelenléti ívét a 
jelenlévő tagok nevével, lakóhelyével (szék-
helyével), képviselet esetén a képviseleti 
minőség feltüntetésével és - ha ülés tartására 
nem elektronikus hírközlő eszköz igény-
bevételével került sor - aláírásával, 

c) azokat az okiratokat, nyilatkozatokat, 
amelynek alapján megállapítható, hogy a 
szervezet nyilvántartásból való törlésének 
törvényi feltételei bekövetkeztek. 

(2) Ha ülés tartására nem került sor, a 
nyilvántartásból való törlés iránti kérelemhez a 
tagoknak a megszűnést elhatározó akaratnyi-
latkozatát tartalmazó okiratot kell csatolni. 

27. § Végelszámolás lefolytatása esetén a 
törlési kérelemhez csatolni kell: 

a) a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv és az 
állami adóhatóság igazolását a szervezet 
biztosítottjai adatainak átadásáról, 

b) a szervezetnek a végelszámolás befeje-
zésével kapcsolatos határozatait, ideértve a 
felügyelőbizottság, illetve a szervezet 
könyvvizsgálójának jelentését is, 

c) az elfogadott zárójelentést, az utolsó üzleti 
év számviteli törvény szerinti beszámolóját, a 
vagyonfelosztási határozatot, 

d) az engedményezéssel, tartozásátvállalás-
sal kapcsolatos okiratokat, 

e) a végelszámoló nyilatkozatát arra vonat-
kozóan, hogy a szervezet a tartozásait ki-
egyenlítette. 

III. Fejezet 

Az e törvényben szabályozott polgári 
nemperes eljárások szabályai 

10. A bíróság feladata a nyilvántartásba vétel 
iránti kérelem benyújtását követően 

28. § (1) A bíróság a szervezet nyilván-
tartásba vétele iránti kérelem benyújtásától 
számított harminc napon belül a kérelmet 
megvizsgálja annak megállapítása érdekében, 
hogy nincs-e helye 

a) az ügy áttételének, 

b) a kérelem hivatalból történő elutasítá-
sának vagy 

c) hiánypótlásnak 

és a szükséges intézkedéseket megteszi. 

(2) Ha az ügy áttételének azért van helye, 
mert az e törvény szerinti eljárás lefolytatására 
másik bíróság illetékes, a bíróság az iratokat az 
informatikai rendszer alkalmazásával adja át, 
egyúttal a papír alapon érkezett iratokat 
megküldi az eljárás lefolytatására illetékes 
bíróságnak. 

(3) Elektronikus úton előterjesztett kérelem 
esetén a bíróságra vonatkozó ügyintézési 
határidő a kérelem lajstromozásának napján 
kezdődik. 
 

11. A kérelem elutasítása 

29. § (1) A bíróság a nyilvántartásba vételi 
kérelmet hivatalból végzéssel elutasítja, ha 

a) az eljárásra a bíróság joghatósága törvény, 
európai uniós jogszabály vagy nemzetközi 
egyezmény rendelkezése alapján kizárt, 

b) a jogi képviselő által benyújtott kérelem 
nem tartalmazza a 20. § (1) bekezdésében fog-
laltakat vagy a kérelemhez a meghatalmazást 
nem csatolták vagy 

c) a jogi képviselővel rendelkező kérelmező 
vagy az elektronikus eljárásra kötelezett 
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kérelmező kérelmét nem elektronikus úton 
terjesztette elő, 

d) a kérelmezőnek nincs perbeli jogké-
pessége, 

e) a szervezet alapításában olyan alapító 
vesz részt, aki a szervezet alapításában törvény 
alapján nem vehet részt vagy 

f) a kérelmet nem a jogszabályban arra fel-
jogosított személy nyújtja be. 

(2) A bíróság a nyilvántartásba vétel iránti 
kérelmet hatvan napon belül elutasítja, ha a 
kérelmező a hiánypótlási felhívást követően a 
kitűzött határidő alatt a hiánytalan kérelmet 
(annak hiánypótlási felhívásban megjelölt 
részét) nem nyújtotta be, és emiatt a kérelem 
nem bírálható el. 

(3) Ha a nyilvántartásba vételi kérelem 
elutasítását követően harminc napon belül 
ismételten kérik a szervezet nyilvántartásba 
vételét, a korábbi eljárásban benyújtott - 
hiánypótlási felhívással nem érintett - iratokat 
nem kell ismételten benyújtani, azok az új 
eljárásban felhasználhatóak. A határidő 
elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. 

12. A szervezet nyilvántartásba vételére 
irányuló kérelem érdemi vizsgálata 

30. § (1) Ha a nyilvántartásba vétel iránti 
kérelem áttételének vagy hivatalból történő 
elutasításának nincs helye, és nem kell a 
kérelmezőt a hiányok pótlására felhívni, vagy 
a kérelmező a hiánypótlási kötelezettségének 
eleget tett, a bíróság a szervezetet legkésőbb a 
kérelem benyújtásától számított hatvan napon 
belül nyilvántartásba veszi. 

(2) A Pp. 95. §-át és 104. §-át azzal az 
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 
hiánypótlásra megfelelő - legfeljebb negyvenöt 
napos - határidőt kell biztosítani, amely 
határidő kérelemre, indokolt esetben, 
legfeljebb a kérelemben megjelölt időtartamig 
meghosszabbítható. 

(3) A hiánypótlásra felhívó végzés kiadására 
csak egy alkalommal kerülhet sor és abban a 
kérelem valamennyi hiányosságát (hibáját) 
meg kell jelölni. 

(4) Az (1) bekezdésben és a 29. § (2) 
bekezdésében megállapított határidőbe a 

törvényben meghatározott eseteken túlmenően 
nem számít bele 

a) hiánypótlási felhívás esetén a hiánypótlási 
felhívás kibocsátásától a hiányok pótlásáig 
terjedő idő, 

b) a kizárás tárgyában való döntéshez 
szükséges idő és 

c) az igazolási kérelem tárgyában való 
döntéshez szükséges idő 
sem. 

31. § A Pp. 95. § (4) bekezdését azzal az 
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bíróság a 
beadvány hiányainak pótlása végett a nem 
helyben lakó kérelmezőt is maga elé idézheti. 

32. § (1) Ha a bíróság döntési 
kötelezettségének határidőn belül nem tesz 
eleget, a bíróság elnöke felhívja a bírót 
(bírósági titkárt), hogy soron kívül, nyolc 
napon belül tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a kérelem elbírálása érdekében. 
A bíró (bírósági titkár) a kérelem elbírálását 
követően a bíróság elnökének beszámol arról, 
hogy mi volt az indoka annak, hogy döntési 
kötelezettségének határidőn belül nem tett 
eleget. 

(2) A 34. § szerinti eljárásban, amennyiben a 
bíróság döntési kötelezettségének határidőn 
belül nem tesz eleget, és a határidő leteltét 
követő 30 napon belül sem kerül sor a kérelem 
elbírálása körében bírósági intézkedésre, a 
nyilvántartásba vétel e határidő leteltét követő 
munkanapon a törvény erejénél fogva - a 
kérelemben foglalt adatok szerinti tartalommal 
- megtörténik. 
 

33. § Az ügyésznek - ha az ügyészség látja el 
a szervezet feletti törvényességi ellenőrzést - 
kézbesíteni kell a nyilvántartásba vételi, a 
változásbejegyzési és a nyilvántartásból való 
törlés iránti eljárás során a nem az ügy 
érdemében hozott fellebbezhető végzést és az 
ügy érdemében hozott végzést, az áttételt 
elrendelő és a nyilvántartásba vételi kérelmet 
elutasító végzés kivételével. 

13. Az egyszerűsített nyilvántartásba vételi 
eljárás 

34. § (1) Ha az egyesület [4. § a) pont], az 
alapítvány és a sportról szóló törvény szerinti 
sportegyesület nyilvántartásba vétele iránti 
kérelemhez (változásbejegyzési kérelemhez) a 
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jogszabályban meghatározott mintaokirat 
alapján készült létesítő okiratot csatolnak, a 
nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolt 
nyomtatványon ezt a körülményt fel kell 
tüntetni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez kizá-
rólag a jogszabályban meghatározott minta-
okirat szerinti mellékleteket lehet csatolni. 

(3) Ha a mintaokirat kiegészítésére vagy 
bármely rendelkezésének elhagyására kerül 
sor - ideértve azt az esetet is, ha elhagyásra 
kerül a mintaokirat jellegre történő utalás - a 
bíróság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül 
elutasítja. 

(4) A nyilvántartásba vételi kérelem elbírá-
lásáról a bíróság a kérelem érkezését követő 
tizenöt napon belül határoz. A bíróság e 
határidőn belül intézkedik a nyilvántartásba 
vételt elrendelő, illetőleg a nyilvántartásba 
vételi kérelmet elutasító végzés kézbesítése 
iránt. 

(5) A bíróság az egyszerűsített nyilvántar-
tásba vétel iránti kérelmet akkor is elutasítja, 
ha hiánypótlási felhívás kibocsátásának vagy 
áttételnek lenne helye. 

(6) Ha e § másképp nem rendelkezik az egy-
szerűsített nyilvántartásba vétel során e tör-
vény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni 
kell. 

14. A szervezet neve, elnevezése 

35. § (1) A bíróság a nyilvántartásba vétel 
iránti vagy hiánypótlás keretében benyújtott, 
új elnevezés bejegyzése iránti kérelem 
érkezését követő egy munkanapon belül a 
választott nevet és a kérelem benyújtásának 
időpontját feltünteti az országos névjegyzék 
részét képező, erre a célra létrehozott nyilván-
tartásban (a továbbiakban: névnyilvántartás). 
A feltüntetés ideje alatt más szervezet ezzel a 
névvel a szervezetek nyilvántartásába nem 
jegyezhető be. Ha a szervezet bejegyzésére 
nem kerül sor, a nevet az eljárás jogerős befe-
jezésének napján törölni kell a névnyilván-
tartásból. A nevet akkor is törölni kell a név-
nyilvántartásból, ha a bejegyzés iránti 
eljárásban újabb név bejegyzését kérik. A Ptk. 
3:6. §-ában meghatározott névviselési jog 

elsőbbsége tekintetében a Pp. 132. §-a nem 
alkalmazható. 

(2) Ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelem 
áttételének vagy hivatalból történő elutasí-
tásának nincs helye, a bíróság hivatalból 
megvizsgálja, hogy a szervezet neve, elne-
vezése (ezen alcímben a továbbiakban együtt: 
neve) megfelel-e a névkizárólagosság, a név-
valódiság és a névszabatosság követel-
ményének. 

(3) (Hatályon kívül helyezve.) 

36. § (1) A bíróság akkor állapíthatja meg, 
hogy a szervezet neve megfelel a névkizáró-
lagosság követelményének, ha az különbözik 
az ország területén hasonló működési körben 
tevékenykedő, nyilvántartásba vett szervezet 
nevétől, a név az egyediesítésre alkalmas, azaz 
a megjelölés a szervezetnek sajátos, más 
szervezettől eltérő jelleget ad, kizárja az 
összetévesztés lehetőségét. 

(2) A bíróság akkor állapíthatja meg, hogy a 
szervezet neve megfelel a névvalódiság 
követelményének, ha a szervezet nevében nem 
szerepel olyan kifejezés, amely a szervezet 
jelentőségét vagy működését illetően 
megtévesztésre alkalmas. A szervezet neve - a 
köztestület kivételével - nem keltheti azt a 
látszatot, hogy köztestületként működik. 

(3) A bíróság akkor állapíthatja meg, hogy a 
szervezet neve megfelel a névszabatosság kö-
vetelményének, ha a szervezet neve a névalko-
tás nyelvi és társadalmi követelményeinek 
megfelel, kiejthető, megjegyezhető, 
azonosítható. 

(4) A szervezet neve nem lehet kizárólag 
számok vagy betűk halmaza. Nem használha-
tók névként vagy annak egyes elemeiként az 
országban meg nem honosodott idegen 
szavak. A latin vagy egyéb idegen szavak, 
kifejezések, elnevezések használatát a szer-
vezet nemzetközi, nemzetiségi jellege, a törté-
nelmi hagyományok folytatása indokolhatja. 
Egyéb esetekben csak akkor fogadható el, ha 
közismert, a köznyelv által elfogadott idegen 
nyelvű kifejezésről van szó. 

(4a) A szervezet elnevezésében nem 
szerepelhet 



63 

 

a) olyan személy neve, aki a XX. századi 
önkényuralmi politikai rendszerek megalapo-
zásában, kiépítésében vagy fenntartásában 
vezető szerepet töltött be, vagy 

b) olyan kifejezés vagy olyan szervezet neve, 
amely a XX. századi önkényuralmi politikai 
rendszerrel közvetlenül összefüggésbe 
hozható. 

(4b) A bíróság eljárása során vizsgálja a 
szervezet elnevezésének a (4a) bekezdésben 
foglaltaknak való megfelelését, és kétség 
esetén köteles beszerezni a Magyar 
Tudományos Akadémia állásfoglalását. 

(5) Ha a szervezet neve nem felel meg a 
névkizárólagosság, a névvalódiság vagy a 
névszabatosság követelményének, továbbá a 
(4a) bekezdésben foglalt követelményeknek, a 
bíróság a hiánypótlás keretében felhívja a 
kérelmezőt, hogy a létesítő okirat 
módosításával jelöljön meg olyan nevet, amely 
megfelel a jogszabályi követelményeknek. 

(6) A szervezet rövidített nevének és idegen 
nyelvű elnevezésének is meg kell felelnie az 
(1)-(3) bekezdésben és a 35. § (1) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek. 

15. A változásbejegyzési eljárás és a módosított 
alapító okirat, az alapszabály és a beszámoló 

benyújtásának szabályai 

37. § (1) A változásbejegyzési eljárásra a 
szervezet nyilvántartásba vételére vonatkozó 
eljárási szabályokat kell alkalmazni. A 
változásbejegyzési kérelmet a létesítő okirat 
módosítását, illetve az adat változását 
eredményező, a szervezet arra jogosult szerve 
határozatának elfogadását követő hatvan 
napon belül kell a bíróságnak bejelenteni. 

(2) Ha a változásbejegyzési kérelemből az 
tűnik ki, hogy a szervezet, alapítvány esetében 
az alapító (alapítók), elmulasztotta a 
változásbejegyzési kérelem határidőben 
történő benyújtását, a bíróság 10 000 forinttól 
900 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja 
a szervezetet, alapítvány esetében az alapítót, 
több alapító esetén az alapítókat 
egyetemlegesen. 

(3) Ha a változásbejegyzési kérelem olyan 
adatot érint, amelyre vonatkozóan változás-

bejegyzési eljárás van folyamatban, annak 
jogerős befejezéséig az újabb változás-
bejegyzési eljárást a bíróság felfüggeszti, az 
eljárás felfüggesztésre egyebekben a Pp. tár-
gyalás felfüggesztésére vonatkozó szabályait 
megfelelően alkalmazni kell. 

(4) A 29. § (2) bekezdésében és a 30. § (1) 
bekezdésben megállapított határidőbe a 30. § 
(4) bekezdésében foglaltakon túlmenően, nem 
számít bele a (3) bekezdésben meghatározott 
idő sem. 

38. § (1) A létesítő okirat módosítását válto-
zásbejegyzési kérelemmel kell bejelenteni a 
bíróságnak. 

(2) Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő 
okiraton a kérelmező - ha a kérelmező jogi 
képviselővel jár el, a jogi képviselő - igazolja, 
hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe 
foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-
módosítások alapján hatályos tartalmának. Az 
egységes szerkezetű okiratból egyértelműen ki 
kell tűnnie, hogy az egységes szerkezetű okirat 
elkészítésére a létesítő okirat mely pontjának 
változása adott okot. 

(3) A bíróság a szervezet nyilvántartásba 
vételi eljárás szabályai szerint vizsgálja, hogy a 
létesítő okirat módosítása megfelel-e a 
jogszabályoknak. 

39. § (1) A beszámolót - ha a szervezet külön 
törvény rendelkezése alapján a beszámoló 
letétbe helyezésére köteles - az OBH részére 
kell megküldeni. 

(2) Az elektronikus úton küldött beszámoló 
közzétételére az országos névjegyzékben, napi 
feltöltéssel kerül sor. A papír alapon megkül-
dött beszámoló elektronizálására és az or-
szágos névjegyzékbe történő feltöltésére az 
OBH-nak húsz munkanap áll rendelkezésére. 

(3) Ha a beszámolót elektronikus úton 
küldték meg a beszámoló közzétételre történő 
megküldésének teljesítéséről az időpont 
megjelölésével az informatikai rendszer útján 
elektronikus igazolást kell küldeni. 

(4) A beszámoló megküldésére vonatkozó 
határidők tekintetében az OBH-hoz történő - 
elektronikus úton történő megküldés esetén az 
informatikai szempontból szabályszerű - 
érkezés időpontja irányadó. A beszámoló 
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akkor tekinthető informatikai szempontból 
szabályszerűnek, ha a beszámolóhoz a jog-
szabályban előírt mellékleteket csatolták és a 
mellékletek tartalma, formátuma informa-
tikailag értelmezhető. 

(5) A közzétett beszámoló - az informatikai 
rendszer útján - az országos névjegyzékben a 
szervezet nevének vagy nyilvántartási szá-
mának megadásával, keresőprogram 
segítségével is megismerhető. 

(6) A beszámolót és - papír alapú megküldés 
esetén - a beszámoló elektronikus másolatát is 
az OBH őrzi. Az elektronikus úton megküldött 
beszámolót úgy kell megőrizni, hogy az kizárja 
az utólagos módosítás lehetőségét, folyamato-
san biztosított legyen az ahhoz való hozzá-
férés, valamint az elektronikus okirat értel-
mezhetősége (olvashatósága). Az elektronikus 
okiratot védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, 
módosítás, törlés vagy megsemmisítés ellen is. 

(7) A bíróság az informatikai rendszer útján 
ellenőrzi a beszámoló megküldésének tényét 
és időpontját. 

40. § (1) Ha a szervezet a beszámolót elekt-
ronikus úton küldi meg az OBH részére, ennek 
során nincs helye a papír alapú beszámoló 
képi formátumú elektronikus okirattá történő 
átalakításának. 

(2) A beszámolónak az OBH részére történő 
megküldésével a szervezet letétbe helyezési és 
közzétételi kötelezettségének is eleget tesz. 

(3) A számviteli törvény és az Ectv. szerinti 
beszámoló elektronikus okiratként történő el-
készítése nem jogosít a beszámoló összeállítá-
sát (formáját, szerkezetét, tagolását) illetően a 
számviteli törvényben és az Ectv.-ben előírt 
rendelkezésektől való eltérésre. 

(4) A beszámolót a szervezetnek az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 7. §-
ának (2) bekezdése szerinti - a szervezet 
nyilvántartásba bejegyzett képviselője 
kivételével meghatalmazással igazolt - 
képviselője küldi meg az OBH részére. 

(5) Ha a szervezet a beszámolóról - külön 
jogszabály szerint arra feljogosított által aláírt - 
papír alapú okirat alapján határozott, úgy a (4) 
bekezdés szerinti személy egyben igazolja, 
hogy az ezt követően elektronikus úton meg-

küldött beszámoló megegyezik a jóváhagyott 
beszámolóval. Ebben az esetben a (4) bekezdés 
szerinti személy a papír alapú beszámoló egy 
eredeti példányát - annak elfogadásától szá-
mított tíz évig - megőrzi, és amennyiben a 
megküldött beszámoló szabályszerűségével 
összefüggésben kétség merülne fel, köteles azt 
a bíróság, illetve a törvényességi ellenőrzést 
folytató ügyészség felhívására bemutatni. 

(6) A beszámolóhoz kötelező könyvvizsgálat 
esetén mellékelni kell - a független könyv-
vizsgálói jelentést is. E törvény beszámolóra 
vonatkozó előírásait a könyvvizsgálói jelen-
tésre is megfelelően alkalmazni kell. 

(7) (Hatályon kívül helyezve.) 

16. A szervezet adószáma és statisztikai 
számjelének nyilvántartásban történő rögzítése 

41. § (1) Ha a nyilvántartásba vételi kérelem 
a szervezet, illetve a jogi személy szervezeti 
egység adószámának és statisztikai számje-
lének megállapítása, illetve beszerzése iránti 
kérelmet is tartalmaz, úgy a bíróság az 
adószám, illetve statisztikai számjel megálla-
pításához szükséges adatokat, nyilatkozatokat 
a nyilvántartásba vételről szóló határozat 
jogerőre emelkedése megállapításának napját 
követő öt munkanapon belül az informatikai 
rendszer alkalmazásával továbbítja az állami 
adó- és vámhatósághoz. Az állami adó- és 
vámhatóság az adószám kiadását követően a 
kérelmet továbbítja a Központi Statisztikai 
Hivatalhoz, egyúttal átadja részére a szervezet 
adószámát is. Az állami adó- és vámhatóság és 
a Központi Statisztikai Hivatal a kérelem 
hozzájuk érkezésének napján a létrehozott 
adószámról és a statisztikai számjelről 
tájékoztatást küld a bíróság részére. Ugyanígy 
kell eljárni abban az esetben, ha változás-
bejegyzési eljárás keretében kérik az adószám, 
statisztikai számjel megállapítását, illetve 
beszerzését, azzal az eltéréssel, hogy a 
kérelmet a bíróság - az informatikai rendszer 
útján - a kérelem hozzá érkezésétől számított 
öt munkanapon belül továbbítja az állami adó- 
és vámhatósághoz. 

(2) Ha a változásbejegyzési kérelem a szer-
vezet vagy a szervezet jogi személy szervezeti 
egysége új képviselőjének nyilvántartásba 
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vételére irányul és a szervezet vagy szervezet 
jogi személy szervezeti egysége adószámmal 
és statisztikai számjellel rendelkezik, a 
változásbejegyzési eljárás keretében be kell je-
lenteni az új képviselő adóazonosító számát. 

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően az állami 
adó- és vámhatóság az adószámot harminc 
napon belül állapítja meg, és az adószámot és a 
kérelmet harminc napon belül továbbítja a 
Központi Statisztikai Hivatal részére, ha a 
szervezet az adószám, illetve a statisztikai 
számjel megállapítása, illetve beszerzése iránti 
kérelmét papír alapon nyújtja be a bíróságnak. 
Az állami adó- és vámhatóság és a Központi 
Statisztikai Hivatal az adószámról és a 
statisztikai számjelről azok létrehozása napján 
tájékoztatást küld a bíróság részére. 

(4) A bíróság a szervezet adószámát és sta-
tisztikai számjelét az állami adó- és vámha-
tóság, illetve a Központi Statisztikai Hivatal 
tájékoztatása alapján hivatalból, elektronikus 
úton jegyzi be a nyilvántartásba, az adat 
bejegyzéséről nem kell végzést hozni. 

(5) A bíróság az állami adó- és vámhatóság 
elektronikus értesítése alapján, hivatalból 
jegyzi be a szervezet adószáma, közösségi 
adószáma alkalmazásának felfüggesztését, 
törlését, a felfüggesztés megszüntetését, illetve 
e határozatok megsemmisítését vagy hatályon 
kívül helyezését, továbbá a határozat jogerőre 
emelkedésének napját. 

(6) Az állami adó- és vámhatóság az általa 
elrendelt végrehajtás nyilvántartásba bejegy-
zendő adatait, illetve a végrehajtás megszű-
nésére vonatkozó adatait - a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá-
lyairól szóló törvényben meghatározottak sze-
rint, elektronikus úton - közli a bírósággal. 

(7) Ha a szervezet vagy a szervezet jogi sze-
mély szervezeti egysége adószámmal rendel-
kezik, változásbejegyzési kérelem benyújtá-
sával kell bejelenteni az adószám törlése iránti 
kérelmet. A bíróság az adószám törlése iránti 
kérelmet öt munkanapon belül továbbítja az 
állami adó- és vámhatóság részére. Az állami 
adó- és vámhatóság a kérelem alapján - az 
informatikai rendszer útján - tájékoztatást ad 
arról, hogy az adószám törlés alatt van. A 
nyilvántartásba az állami adó- és vámhatóság 

tájékoztatása alapján a bíróság az adószám 
mellett a nyilvántartásban feltünteti a „meg-
szűnt” toldatot, az adat bejegyzéséről nem kell 
végzést hozni. Az állami adó- és vámhatóság 
az adószám törléséről az adószám törlése 
napján, elektronikus úton tájékoztatja a 
bíróságot és a Központi Statisztikai Hivatalt, a 
bíróság az állami adó- és vámhatóság tájé-
koztatása alapján az adószámot és a statisztikai 
számjelet a nyilvántartásból haladéktalanul 
törli, az adószám és a statisztikai számjel 
törléséről nem kell végzést hozni. 

17. A nyilvántartásból való törlésére irányuló 
eljárás általános szabályai 

42. § (1) A szervezet, ha az Ectv. vagy külön 
törvény így rendelkezik végelszámolás lefoly-
tatása után, illetve - ha a szervezetre irányadó 
törvény ezt megengedi - ennek hiányában is 
kérheti a törlését a nyilvántartásból. A kérelem 
elbírálására a nyilvántartásba vételére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

(2) Ha a szervezetnek - törvény rendelkezése 
alapján - végelszámolást kell lefolytatnia, a 
szervezet nyilvántartásból való törlésére 
irányuló kérelmet a végelszámolónak kell 
benyújtania. 

43. § (1) A bíróság a szervezetet hivatalból 
törli a nyilvántartásból 

a) a felszámolási eljárást lefolytató 
bíróságnak a szervezet megszüntetéséről szóló, 
elektronikus úton megküldött jogerős végzése 
alapján vagy 

b) a szervezet feloszlatásáról rendelkező 
jogerős ítélet alapján kényszer-végelszámolás 
lefolytatását követően vagy 

c) az egyszerűsített törlési eljárás befejezését 
követően. 

(2) Ha a bíróság a szervezetet feloszlatja, a 
feloszlatásról szóló jogerős ítéletet megküldi a 
nyilvántartást vezető bíróságnak. 

(3) Ha a szervezetet a bíróság a felszámolási 
eljárás lefolytatását követően törli a 
nyilvántartásból, a végzés ellen sem 
fellebbezésnek, sem felülvizsgálatnak nincs 
helye. 
 

43/A. § A bíróság a szervezetet akkor 
törölheti a nyilvántartásból, ha az állami adó- 
és vámhatóság elektronikus úton arról tájé-
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koztatja, hogy a szervezetnél adóhatósági 
eljárás nincs folyamatban, és ellenőrzést, 
végrehajtást nem kezdeményez és a szervezet 
a személyi jövedelemadó meghatározott 
részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Szftv.) 6/C. § szerinti 
elszámolásra nem kötelezett, illetve az 
elszámolási kötelezettségének eleget tett. Ha a 
tájékoztatás szerint az állami adó- és vámha-
tóság a szervezetnél eljárást folytat, ellenőrzést 
vagy végrehajtást kezdeményez, vagy az Szftv. 
6/C. § szerinti elszámolásra kötelezett, amely 
elszámolási kötelezettségének nem tett eleget, 
a szervezet csak az adóhatósági eljárások 
jogerős befejezéséről szóló, végelszámolás 
esetén pedig ezen felül a köztartozást érintően 
nemlegesnek minősülő, továbbá a Szftv. 6/C. § 
szerinti elszámolásról szóló elektronikus 
tájékoztatást követően törölhető a nyil-
vántartásból. 

 

 

17/A. A bíróság feladatai a szervezet 
végelszámolása során 

43/B. § (1) A végelszámoló által a 
végelszámolás bejelentése iránt benyújtott 
változásbejegyzési kérelemnek tartalmaznia 
kell 

a) a végelszámolás megindítását elrendelő 
határozat keltét, 

b) a végelszámolás kezdő időpontját és 

c) a végelszámoló nevét, adóazonosító 
számát, természetes személy esetén lakóhelyét, 
születési idejét, anyja születési nevét, jogi 
személy esetén székhelyét, és 
cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, 
valamint a megbízásából eljáró természetes 
személy nevét, születési idejét, anyja születési 
nevét, és lakóhelyét 

is. 

(2) A végelszámolás bejelentése iránti 
változásbejegyzési kérelemhez csatolni kell 

a) a szervezet jogutód nélküli megszűnését 
elhatározó, és a végelszámolás megindítására, 

a végelszámoló kijelölésére vonatkozó 
határozatát, 

b) a végelszámolói megbízatás elfogadását 
tartalmazó, az összeférhetetlenségre is 
kiterjedő nyilatkozatot, 

c) szükség szerint a nyilatkozatot arról, hogy 
a munkavállalói érdekképviseletet a 
végelszámolás megindításáról a szervezet 
tájékoztatta. 

(3) A végelszámolásnak a szervezet 
megszűnése nélküli befejezése esetén a 
szervezetnek a végelszámolás befejezéséről, a 
tevékenység továbbfolytatásáról, a 
végelszámoló felmentéséről és a döntéshozó 
szerv megválasztásáról szóló határozatát is 
csatolni kell a változásbejegyzési kérelemhez. 

43/C. § (1) A bíróság részére a 
végelszámolónak az arról szóló tájékoztatást, 
amelyben bemutatja, hogy a végelszámolás 
befejezésére miért nem került még sor és azt, 
hogy a végelszámolás befejezésére várhatóan 
mikor kerül sor, változásjegyzési kérelem 
benyújtása nélkül kell a változásbejegyzési 
eljárás szabályai szerint kell benyújtania, és azt 
a bíróság a (2) bekezdés szerint vizsgálja. 

(2) Ha a bíróság a tájékoztatást nem találja 
megfelelőnek, a végelszámolót határidő tűzé-
sével pénzbírság terhe mellett a beszámoló ki-
egészítésére hívja fel. Ha a bíróság a tájékoz-
tatót a kiegészítést követően sem tartja meg-
felelőnek vagy a végelszámoló a felhívásnak 
határidőben nem tesz eleget, a bíróság az Ectv. 
szerinti ismételten is kiróható pénzbírsággal 
sújtja. Az intézkedések eredménytelensége 
esetén a bíróság az Ectv. szabályai szerint új 
végelszámolót jelöl ki a felszámolói névjegy-
zékből, a korábbi végelszámoló nyilvántar-
tásból való törlése mellett. 

43/D. § (1) Ha a bíróság azt észleli, hogy a 
végelszámoló a kötelezettségeit nem teljesíti - 
ideértve a bíróság által határozatban megjelölt 
kötelezettséget is - és ezért az Ectv.-ben írt 
intézkedések alkalmazásának lehet helye, 
határidő tűzésével és pénzbírság terhe mellett 
felhívja a végelszámolót - az Ectv.-ben írt eset-
ben a civil szervezet korábbi vezető tisztség-
viselőjét -, hogy kötelezettségeinek teljesítését 
igazolja. 
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(2) Ha a végelszámoló kötelezettségeinek 
teljesítését nem igazolja, a bíróság az Ectv. 9/I. 
§-ában írt intézkedéseket alkalmazza. 

18. A közhasznú nyilvántartásba vétel és a 
közhasznú minősítés nyilvántartásból való 

törlése 

44. § (1) A bíróság a szervezet - illetve ala-
pítvány esetében az alapító vagy az alapítvány 
- kérelmére polgári nemperes eljárásban dönt a 
szervezet közhasznúvá minősítéséről és a 
közhasznú jogállás nyilvántartásba történő 
bejegyzéséről. Alapítvány esetében a kérelmet 
az alapítónak kell benyújtania, ha a kérelem-
ben úgy nyilatkozik, hogy a bírósághoz koráb-
ban benyújtott létesítő okirat nem tartalmazza 
az Ectv.-ben előírt rendelkezéseket. Az eljárá-
sra a nyilvántartást vezető bíróság illetékes. 

(2) A bíróság a kérelemről - a (6) bekezdés-
ben foglalt kivétellel - a kérelem beérkezését 
követő harminc napon belül dönt. 

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) az eljáró bíróság megjelölését, 

b) a kérelmező nevét, lakóhelyét (székhelyét) 
és 

c) a kérelemmel érintett szervezet nevét és 
nyilvántartási számát. 

(4) A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy 

a) az Ectv.-ben foglalt követelmények teljesí-
tése a letétbe helyezett beszámolókból megál-
lapítható és 

b) a létesítő okirat tartalmazza az Ectv.-ben 
előírt rendelkezéseket. 

(5) A kérelemhez csatolni kell a vezető tiszt-
ségviselő nyilatkozatát arról, hogy nem esik az 
Ectv.-ben meghatározott kizáró ok alá. 

(6) Ha a szervezet úgy nyilatkozik, hogy a 
bírósághoz korábban benyújtott létesítő okirat 
nem tartalmazza az Ectv.-ben előírt rendel-
kezéseket, a kérelemhez csatolni kell a létesítő 
okirat módosítását, illetve egységes szerke-
zetbe foglalt szövegét. A kérelemhez a belső 
szabályzatot is csatolni kell, ha törvény alapján 
a szervezet szabályzatot készített. 

(7) Ha a kérelmező a korábbi két év beszá-
molóját papír alapon küldte meg az OBH 

részére, azok elektronikus űrlapként elkészített 
másolatát - a bíróság felhívására - meg kell 
küldeni a bíróság részére. A bíróság akkor 
hívhatja fel a szervezetet a korábbi két év 
beszámolója elektronikus űrlapként elkészített 
másolatának megküldésére, ha a papír alapon 
megküldött beszámolók OBH által készített 
elektronikus másolatai az automatizált döntés-
hozatalra nem használhatóak fel. 

(8) Ha a kérelemhez az (6) bekezdés alapján 
létesítő okiratot csatolnak, a bíróság a változás-
bejegyzési kérelemről és a közhasznú jogállás 
nyilvántartásba vételéről egy eljárásban dönt. 

(9) A (7) és (8) bekezdés kivételével a bíróság 
a letétbe helyezett beszámolók - informatikai 
rendszer útján történő automatizált vizsgála-
tával -, és a bírósághoz korábban benyújtott 
létesítő okirat alapján dönt a szervezet 
közhasznúvá minősítéséről, ebben az esetben 
az eljárás során hiánypótlási felhívás kibocsá-
tásának nincs helye. 

44/A. § (1) 2015. december 31-éig a bíróság a 
közhasznú szervezet letétbe helyezett beszá-
molóját a letétbe helyezést követő hatvan na-
pon belül megvizsgálja; ha a beszámoló alap-
ján azt állapítja meg, hogy a szervezet a 
közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel 
meg, a szervezet közhasznú minősítésének 
megszüntetéséről és az erre vonatkozó adat 
nyilvántartásból való törléséről határoz. 

(2) 2015. december 31-éig a cégbíróság, és ha 
a nyilvántartásba vételre nem bíróság jogosult, 
az erre jogosult szervezet az (1) bekezdés és a 
44. § rendelkezései szerint jár el - az eljárására 
irányadó szabályok szerint - az általa 
nyilvántartott szervezet közhasznúvá minősí-
tése és a közhasznú jogállás nyilvántartásba 
történő bejegyzésére, illetve a közhasznú mi-
nősítés megszüntetése és a közhasznú jogállás 
nyilvántartásból való törlésére irányuló eljárás 
során. 

45. § (1) A bíróság a közhasznú szervezet 
letétbe helyezett beszámolóját a letétbe helye-
zést követő hatvan napon belül - az informa-
tikai rendszer alkalmazásával, automatizált 
módon - megvizsgálja. Ha a beszámoló alapján 
azt állapítja meg, hogy a szervezet a közhasz-
núvá minősítés feltételeinek nem felel meg, a 
szervezet közhasznú minősítésének megszün-
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tetéséről és az erre vonatkozó adat nyilván-
tartásból való törléséről határoz. 

(2) A cégbíróság és ha a nyilvántartásba 
vételre nem bíróság jogosult, az erre jogosult 
szervezet az (1) bekezdés és a 44. § rendel-
kezései szerint jár el - az eljárására irányadó 
szabályok szerint - az általa nyilvántartott 
szervezet közhasznúvá minősítése és a köz-
hasznú jogállás nyilvántartásba történő bejegy-
zésére, illetve a közhasznú minősítés meg-
szüntetése és a közhasznú jogállás nyilván-
tartásból való törlésére irányuló eljárás során. 

19. Jogorvoslatok 

46. § (1) Ha e törvény másképp nem 
rendelkezik, a törvény elsőfokú eljárásra 
vonatkozó rendelkezéseit a másodfokú 
eljárásban az alábbi eltérésekkel megfelelően 
alkalmazni kell. 

(2) A nem az ügy érdemében hozott 
fellebbezéssel megtámadható végzések elleni 
fellebbezést és az ahhoz csatolt mellékleteket 
az elektronikus útra kötelezett és az 
elektronikus utat választó kérelmezőnek 
elektronikus úton kell a bíróság részére 
megküldenie. 

(3) Az első fokon eljárt bíróság az iratokat az 
informatikai rendszeren keresztül, közvetlenül 
terjeszti fel a másodfokú bíróság részére. 

(4) A másodfokú bíróság az ügy iratait és a 
másodfokú határozatot az informatikai rend-
szeren keresztül küldi meg az elsőfokú 
bíróságnak. A másodfokú bíróság határozatá-
nak papír alapú kiadmányát is megküldi az 
első fokon eljárt bíróság részére, ha a kérel-
mező az első fokon eljáró bírósághoz beadvá-
nyát papír alapon nyújtotta be. 

(5) Az ügyész, ha a bíróság határozata ellen 
fellebbezési jog illeti meg, a fellebbezést 
elektronikus úton küldi meg a bíróság részére. 

(6) A másodfokú bíróság a fellebbezésről a 
felterjesztéstől számított hatvan napon belül 
dönt. Ha a bíróság döntési kötelezettségének 
határidőn belül nem tesz eleget, a bíróság 
elnöke felhívja a bírói tanács elnökét, hogy  
nyolc napon belül tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a fellebbezés elbírálása 
érdekében. A bíró a kérelem elbírálását 

követően a bíróság elnökének beszámol arról, 
hogy mi volt az indoka annak, hogy döntési 
kötelezettségének határidőn belül nem tett 
eleget. 

46/A. § (1) Az egyesület [4. § a) pont], az 
alapítvány és a sportról szóló törvény szerinti 
sportegyesület nyilvántartásba vételi, 
változásbejegyzési kérelemének helyt adó, 
valamint a közhasznú nyilvántartásba vételét 
elrendelő végzés ellen fellebbezésnek nincs 
helye. A végzés vagy az annak meghozatala 
alapjául szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez 
mellékelt iratok jogszabályba ütközése miatt az 
ügyész, valamint az, akire a végzés 
rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt 
érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a 
szervezet ellen a végzés hatályon kívül 
helyezése iránt a szervezet székhelye szerint 
illetékes törvényszék előtt. A szervezet 
kérelemre történő törlését elrendelő végzés 
ellen a pert a bíróság által kirendelt 
ügygondnok ellen kell megindítani. 

(2) A per megindításának a nyilvántartásba 
vételi, változásbejegyzési kérelemnek helyt 
adó, valamint a közhasznú nyilvántartásba 
vételt elrendelő végzés országos 
névjegyzékben történt közzétételétől számított 
hatvan napon belül van helye. A határidő 
elmulasztása jogvesztéssel jár. 

(3) A keresetlevélben, illetve az eljárás során 
a felperesnek meg kell jelölnie, hogy miért 
tartja a bíróság eljárását jogszabálysértőnek. 
Ha a keresetet az űrlap vagy kérelem 
mellékleteinek jogszabálysértő voltára alapítja, 
csak olyan jogszabálysértésre hivatkozhat, 
amelyet az eljárásban a bíróságnak észlelnie 
kellett volna. 

(4) Az ügyészt a perindítás joga akkor illeti 
meg, ha keresetét - az (1) és (3) bekezdésben 
vagy a 46/B. § (1) bekezdésében meghatározott 
ok megjelölése mellett - közérdek sérelmére 
alapítja és e közérdek sérelmének fennállását 
valószínűsíti. 

(5) Ha a nyilvántartásba vételt 
(változásbejegyzést, közhasznú 
nyilvántartásba vételt) elrendelő végzés vagy a 
meghozatala alapjául szolgáló irat 
jogszabálysértő, a bíróság megfelelő határidő 
tűzésével felhívja a szervezetet a 
jogszabálysértő állapot megszüntetéséhez 
szükséges intézkedések megtételére. 
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(6) Ha az (5) bekezdésben foglalt 
intézkedések eredményre vezetnek, a bíróság 
ítéletében a végzést megváltoztatja és 
megkeresi a nyilvántartó bíróságot, hogy 
hivatalból jegyezze be vagy törölje az érintett 
adatot, illetve - indokolt esetben - 
törvényességi felügyeleti jogkörében hívja fel a 
szervezetet a bejegyzéshez szükséges további 
adatok bejelentésére, illetve a törvényes állapot 
helyreállításához szükséges intézkedések 
megtételére. 

(7) Ha a nyilvántartásba vételt elrendelő 
végzés hatályon kívül helyezése iránti perben 
a jogszabálysértés nem küszöbölhető ki, vagy a 
szervezet a bíróság (5) bekezdés szerinti 
felhívásának nem tesz eleget, és a végzés teljes 
hatályon kívül helyezésének feltételei nem 
állnak fenn, a bíróság a végzésben szereplő 
többi adattól elkülöníthető jogszabálysértő 
adatot hatályon kívül helyezi és a (6) bekezdés 
megfelelő alkalmazásával jár el. 

(8) Ha a változásbejegyzést, közhasznú 
nyilvántartásba vételt elrendelő végzés 
hatályon kívül helyezése iránti perben a 
jogszabálysértés nem küszöbölhető ki, vagy a 
szervezet a bíróság felhívásának nem tesz 
eleget, a bíróság a végzést, illetve a végzésben 
szereplő többi adattól elkülöníthető 
jogszabálysértő adatot hatályon kívül helyezi 
és a (6) bekezdés megfelelő alkalmazásával jár 
el. 

(9) Ha a nyilvántartásba vételt 
(változásbejegyzést, közhasznú 
nyilvántartásba vételt) elrendelő végzés vagy a 
meghozatalára vezető eljárás jogszabálysértő, 
azonban a jogszabálysértés csekély jelentőségű 
és nyilvántartási adatot nem érint, a bíróság a 
végzést a jogszabálysértés megállapítása 
mellett - további intézkedés elrendelése nélkül 
- hatályában fenntartja. 

46/B. § (1) Ha a 46/A. § szerinti perben a 
felperes a nyilvántartásba vételi, 
változásbejegyzési végzés jogszabályba 
ütközését az alapjául szolgáló létesítő 
okiratnak, illetve módosításának a 
nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési 
eljárásban észlelhető érvénytelenségére 
alapítja, a bíróság a per során megkísérli az 
érvénytelenségi ok, illetve az általa keletkezett 
érdeksérelem kiküszöbölését. 

(2) A 46/A. § szerinti perben a 
nyilvántartásba vételt elrendelő végzés teljes 
hatályon kívül helyezésének, illetve a létesítő 
okirat teljes érvénytelensége megállapításának 
csak a létesítő okirat teljes érvénytelenségét 
eredményező érvénytelenségi ok fennállása 
esetén van helye. Ebben az esetben a bíróság 
az alapítás érvénytelenségének megállapítása 
mellett megkeresi a nyilvántartó bíróságot, 
hogy intézkedjen a szervezet kényszer-
végelszámolásának lefolytatásáról vagy 
felszámolás kezdeményezéséről. 

(3) Ha az érvénytelenségi ok változatlanul 
fennáll vagy az érvénytelenség miatti 
érdeksérelem kiküszöbölésére nem került sor, 
és a (2) bekezdés szerinti feltételek nem állnak 
fenn, a bíróság a nyilvántartásba vételt 
elrendelő végzést - az ítéletében megállapított 
időponttal - részben hatályon kívül helyezi és a 
létesítő okirat érvénytelenségét részlegesen 
megállapítja. A bíróság ítéletében emellett 
megkeresi a nyilvántartó bíróságot a 46/A. § (6) 
bekezdésében foglalt intézkedések 
megtételére. 

(4) Ha az érvénytelenségi ok változatlanul 
fennáll vagy az érvénytelenség miatti 
érdeksérelem kiküszöbölésére nem került sor, 
a bíróság a változásbejegyzési végzést 
egészben vagy részben az ítéletében 
meghatározott időponttal hatályon kívül 
helyezi és a létesítő okirat módosításának 
érvénytelenségét teljes egészében vagy 
részlegesen megállapítja. A bíróság ítéletében 
emellett megkeresi a nyilvántartó bíróságot a 
46/A. § (6) bekezdésében foglalt intézkedések 
megtételére. 

(5) Ha az érvénytelenség oka utóbb 
megszűnt vagy az érvénytelenség miatti 
érdeksérelem kiküszöbölése megtörtént, a 
létesítő okiratot (módosítását) a bíróság 
visszamenőleges hatállyal érvényessé 
nyilvánítja, szükség esetén pedig a 46/A. § (6) 
bekezdésében foglaltak szerint jár el. 
 

 

 

IV. Fejezet 

Az egyes nyilvántartott szervezetekre 
vonatkozó speciális szabályok 
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20. Utaló rendelkezés 

47. § E törvény rendelkezéseit az e fejezetben 
szabályozott polgári nemperes eljárásokban az 
e fejezetben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni. 

21. Az alapítvány nyilvántartásba vételére 
irányuló kérelem tartalmi elemei 

48. § (1) Az alapítvány nyilvántartásba véte-
le iránti kérelemnek a 20. §-ban foglaltakon 
túlmenően tartalmaznia kell a kurátor nevét, 
illetve a kuratórium megnevezését, a kurató-
rium tagjainak vagy a kurátornak a lakóhelyét 
(székhelyét), anyja születési nevét is. 

(2) Az alapítvány nyilvántartásba vétele 
iránti kérelemben nyilatkozni kell a követ-
kezőkről is: 

a) az alapítvány típusáról, 

b) az alapítvány vagyonfelhasználási mód-
járól, a felhasználható vagyon mértékéről, 

c) arról, hogy az alapítványhoz lehet-e csat-
lakozni (nyílt vagy zárt alapítvány). 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott 
nyilatkozatot az alapító okirat tartalmával 
egyezően kell megtenni. 

49. § (1) Az alapítvány nyilvántartásba véte-
le iránti kérelemhez a 21. és 22. §-ban foglalta-
kon túlmenően csatolni kell a következőket is: 

a) az alapítvány kuratóriuma tagjainak a tag-
ság elfogadására és a jogszabályban meghatá-
rozott követelményekre vonatkozó, az össze-
férhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozatát, 

b) az igazolást az alapítvány céljára rendelt 
vagyon rendelkezésre bocsátásáról 

ba) pénzbeli vagyonrendelés esetén a pénz-
forgalmi szolgáltató igazolását a fizetési vagy 
pénzforgalmi számlán elhelyezett összegről, az 
ügyvéd vagy a bíróság igazolását az ügyvédi 
vagy bírósági letétről vagy a közjegyző igazo-
lását az alapítvány céljára rendelt vagyon 
bizalmi őrzésbe adásáról, 

bb) - a legalább a működés megkezdéséhez 
szükséges pénzbeli vagyonrendelésen túlme-
nően - egyéb vagyonrendelés esetén az alapítói 
nyilatkozatot, 

c) felügyelőbizottság esetén a 
felügyelőbizottság tagjainak a tagság 
elfogadására és a jogszabályban meghatározott 
követelményekre vonatkozó nyilatkozatát és 

 
d) az alapítói jogok gyakorlására kijelölt sze-

mélynek a kijelölés elfogadására vonatkozó 
nyilatkozatát. 

(2) Az alapítvány szervezeti egységének jogi 
személlyé nyilvánítása esetén az alapítvány 
nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez csatol-
ni kell az igazolást az alapítvány céljára rendelt 
vagyonból elkülönített vagyon rendelkezésre 
bocsátásáról is. 

(3) Az (1) bekezdés ba) pontjában és a (2) be-
kezdésben foglalt igazolásból ki kell tűnnie, 
annak, hogy az alapító a fizetési vagy pénzfor-
galmi számlán elhelyezett, a letétbe helyezett, 
illetve a bizalmi őrzésbe adott összeg felett a 
nyilvántartásba vételi eljárás befejezéséig nem 
rendelkezhet, s hogy azt az alapítvány nyil-
vántartásba vétele esetén az alapítványnak kell 
átadni. 

(4) Az alapítvány nyilvántartásba vétele 
iránti kérelemhez csatolni kell a külön tör-
vényben meghatározott iratokat is. 

22. 

50. § (Hatályon kívül helyezve.) 

23. Az alapítvány nyilvántartásba vételére 
irányuló eljárás 

51. § Az alapítvány nyilvántartásba vétele 
iránti kérelmet az alapító nyújthatja be. Ha az 
alapítványt több alapító hozta létre, a nyilván-
tartásba vétel iránti kérelmet az alapítóknak 
együttesen kell benyújtaniuk. 

51/A. § (1) A bíróság alapítvány 
nyilvántartásba vételi, valamint 
változásbejegyzési kérelmének helyt adó, 
valamint a közhasznú nyilvántartásba vételét 
elrendelő végzését jogszabályban 
meghatározott módon, közzététel céljából 
továbbítja az OBH részére. 

(2) Az OBH az (1) bekezdés alapján részére 
megküldött végzést az országos névjegyzék 
útján közzéteszi. 
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52. § Az alapítvány alapítóját megillető jo-
gok, és az alapítót terhelő kötelezettségek tár-
gyában perképességgel az alapító rendelkezik, 
az eljárásban hozott határozatokat az alapít-
ványnak is kézbesíteni kell. 

23/A. Az alapítói jogok gyakorlásának 
felfüggesztésére irányuló eljárás 

52/A. § (1) Ha a kuratórium vagy a kurátor 
bejelenti, hogy az alapító a kuratórium felszó-
lítása ellenére a teljes juttatott vagyont nem ru-
házza át az alapítványra, a bíróság az alapító 
alapítói jogainak gyakorlását végzéssel felfüg-
geszti és megállapítja, hogy az alapítói jogokat 
a felfüggesztés időtartama alatt a nyilvántartó 
bíróság gyakorolja. Az eljárás az alapítványt 
nyilvántartó bíróság hatáskörébe és illetékes-
ségébe tartozó nemperes eljárás. 

(2) A kérelemhez csatolni kell a felszólítást 
tartalmazó iratot és az annak közlését, de leg-
alább az alapító lakóhelyére (székhelyére) tör-
ténő kézbesítés megkísérlését igazoló iratot. 

(3) Ha a kuratórium vagy a kurátor bejelenti 
a bíróságnak, hogy az alapító a teljes juttatott 
vagyont az alapítványra átruházta, a bíróság 
az alapítói jogok gyakorlásának felfüggesztését 
végzéssel megszünteti és megállapítja, hogy az 
alapítói jogokat az alapító gyakorolja. Az 
eljárás az alapítványt nyilvántartó bíróság 
hatáskörébe és illetékességébe tartozó nempe-
res eljárás. 

24. Az alapítvány nyilvántartásban szereplő 
adatainak módosítására irányuló eljárás 

53. § (1) Alapítvány esetében a változásbe-
jegyzési kérelmet az alapítónak kell benyújta-
nia és az alapító gyakorolja a kérelmezőt meg-
illető jogokat és kötelezettségeket. 

(2) Ha az állami alapító által alapított ala-
pítvány, és az állami alapító által államház-
tartáson kívüli alapítóval közösen alapított 
alapítvány esetében az alapítók új kuratóriu-
mot vagy kurátort jelölnek ki, a változásbe-
jegyzési kérelemhez csatolni kell az állami 
alapító nyilatkozatát arról, hogy a kuratórium 
mely tagját jelölte vagy a kurátort az állami 
alapító jelölte-e. Ugyanígy kell eljárni abban az 
esetben is, ha az alapítók a kuratóriumba új 
tagot jelölnek. 

(3) Ha az Ectv. alapján az alapítói jogok 
gyakorlójává a közhasznú jogállású alapítvány 
székhelye szerinti települési önkormányzat 
100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság 
válik, e személy nyújtja be a változással 
összefüggő változásbejegyzési kérelmet. 

25. Az alapítvány kuratóriuma tagjának vagy 
kurátorának bíróság általi kijelölésére irányuló 

eljárás 

54. § (1) A bíróság az ügyvezető szerv 
(szervezet) kijelöléséről polgári nemperes 
eljárásban határoz, ha 

a) az alapító nem él a kuratórium vagy 
kurátor kijelölésének jogával vagy az alapító 
által kijelölt szerv (szervezet) a feladat ellátását 
nem vállalja, 

b) az alapítói jogokat a bíróság gyakorolja. 

(2) Ha a kuratórium vagy kurátor kijelölé-
sének feltételei fennállnak, a bíróság hivatalból 
az eljárást megindítja, vagy az egyéb érdekelt 
kérelmére az eljárást megindítja. 

(3) Az e §-ban szabályozott eljárás során a 
bíróság az alapítvány célja szerinti szakterüle-
ten működő szervezettől javaslatot kérhet a 
kuratórium tagjaira vagy a kurátorra vonat-
kozóan. 

26. Az alapítvány kuratóriuma új tagjának 
vagy új kurátorának nyilvántartásba történő 

bejegyzésére irányuló változásbejegyzési 
eljárás 

55. § Ha az alapítói jogok gyakorlója a kura-
tórium tagját vagy a kurátort a Ptk. 3:398. § (2) 
bekezdése alapján visszahívja és új kuratóri-
umi tagot vagy kurátort jelöl ki, változás-
bejegyzési kérelem benyújtásával kérheti az új 
kuratóriumi tag vagy kurátor nyilvántartásba 
vételét. 

56. § (1) Az 55. § szerinti változásbejegyzési 
kérelemhez csatolni kell 

a) azokat az okiratokat, amelyek valószínűsí-
tik, hogy az alapítvány kuratóriumának tagja 
vagy a kurátor közvetlenül veszélyezteti az 
alapítvány célját, 

b) az alapítvány kuratórium tagja vagy a ku-
rátor a tagság elfogadására, valamint a jogsza-
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bályban meghatározott követelményekre vo-
natkozó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő 
nyilatkozatát és 

c) (Hatályon kívül helyezve.) 

(2) A bíróság a kérelmet azzal a felhívással 
küldi meg a kuratórium változásbejegyzési 
kérelemmel érintett tagjának vagy a kurátor-
nak, hogy a kézbesítéstől számított tizenöt 
napon belül nyilatkozzon arról, hogy a ké-
relemben foglaltakat vitatják-e. 

(3) Ha a kérelemben foglaltakat a kurató-
rium változásbejegyzési kérelemmel érintett 
tagja vagy a kurátor vitatja, vagy a kuratórium 
változásbejegyzési kérelemmel érintett tagja az 
alapító által a bíróság felhívására megjelölt 
újabb címre a felhívás nem volt kézbesíthető, a 
bíróság a változásbejegyzési eljárást megszün-
teti, egyben felhívja az alapítót, hogy harminc 
napon belül keresetlevél benyújtásával kezde-
ményezheti az alapítvány kuratóriuma új tag-
jának vagy új kurátora kijelölésének nyilván-
tartásba történő bejegyzését, erre az alapítót az 
eljárást megszüntető végzésben figyelmeztetni 
kell. 

(4) Ha az eljárás (3) bekezdésben megha-
tározott okból történő megszüntetésének nincs 
helye, és az alapító által csatolt iratokból nem 
állapítható meg, hogy az alapítvány kuratóri-
umának tagja vagy a kurátora közvetlenül ve-
szélyezteti az alapítvány tevékenységét, a bíró-
ság a kérelmet elutasítja, egyben felhívja az 
alapítót, hogy harminc napon belül kereset-
levél benyújtásával kezdeményezheti az alapít-
vány kuratóriuma új tagjának vagy az új kurá-
torának kijelölésének nyilvántartásba történő 
bejegyzését, erre az alapítót a kérelmet eluta-
sító végzésben figyelmeztetni kell. 

(5) Ha a változásbejegyzési eljárás során az 
alapítvány kuratóriumának valamennyi tagja 
vagy kurátora e tisztségéről lemond (a tagság 
elfogadására irányuló jognyilatkozatát vissza-
vonja), a bíróság a lemondott kuratóriumi ta-
gokat, illetve a kurátort a nyilvántartásból 
törli, egyidejűleg az alapító által bejelentett, az 
alapítvány új kuratóriumi tagjait vagy kura-
tóriumot nyilvántartásba veszi. 

27. Az alapítvány kuratóriuma új tagjának 
vagy új kurátorának nyilvántartásba történő 

bejegyzésére irányuló peres eljárás 

57. § (1) Az alapító által az 56. § (3) és (4) be-
kezdése alapján indított perre a nyilvántartást 
vezető bíróság illetékes. A pert az alapítónak 
az alapítvány és a kuratórium változásbejegy-
zési kérelemmel érintett tagja vagy a kurátor 
ellen kell megindítania. A bíróság hivatalból 
beszerzi a nemperes ügy 56. § (1) bekezdés b) 
és c) pontjában megjelölt iratait. 

(2) A bíróság az alapító fél keresetlevélben 
előterjesztett kérelmére beszerzi a nemperes 
ügy 56. § (1) bekezdés a) pontjában meghatá-
rozott iratait, ha arra a fél bizonyítékként kíván 
hivatkozni. 

(3) Ha a bíróság a keresetlevélben foglaltak-
nak helyt ad, a jogerős ítéletet alapján hiva-
talból kell módosítani a nyilvántartás adatait, 
az ítélet miatt bekövetkezett adatváltozásról 
végzést hozni nem kell. 

(4) Ha a bíróság az alapítvány kuratóriuma 
új tagjának vagy új kurátora nyilvántartásba 
történő bejegyzésére irányuló változásbejegy-
zési eljárást az 56. § (3) vagy (4) bekezdésben 
meghatározott okból szünteti meg, és a válto-
zásbejegyzési kérelem az alapítvány kurató-
riuma új tagjának vagy új kurátora nyilván-
tartásba történő bejegyzésére irányuló válto-
zásbejegyzési eljárás mellett más adat bejegy-
zése (törlése) iránti kérelmet is tartalmaz, a 
bíróság a változásbejegyzési eljárást - a meg 
nem szüntetett részben - a perindításra nyitva 
álló határidő eredménytelen elteltéig, illetőleg 
a jogerős ítélet meghozataláig (a per megszün-
tetéséig) felfüggeszti. 

(5) Az 55-57. § rendelkezési szerint kell eljár-
ni abban az esetben is, ha az alapító az alapító 
okirat rendelkezése alapján hívja vissza a 
kuratóriumot, kurátort, vagy a kuratórium 
tagját és nyújt be az alapítvány új kuratóriuma 
vagy kurátora nyilvántartásba történő bejegy-
zésére vagy a kuratórium új tagjának bejegyzé-
sére irányuló változásbejegyzési kérelmet. 

28. Az alapítványok egyesülésének és 
szétválásának bejegyzése iránti eljárás 
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58. § (1) Az alapítványok összeolvadásának 
bejegyzése iránti kérelem elbírálására az új 
alapítvány székhelye szerinti bíróság illetékes. 
A kérelmet az új alapítvány alapító okiratának 
elfogadásától számított hatvan napon belül 
kell benyújtani, egyidejűleg kérni kell az 
összeolvadó alapítványok nyilvántartásból 
való törlését is. 

(2) Az alapítvány beolvadásának bejegyzése 
iránti kérelem elbírálására az a bíróság ille-
tékes, amely azt az alapítványt tartja nyilván, 
amelybe a beolvadás történik (a továbbiakban: 
átvevő alapítvány). A kérelmet az átvevő ala-
pítvány alapító okiratának elfogadásától, en-
nek hiányában az egyesülési szerződés jóvá-
hagyásától számított hatvan napon belül kell 
benyújtani, egyidejűleg kérni kell a beolvadó 
alapítvány nyilvántartásból való törlését is. 

(3) Az alapítvány különválásának bejegyzé-
se iránti kérelem elbírálására a különváló ala-
pítványt nyilvántartó bíróság illetékes. A kérel-
met az új alapítványok alapító okiratának elfo-
gadásától számított hatvan napon belül kell 
benyújtani, egyidejűleg kérni kell a különváló 
alapítvány nyilvántartásból való törlését is. 

(4) Az alapítvány kiválásának bejegyzése 
iránti kérelem elbírálására a kiválással érintett 
alapítványt nyilvántartó bíróság illetékes. A 
kérelmet az új alapítvány alapító okiratának 
elfogadásától számított hatvan napon belül 
kell benyújtani, egyidejűleg kérni kell a kivá-
lással létrejövő alapítvány nyilvántartásba vé-
telét is. 

58/A. § (1) Ha az egyesülő vagy szétváló 
alapítványokat nem az egyesülés (összeolva-
dás, beolvadás) vagy szétválás (különválás, 
kiválás) bejegyzése iránti kérelem elbírálására 
illetékes bíróság tartja nyilván, az alapítványok 
iratait az alapítványokat nyilvántartó bíróság 
az egyesülés vagy szétválás bejegyzése iránti 
kérelem elbírálására illetékes bíróság meg-
keresésére megküldi. Ugyanígy kell eljárni 
abban az esetben is, ha az egyesüléssel vagy 
szétválással létrejövő alapítványt nem az a 
bíróság fogja nyilván tartani, amelyik az 
egyesülés vagy szétválás bejegyzése iránti 
kérelem elbírálására illetékes. 

(2) Ha az egyesülésben vagy szétválásban 
részt vevő alapítványokat nyilvántartó bíróság 

változásbejegyzési eljárást folyat le, az alapít-
ványok iratait a változásbejegyzési eljárás jog-
erős befejezését követően küldi meg az egyesü-
lés vagy szétválás bejegyzésére illetékes bíró-
ságnak. Az egyesülés vagy szétválás bejegy-
zése iránti kérelem elbírálására illetékes bíró-
ság eljárását az iratok beérkezéséig felfüg-
geszti. Az eljárást akkor is fel kell függeszteni, 
ha a változásbejegyzési eljárás és az egyesülés 
vagy szétválás iránti kérelem elbírálására 
ugyanaz a bíróság illetékes. 

(3) Az egyesülés vagy szétválás bejegyzése 
iránti kérelem elbírálására illetékes bíróság ha-
tároz az egyesülés vagy szétválás eredménye-
képpen megszűnő alapítvány nyilvántartásból 
való törléséről és a létrejövő alapítvány nyil-
vántartásba vételéről. Ha a megszűnő alapít-
ványt nem az eljárást lefolytató bíróság tartja 
nyilván, a határozatot megküldi a megszűnt 
alapítványt nyilvántartó bíróságnak, amely a 
határozat alapján a nyilvántartásból törli a 
megszűnt alapítványt. A törlésről nem kell 
határozatot hozni. Ha a létrejövő alapítványt 
nem az eljárást lefolytató bíróság fogja nyil-
vántartani, a határozatot megküldi az új 
alapítványt nyilvántartó bíróságnak, amely a 
határozat alapján az új alapítványt a nyilván-
tartásba bejegyzi. A bejegyzésről nem kell 
határozatot hozni. 

58/B. § (1) Az alapítványok egyesülésének 
vagy szétválásának bejegyzése iránti kérelmet 
az alapítóknak - az alapítók gyűlésének - kell 
benyújtaniuk. A kérelemben fel kell tüntetni az 
egyesülő vagy szétváló alapítványok székhe-
lyét és nyilvántartási számát is. 

(2) Az alapítványok egyesülésének vagy 
szétválásának nyilvántartásba való bejegyzése 
iránti kérelemhez - a bejegyzési, változásbe-
jegyzési kérelemhez csatolandó iratokon túl - 
csatolni kell: 

a) az alapítvány alapítóinak vagy az alapítók 
gyűlésének határozatait az átalakulásról, 

b) a kuratórium vagy a kurátor nyilatkozatát 
arról, hogy a munkavállalói érdekképviseletet 
az átalakulás elhatározásáról tájékoztatta, 

c) az egyesüléssel érintett alapítványok 
vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-
tervezetét, 
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d) összeolvadás vagy különválás esetén a 
létrejövő alapítvány vagyonmérleg-tervezetét 
és vagyonleltár-tervezetét, 

e) a vagyonmérleg-tervezetekre és a vagyon-
leltár-tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói 
jelentést tartalmazó okiratot, 

f) egyesülés esetén az egyesülési szerződést, 

g) szétválás esetén a szétválási szerződést, 

h) ha az alapítványnál felügyelőbizottság 
működik, a felügyelőbizottságnak az átalaku-
lással kapcsolatos nyilatkozatát, 

i) ha az alapítványi cél megvalósításához 
szükséges, a szükséges alapítványi vagyon 
rendelkezésre bocsátásának igazolását és 

j) az átalakulási tervet. 

(3) A kérelemhez a (2) bekezdésben foglal-
takon túl csatolni kell: 

a) összeolvadás esetén az összeolvadással 
létrejövő alapítvány adatait tartalmazó 
nyilvántartásba-vételi űrlapot, 

b) beolvadás esetén az átvevő alapítvány 
adatait tartalmazó változásbejegyzési űrlapot, 

c) különválás esetén, a beolvadásos külön-
válás esetét kivéve a különválással létrejövő 
alapítvány adatait tartalmazó nyilvántartásba-
vételi űrlapot, 

d) beolvadásos különválás esetén annak az 
alapítványnak az adatait tartalmazó változás-
bejegyzési űrlapot, amelybe a beolvadásos 
különválás történik, 

e) kiválás esetén - a beolvadásos kiválás ese-
tét kivéve - a kiválással létrejövő alapítvány 
adatait tartalmazó nyilvántartásba vételi 
űrlapot, 

f) beolvadásos kiválás esetén, annak az ala-
pítványnak az adatait tartalmazó változásbe-
jegyzési űrlapot, amelyhez a csatlakozás 
történik, 

g) annak az alapítványnak az adatait tartal-
mazó változásbejegyzési űrlapot, amelyből a 
kiválás történt. 

(4) A bíróság az alapítvány egyesülésének 
vagy szétválásának bejegyzése iránti kérelmet 
a nyilvántartásba-vételi kérelem szabályai 
szerint bírálja el, a kérelem elbírálására nyitva 

álló határidő akkor kezdődik, amikor az egye-
sülésben vagy szétválásban érintett vala-
mennyi alapítvány irata a bíróság rendelke-
zésére áll. 

(5) A bíróság ellenőrzi, hogy az egyesülés 
vagy szétválás során közzéteendő közle-
mények közzétételre kerültek-e. 

(6) Az alapítvány egyesülésének vagy szét-
válásának bejegyzése iránti kérelmet a bíróság 
akkor is elutasítja, ha az egyesülés vagy 
szétválás az egyesülő vagy szétváló alapítvány 
alapítványi vagyonának csorbításával vagy 
alapítványi céljának veszélyeztetésével jár. 

(7) Az alapítványok egyesülésének vagy 
szétválásának bejegyzésére akkor kerülhet sor, 
ha az állami adó- és vámhatóság - a bírósági 
elektronikus értesítést követő öt munkanapon 
belül - elektronikus úton arról tájékoztatja a 
bíróságot, hogy az átalakulással érintett ala-
pítványnál az adókötelezettségek teljesítésének 
ellenőrzésére irányuló, illetve ezzel összefüggő 
hatósági eljárás nincs folyamatban, vagy az 
állami adó- és vámhatóság ilyen adóigazgatási 
eljárást nem kezdeményez. Ha az állami adó- 
és vámhatóság tájékoztatása szerint az alapít-
ványnál ilyen eljárás van folyamatban, vagy az 
állami adó- és vámhatóság ilyen eljárást 
kezdeményez, az átalakulás az adóigazgatási 
eljárás jogerős befejezéséről szóló elektronikus 
tájékoztatást követően, ennek hiányában az át-
alakulás bejegyzése iránti kérelem elbírálására 
nyitva álló határidő kezdetétől számított 
kilencvenedik napon jegyezhető be. 

 

29. Az alapítvány jogutód nélküli megszűnését 
eredményező ok megállapítására irányuló 

polgári nemperes eljárás 

59. § (1) A bíróság az ügyész indítványára, 
az alapító (alapítók) vagy más jogilag érdekelt 
kérelmére megállapítja a jogutód nélküli 
megszűnési ok bekövetkeztét, ha 

a) az alapítványt határozott időre alapították 
és a meghatározott időtartam eltelt [Ptk. 3:48. § 
(1) bekezdés a) pont], 

b) az alapítvány megszűnése meghatározott 
feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel 
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bekövetkezett [Ptk. 3:48. § (1) bekezdés b) 
pont], 

c) az alapítvány célját megvalósította, és az 
alapító új célt nem határozott meg [Ptk. 3:403. 
§ (1) bekezdés a) pont], 

d) az alapítvány céljának megvalósítása 
lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy 
más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód 
[Ptk. 3:403. § (1) bekezdés b) pont], 

e) az alapítvány három éven át a célja 
megvalósítása érdekében nem folytatott 
tevékenységet [Ptk. 3:403. § (1) bekezdés c) 
pont]. 

(2) Az ügyészt az eljárás indítványozásának 
joga akkor illeti meg, ha indítványát - az (1) 
bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott okok 
valamelyike mellett - közérdek sérelmére 
alapítja és e közérdek sérelmének fennállását 
valószínűsíti. 

30. – 31. 

60. § - 61. § (Hatályon kívül helyezve.) 

 

32. Az állami alapító által alapított alapítvány 
és közalapítvány megszüntetésére irányuló 

sajátos nemperes eljárás 

62. § (1) Az állami alapító által alapított ala-
pítvány és közalapítvány megszüntetésére irá-
nyuló sajátos nemperes eljárásban a bíróság az 
e §-ban foglaltakat, valamint az államház-
tartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és 
egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2006. évi LXV. törvény szabályait 
alkalmazva jár el. 

(2) Az eljárás az állami alapító által alapított 
alapítványt, vagy közalapítványt nyilvántartó 
bíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozik. 

(3) E § alkalmazásában állami alapító 

a) az Országgyűlés, 

b) a Kormány, 

c) a minisztérium (miniszter), 

d) aki alapítói jogát a megyei önkormány-
zatok konszolidációjáról, a megyei önkor-
mányzati intézmények és a Fővárosi Önkor-
mányzat egyes egészségügyi intézményeinek 

átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § 
(8) bekezdése szerint gyakorolja, 

e) az a költségvetési szerv, melynek alapítói, 
fenntartói joga a megyei önkormányzatok 
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati 
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat 
egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről 
szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (1) 
bekezdése alapján az államra szállt. 

(4) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell 
eljárni akkor is, ha az állami alapító alapítói 
jogát a Ptk. 74/C. § (7) bekezdése szerinti 
kijelölés alapján gyakorolja. 

 

32/A. A Kormány által létrehozott alapítvány 
nyilvántartásba vételére irányuló eljárás eltérő 

szabályai 

62/A. § (1) E törvény alapítvány 
nyilvántartásba vételére irányuló eljárásra 
vonatkozó rendelkezéseit az alábbi 
eltérésekkel kell alkalmazni: 

a) a bíróság az alapítvány nyilvántartásba 
vétele iránti kérelmet a 28. § (1) bekezdésétől 
eltérően a benyújtásától számított öt napon 
belül megvizsgálja, 

b) a bíróság az alapítványt legkésőbb a 
kérelem benyújtásától számított húsz napon 
belül nyilvántartásba veszi, 

c) a nyilvántartásba vétel során a 
hiánypótlásra legfeljebb három napos 
határidőt kell biztosítani, amely határidő 
kérelemre, indokolt esetben, egy alkalommal, 
legfeljebb három nappal meghosszabbítható, 

d) az egyszerűsített nyilvántartásba vételi 
eljárás során a nyilvántartásba vételi kérelem 
elbírálásáról a bíróság a kérelem érkezését 
követő tíz napon belül határoz, 

e) a bíróság az alapító vagy az alapítvány 
kérelmére polgári nemperes eljárásban, a 
kérelem beérkezését követő húsz napon belül 
dönt a közhasznúvá minősítéséről és a 
közhasznú jogállás nyilvántartásba történő 
bejegyzéséről. 

(2) Az alapítvány nyilvántartásba vételére 
irányuló eljárásban az alapítói jogok 
gyakorlójának a Kormány határozatában 
kijelölt személyt kell tekinteni. 
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33. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti 
kérelem tartalmi elemei 

63. § Az egyesület nyilvántartásba vétele 
iránti kérelemnek a 20. §-ban foglaltakon túl-
menően tartalmaznia kell az egyesület 
képviselőjének anyja születési nevét és a 
vezető tisztségviselői megbízás időtartamát is. 
Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti 
kérelemhez a 21. és 22. §-ban foglaltakon kívül 
csatolni kell a következőket is: 

a) ha alakuló ülés tartására került sor, az 
egyesület alakuló ülésének jegyzőkönyvét és 
jelenléti ívét, valamint az alapító tagok nevé-
vel, lakóhelyével (székhelyével) és aláírásával 
ellátott, az alapszabály - nem nyilvános része-
ként elkülönítetten kezelt - mellékletét képező 
tagjegyzéket, vagy 

b) ha alakuló ülés tartására nem került sor, 
az alapító tagoknak az alapszabályt elfogadó 
egybehangzó akaratnyilatkozatát tartalmazó 
okiratot és az alapszabály - nem nyilvános 
részeként elkülönítetten kezelt - mellékletét 
képező tagjegyzéket és 

c) az egyesület ügyvezető és képviseleti szer-
ve tagjainak a tagság elfogadására és a jog-
szabályban meghatározott követelményekre 
vonatkozó nyilatkozatát. 

64. § Felügyelőbizottság esetén a 
felügyelőbizottság tagjainak a tagság 
elfogadására és a jogszabályban meghatározott 
követelményekre vonatkozó nyilatkozatát is 
csatolni kell a kérelemhez. 

65. § Az egyesület nyilvántartásba vétele 
iránti kérelemhez elkülönítve kell csatolni az 
olyan iratot, amely mind nyilvános, mind nem 
nyilvános adatokat vagy csak nem nyilvános 
adatokat tartalmaz. 

66. § (1) A szövetség nyilvántartásba vétele 
iránti kérelemnek tartalmaznia kell a szövet-
séget létrehozó egyesületek, illetve alapít-
ványok nevét, székhelyét és nyilvántartási 
számát is. 

(2) A szövetség nyilvántartásba vételére az 
egyesület nyilvántartásba vételére irányadó 
szabályokat kell alkalmazni. 

34. Az egyesület nyilvántartásba vételére 
irányuló eljárás egyes szabályai 

67. § (1) A bíróság a nyilvántartásba vétel 
iránti kérelemhez csatolt alapszabályhoz 
mellékelt tagjegyzék alapján vizsgálja azt, 
hogy az alapítók száma megfelel-e a 
törvényben foglalt rendelkezéseknek. 

(1a) Az alapszabály az egyesület szerveinek 
elnevezését szabadon állapítja meg. 

(1b) A változásbejegyzési eljárásban a 
tagjegyzéket nem kell becsatolni. 

(1c) A bíróság az egyesület [4. § a) pont] 
nyilvántartásba vétele iránti eljárásban az 
egyesület létesítésére, ügyvezető és képviseleti 
szervére vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
teljesülését, továbbá a létesítő okirat kötelező 
tartalmi elemeinek meglétét vizsgálja. A Ptk. 
3:4. § (2) bekezdés alá tartozó létesítő okiratbeli 
rendelkezéseket a bíróság csak akkor vizsgálja, 
ha azok törvényességi felügyeleti eljárás 
lefolytatására adnának okot. 

(1d) Változásbejegyzési eljárásban a bíróság 
csak a változásbejegyzési kérelemmel érintett 
körben vizsgálja a benyújtott iratokat. 

(1e) Ha a változásbejegyzési kérelemhez 
egységes szerkezetű létesítő okiratot kell 
benyújtani, abban - a tagokra vonatkozó 
adatok kivételével - hatályosítani kell azokat 
az adatokat is, amelyeket törvény csak az 
egyesület alapítása esetén ír elő az alapszabály 
tartalmaként. 

(2) A bíróság az ügyvezető és képviseleti 
szerv tagjainak a nyilvántartásba vételi 
kérelemhez csatolt nyilatkozata alapján 
vizsgálja azt, hogy megfelelnek-e a törvényben 
előírt feltételeknek. 

 (3) A bíróság a nyilvántartásba vételi kére-
lemhez csatolt alapszabály alapján vizsgálja 
azt, hogy az egyesület alapszabályban meg-
állapított céljai nem ellentétesek-e a törvényi 
rendelkezésekkel és azt, hogy az alapszabály 
rendelkezései biztosítják-e az egyesület tör-
vényben meghatározott keretek közötti műkö-
dését. 

(4) A bíróság az egyesület és sportegyesület 
nyilvántartásba vételi, valamint 
változásbejegyzési kérelmének helyt adó, 
valamint a közhasznú nyilvántartásba vételét 
elrendelő végzését jogszabályban 
meghatározott módon, közzététel céljából 
továbbítja az OBH részére. 
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(5) Az OBH a (4) bekezdés alapján részére 
megküldött végzést az országos névjegyzék 
útján közzéteszi. 

 

35. A szövetség nyilvántartásban szereplő 
adatainak módosítására irányuló eljárás 

68. § Ha a szövetséghez egyesület vagy ala-
pítvány csatlakozik, a bíróság szövetség erre 
irányuló változásbejegyzési kérelmére a 
szövetség adatai közé bejegyzi az új tag nevét, 
székhelyét és nyilvántartási számát. 

35/A. Az egyesületek egyesülésének és 
szétválásának bejegyzése iránti eljárás 

68/A. § Az egyesületek egyesülésének és 
szétválásának bejegyezése során az alapítvá-
nyok egyesülésének és szétválásának bejegy-
zésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően 
alkalmazni azzal, hogy a bejegyzés iránti kérel-
met az érintett egyesületek képviseletére jogo-
sult személyeknek kell benyújtani (58. §-58/B. 
§). 

35/B. Az egyesület jogutód nélküli 
megszűnését eredményező ok megállapítására 

irányuló polgári nemperes eljárás  

68/B. § (1) A bíróság az ügyész indítványára, 
az egyesület vagy más jogilag érdekelt 
kérelmére megállapítja a jogutód nélküli 
megszűnési ok bekövetkeztét, ha az egyesület 

a) határozott időre jött létre és a 
meghatározott időtartam eltelt [Ptk. 3:48. § (1) 
bekezdés a) pont], 

b) megszűnése meghatározott feltétel 
bekövetkezéséhez kötött és e feltétel 
bekövetkezett [Ptk. 3:48. §(1) bekezdés b) 
pont], 

c) megvalósította célját vagy céljának 
megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem 
határoztak meg [Ptk. 3:84. § a) pont], 

d) tagjainak száma hat hónapon keresztül a 
Ptk.-ban meghatározott legkisebb létszám alá 
csökken [Ptk. 3:84. § b) pont], feltéve, hogy az 
a)-c) pont szerinti esetekben az abban 
foglaltakra figyelemmel az egyesület nem 
határozott a megszűnéséről. 

(2) Az ügyészt az eljárás indítványozásának 
joga akkor illeti meg, ha indítványát - az (1) 

bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott okok 
mellett - közérdek sérelmére alapítja és e 
közérdek sérelmének fennállását valószínűsíti. 

36. Egyéb szervezetek 

69. § A párt, a sportról szóló törvény alapján 
működő szervezet, a kölcsönös biztosító egye-
sület, a szakszervezet, a köztestület, a magán-
nyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös bizto-
sító pénztár, a hitelintézetek önkéntes betétbiz-
tosítási, illetve intézményvédelmi alapja, a 
Munkavállalói Résztulajdonosi Program szer-
vezet és az európai területi együttműködési 
csoportosulásról szóló törvény szerint alapított 
európai területi társulás esetében e törvény 
rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha a szer-
vezetre irányadó törvény eltérően nem 
rendelkezik. 

70. § (1) A sportról szóló törvény szerinti 
sportegyesületekre a 67. § (1b) és (1c) bekezdését is 
alkalmazni kell azzal, hogy a 67. § (1b) 
bekezdésében foglaltakon túlmenően a bíróság a 
létesítő okiratnak a sportról szóló törvénynek a 
sportegyesületre előírt szabályaival való 
összhangját vizsgálja. 

(2) Az egyéb szervezetek esetében a bíróság a 
létesítő okiratnak az adott szervezettípusra 
irányadó törvények szabályaival való összhangját is 
vizsgálja. 

71. § (1) Ha az egyházakkal való kapcsolat-
tartásért felelős miniszter arról értesíti a bíró-
ságot, hogy az Országgyűlés a vallási tevé-
kenységet végző szervezetet egyházként 
ismerte el, a bíróság a vallási tevékenységet 
végző szervezetet a bírósági nyilvántartásból 
törli. 

(2) Ha a cégbíróság a nyilvántartásba vétel-
ről szóló jogerős végzés elektronikus úton tör-
ténő megküldésével, arról értesíti a bíróságot, 
hogy a kölcsönös biztosító egyesületet külön 
törvény alapján részvénytársaságként vette 
nyilvántartásba, a bíróság a kölcsönös biztosító 
egyesületet hivatalból törli a nyilvántartásból, 
a törlésről végzést hozni nem kell. 
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IV/A. Fejezet 

A törvényességi felügyeleti eljárás 

36/A. A törvényességi felügyeleti eljárás közös 
szabályai 

71/A. § (1) A törvényességi felügyeleti eljárás 
célja, hogy a bíróság intézkedéseivel a 
szervezet törvényes működését kikényszerítse. 

(2) A törvényességi felügyeleti eljárás 
nemperes eljárás, amelyre a Pp. szabályait - ha 
törvény másként nem rendelkezik - 
megfelelően alkalmazni kell, szünetelésnek 
azonban nincs helye. A törvényességi 
felügyeleti eljárásban az elektronikus 
kapcsolattartás nem kötelező azon szervezet 
esetében sem, amely a 8. § alapján elektronikus 
útra kötelezett. 

(3) Az eljárás során - ha e törvény másként 
nem rendelkezik - csak okirati bizonyításnak, 
valamint az ügyben érintettek személyes 
meghallgatásának van helye. A bizonyítás 
során a bíróság a szervezet képviselőjét, tagját, 
továbbá kérelemre indult eljárás esetén a 
kérelmezőt személyesen meghallgathatja vagy 
tőlük írásbeli nyilatkozatot kérhet. A bíróság a 
hivatalból indított eljárása során hivatalból 
szerzi be az írásbeli bizonyítékokat, illetve 
tisztázza azokat a körülményeket, adatokat és 
tényeket, amelyek a jogszabálysértő állapot 
megszüntetéséhez szükségesek. 

(4) Az eljárásra a szervezet székhelye, ennek 
hiányában az utolsó bejegyzett székhelye 
szerinti nyilvántartó bíróság illetékes. 

(5) A törvényességi felügyeleti eljárás során 
hozott jogerős bírósági intézkedéssel válnak az 
ügyben keletkezett iratok - az Ectv. szerint 
nem nyilvános iratok kivételével - az Ectv. 
szerinti civil szervezetek esetében nyilvánossá, 
továbbá nyilvánossá válnak az ügyben 
keletkezett iratok akkor is, ha a civil szervezet 
a bíróság felhívására a törvényes működését 
helyreállította, de az eljárás megindítására okot 
adott. 

(6) A törvényességi felügyeleti eljárás 
iratainak elektronizálására a 14. § (2) 
bekezdését kell alkalmazni. 

71/B. § (1) A törvényességi felügyeleti eljárás 
során a bíróság hivatalból vagy kérelemre jár 
el. 

(2) Nincs helye törvényességi felügyeleti 
eljárásnak, ha az arra vonatkozó igény a 46/A-
46/B. §-ban meghatározott vagy más polgári 
perben, illetve közigazgatási eljárásban 
érvényesíthető. 

(3) Nincs helye törvényességi felügyeleti 
eljárás kezdeményezésének, ha a szervezet 
felszámolás, kényszer-végelszámolási vagy 
egyszerűsített törlési eljárás alatt áll. Ha a 
törvényességi felügyeleti eljárás folyamatban 
léte alatt a szervezet felszámolás alá kerül, 
vagy a kényszer-végelszámolást vagy az 
egyszerűsített törlési eljárás megindítását a 
bíróság jogerősen elrendeli, a törvényességi 
felügyeleti eljárást meg kell szüntetni. 

(4) A törvényességi felügyelet nem terjed ki 
a szervezet gazdálkodásának és döntéseinek 
gazdasági-célszerűségi szempontból való 
felülvizsgálatára, valamint a beszámoló letétbe 
helyezésére és közzétételére vonatkozó 
kötelezettség teljesítésének kikényszerítésére. 

(5) A törvényességi felügyeleti eljárást addig 
kell folytatni, amíg a törvényes állapot, illetve 
a szervezet törvényes működése helyre nem 
áll. 

(6) A bíróság a törvényességi felügyeleti 
eljárást megszünteti, ha az eljárás 
eredményeként a szervezet a törvénysértő 
állapotot megszüntette, illetve a törvényes 
működését helyreállította. 

36/B. A törvényességi felügyeleti eljárásra okot 
adó körülmények 

71/C. § (1) Törvényességi felügyeleti 
eljárásnak van helye, ha 

a) a létesítő okirat vagy annak módosítása, 
vagy a nyilvántartásba bejegyzett adat a 
bejegyzést megelőzően már fennálló ok folytán 
törvénysértő, 

b) a nyilvántartásba bejegyzett adat a 
bejegyzést követően keletkezett ok miatt 
törvénysértő, 

c) a létesítő okirat vagy annak módosítása, 
illetve a nyilvántartás nem tartalmazza azt, 
amit a szervezetre vonatkozó jogszabályok 
kötelezően előírnak, 

d) a szervezet a működése során nem tartja 
be a szervezetére és működésére vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseket, illetve a létesítő 
okiratában foglaltakat, 
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e) törvény a törvényességi felügyeleti eljárás 
lefolytatását kötelezővé teszi. 

(2) Az (1) bekezdés a), és c) pontja alapján 
indult ügy elbírálásában nem vehet részt az, 
aki az eljárás tárgyává tett ügyben a 
nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) 
eljárásban részt vett. 

36/C. A bíróság eljárása hivatalból 

71/D. § (1) Hivatalból jár el a bíróság, ha 
a) az eljárás lefolytatásának 

szükségességéről, az arra okot adó 
körülményről hivatalos eljárása során maga 
szerez tudomást, vagy 

b) az eljárást más bíróság kezdeményezi. 
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában 

meghatározott esetben az eljárás 
megindításáról és befejezéséről a bíróság a 
kezdeményezőt értesíti. 

(3) A hivatalból indult törvényességi 
felügyeleti eljárásban félként csak a szervezet 
vesz részt. Az eljárásban felmerült költségeket 
- így különösen a meghallgatás, a 
felügyelőbiztos költségeit - az állam előlegezi. 
Amennyiben a törvényességi felügyeleti 
eljárásban a szervezet a törvényes működést 
helyreállítja, de az eljárásra okot adott, illetve a 
bíróság a szervezettel (képviselővel) szemben 
intézkedést alkalmaz, a felmerült költségek 
viselésére a szervezetet kell kötelezni. 

(4) A költségviselést megállapító végzés 
ellen külön fellebbezésnek van helye. 
Behajthatatlanság esetén, illetve, ha az eljárást 
a bíróság jogsértés hiányában szünteti meg, a 
felmerült költségeket az állam viseli. 

(5) A hivatalból indult törvényességi 
felügyeleti eljárást meg kell szüntetni, ha az 
eljárás lefolytatása alapján a bíróság 
megállapítja, hogy jogsértés nem történt. 

(6) A hivatalból és a kérelemre indult 
törvényességi felügyeleti eljárások egyesítésére 
akkor sincs mód, ha a törvényességi felügyeleti 
eljárások azonos szervezet ellen indultak. 

36/D. A bíróság eljárása kérelemre 

71/E. § (1) Kérelemre indul a törvényességi 
felügyeleti eljárás, ha annak lefolytatását 

a) az ügyész indítványozza, 
b) jogszabályban meghatározott feladatainak 

teljesítése körében a szervezet 

tevékenységének ellenőrzésére jogosult 
hatóság vagy közigazgatási szerv kéri, 

c) az kéri, akinek az eljárás lefolytatásához 
jogi érdeke fűződik és e jogi érdeket 
valószínűsíti, vagy 

d) az kéri, akit jogszabály az eljárás 
kezdeményezésére kötelez. 

(2) Az ügyészt - amennyiben a civil 
szervezet felett nem gyakorol törvényességi 
ellenőrzést - a törvényességi felügyeleti eljárás 
indítványozásának joga akkor illeti meg, ha 
indítványát - a 71/C. § (1) bekezdésében 
meghatározott ok mellett - közérdek sérelmére 
alapítja és e közérdek sérelmének fennállását 
valószínűsíti. Amennyiben az ügyész a 
szervezet felett törvényességi ellenőrzést 
gyakorol, a törvényességi felügyeleti eljárás 
megindításához nem szükséges közérdek 
sérelmének megjelölése és fennállásának 
valószínűsítése. 

(3) A kérelemnek az ügy elbírálásához 
szükséges valamennyi tényt, illetve adatot 
tartalmaznia kell. A törvényességi felügyeleti 
eljárás során a kérelmező a kérelme 
előterjesztésének okát nem változtathatja meg. 
A törvényességi felügyeleti eljárás 
lefolytatásával felmerülő költségeket a Pp. 
általános szabályai szerint a kérelmező köteles 
előlegezni. A költségek viselése csak akkor 
terheli a kérelmezőt, ha kérelme alaptalan volt. 

(4) A bíróság a kérelmet elutasítja, ha a 
kérelem nem felel meg az (1) bekezdésben 
foglalt feltételeknek. A bíróság a kérelmet 
elutasítja akkor is, ha megállapítja, hogy a 
kérelemben jelzett jogsértés nem áll fenn. 

(5) Az eljárás során a kérelmező a kérelmét 
bármikor visszavonhatja. Ilyen esetben az 
eljárást meg kell szüntetni. Az eljárás során 
felmerült költségeket a Pp. általános szabályai 
szerint a kérelmező viseli. 

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott 
esetben, illetve ha a kérelem elutasítására 
került sor, a bíróság az eljárást hivatalból 
megindíthatja, ha a törvényességi felügyeleti 
eljárásnak hivatalból is helye van. 

(7) A kérelemre induló törvényességi 
felügyeleti eljárásban fél a szervezet és a 
kérelmező is. 

36/E. A törvényességi felügyeleti eljárás 
megindításának határideje, lefolytatása 
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71/F. § (1) A bíróság törvényességi 
felügyeleti eljárását az arra okot adó 
körülményről való tudomásszerzéstől 
számított harminc napon belül, illetve az 
eljárásra okot adó körülmény bekövetkezésétől 
számított egyéves jogvesztő határidőn belül 
lehet kérni. Ha a szervezet valamely 
jogszabálysértő helyzetet vagy állapotot nem 
szüntet meg, az eljárás megindítása mindaddig 
kérhető, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak irányadók 
abban az esetben is, amikor a bíróság 
hivatalból indítja meg a törvényességi 
felügyeleti eljárást, azzal az eltéréssel, hogy 
kivételesen indokolt esetben az eljárás a 
törvénysértő nyilvántartási adat kiküszöbölése 
érdekében az egyéves határidőt követően is 
megindítható. 

36/F. A bíróság felhívása és intézkedései 

71/G. § (1) A törvényességi felügyeleti 
eljárás megindítása esetén a bíróság a 
jogkövetkezményekre történő 
figyelmeztetéssel és az eljárás alapjául szolgáló 
jogszabálysértés pontos megjelölésével felhívja 
a szervezetet, hogy a végzésben 
meghatározott, legfeljebb harmincnapos 
határidőn belül - amely az eljárás okától 
függően a szervezetnek a határidő lejárta előtt 
benyújtott kérelmére egy alkalommal, 
legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható - 
írásban nyilatkozzon arról, hogy 

a) vitatja-e a kérelemben, illetve a végzésben 
foglaltakat, illetve 

b) ha nem vitatja a kérelemben vagy a 
végzésben foglaltakat, úgy a törvénysértő 
állapotot szüntesse meg, és azt igazolja. 

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti felhívás 
eredményeként az eljárás megszüntetésének 
nincs helye, a törvényes állapot helyreállítása 
érdekében a bíróság az intézkedésre okot adó 
körülménytől, illetve annak súlyától függően a 
következő intézkedéseket hozhatja: 

a) a szervezetet, illetve ha megállapítható, 
hogy a törvényességi felügyeleti eljárásra a 
szervezet képviselője adott okot, a képviselőt 
10 000 Ft-tól 900 000 Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtja, 

b) megsemmisíti a szervezet által hozott 
jogszabálysértő vagy a szervezet létesítő 
okiratába ütköző határozatot, és szükség 

esetén megfelelő határidő kitűzésével új 
határozat hozatalát rendeli el, 

c) ha a szervezet törvényes működése a 
legfőbb szervének összehívásával 
előreláthatólag helyreállítható, összehívja a 
szervezet döntéshozó szervét, vagy ennek a 
feladatnak a végrehajtására - a szervezet 
költségére - megfelelő személyt vagy 
szervezetet rendel ki, 

d) ha a szervezet működése 
törvényességének helyreállítása más módon 
nem biztosítható, a szervezet működése vagy 
más körülmény alapján különösen indokolt és 
az intézkedéstől előre láthatóan eredmény 
várható, legfeljebb kilencven napra 
felügyelőbiztost rendel ki, 

e) a szervezetet megszünteti. 
(3) A bíróság a (2) bekezdés a)-d) pontjaiban 

meghatározott intézkedéseket együttesen, 
illetve a bírságolási intézkedést ismételten is 
alkalmazhatja. A bíróság a fél által kért 
intézkedéshez nincs kötve. 

(4) A szervezet megszüntetésére az (1) 
bekezdés szerinti felhívás vagy az első 
intézkedés eredménytelenségét követően is sor 
kerülhet, ha a bíróság úgy ítéli meg, hogy a 
törvényes működés helyreállítására 
elrendelhető további intézkedések nem 
vezetnének eredményre. A szervezet 
megszüntetését azonban ilyen esetben 
részletesen indokolni kell. 

(5) A bíróságnak a felhívás kiadását 
követően - ha a szervezet nem igazolja, hogy 
törvényes működését helyreállította - 
valamelyik intézkedést az (1) bekezdés szerinti 
felhívásban meghatározott határidő leteltét 
követő tizenöt napon belül alkalmaznia kell. 

(6) Ha a törvényes állapot nem állt helyre, a 
törvényességi felügyeleti intézkedést 
tartalmazó határozat jogerőre emelkedésétől 
számított harminc napon belül folytatni kell az 
eljárást. A jogerős intézkedést követő újabb 
intézkedést vagy az eljárást véglegesen lezáró 
határozatot legkésőbb az előző intézkedés 
jogerőre emelkedésétől számított három 
hónapon belül meg kell hozni. 

36/G. A felügyelőbiztos jogköre 

71/H. § (1) Ha a bíróság kérelemre vagy 
hivatalból végzésében felügyelőbiztost rendel 
ki, e végzésben meghatározza a 
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felügyelőbiztos feladatkörét. A szervezet 
vezető tisztségviselői (képviselői) a 
hatáskörüket csak a felügyelőbiztos részére 
biztosított jogok megsértése nélkül 
gyakorolhatják. A bíróság felügyelőbiztosként 
a szervezettől független, arra alkalmas 
személyt jelölhet ki az állami szerv vagy 
kamara által vezetett névjegyzékben szereplő 
személyek közül - így különösen ügyvéd, 
közvetítő, könyvvizsgáló, igazságügyi 
szakértő-, feltéve, hogy ez a személy a 
megbízatást elvállalja. A felügyelőbiztos a 
működése során az adott helyzetben általában 
elvárható gondossággal köteles eljárni. A 
kötelezettségeinek megszegésével okozott 
kárért a szerződésszegéssel okozott kárért való 
felelősség Ptk.-ban foglalt szabályainak 
megfelelő alkalmazásával felel. 

(2) Nem lehet felügyelőbiztos, akinek a Ptk. 
szerinti közeli hozzátartozója, illetve élettársa a 
szervezet tagja, vezető tisztségviselője 
(képviselője), felügyelőbizottsági tagja vagy 
könyvvizsgálója, valamint az, aki a 
szervezettel azonos tevékenységet folytató más 
szervezetben vezető tisztségviselő. 

(3) A felügyelőbiztos feladata a szervezet 
törvényes működésének helyreállításához 
szükséges intézkedések megtétele. Ennek 
érdekében a vezető tisztségviselőktől 
(képviselőktől), illetve a szervezet vezető 
állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. 
A felügyelőbiztos a szervezet esetleges üzleti 
titkait köteles megőrizni és a birtokába jutott 
információkról csak a bíróságot tájékoztathatja. 
A felügyelőbiztos a bíróság felhívására, a 
bíróság által megadott határidőn belül és 
módon köteles tevékenységéről beszámolni. 

(4) Ha a törvényességi felügyeleti eljárásnak 
az az oka, hogy a szervezetnek nincs 
megválasztott vezető tisztségviselője 
(képviselője), a felügyelőbiztos - a bíróság 
végzésében meghatározottak szerint - a vezető 
tisztségviselő (képviselő) jogkörét gyakorolja. 
Erre tekintettel a bíróság a felügyelőbiztost - 
szükség esetén a korábbi vezető tisztségviselő 
(képviselő) törlésével egyidejűleg - a 
nyilvántartásba hivatalból bejegyzi. 

(5) A szervezet vezető munkavállalói, illetve 
tagjai kötelesek a felügyelőbiztos részére 
minden olyan eszközt, iratot, illetve 
információt biztosítani, amely hozzásegíti 

ahhoz, hogy a vezető tisztségviselői feladatait 
elláthassa. A felügyelőbiztos kérelmére a 
bíróság a felügyelőbiztos tevékenységét 
akadályozó személyt a Pp. 120. §-ában 
meghatározott pénzbírsággal sújtja. A 
pénzbírság többször is kiszabható. 

(6) Ha a felügyelőbiztos kirendelésére a 
szervezet tagja kérelmére került sor, a 
felügyelőbiztos a vezető tisztségviselő 
(képviselő) jogkörében a halaszthatatlan 
intézkedések megtételére is jogosult. 
Szerződést azonban csak akkor köthet, 
követelést csak akkor ismerhet el, illetve jogról 
csak akkor mondhat le, ha ezáltal az általa 
képviselt szervezetet nyilvánvaló károsodástól 
óvja meg. 

(7) Ha a felügyelőbiztos kirendelésére azért 
került sor, mert a szervezetnek nincs vezető 
tisztségviselője (képviselője), a bíróság a 
szervezetnek megküldendő végzését a 
szervezet székhelyére kézbesíti. 

71/I. § (1) A felügyelőbiztos jogszabálysértő 
vagy a szervezet, annak tagjai, hitelezői vagy 
más személy jogos érdekét sértő tevékenysége 
vagy mulasztása miatt a sérelmet szenvedett 
személy vagy szervezet a tudomásszerzéstől 
számított harminc napon belül, de legfeljebb a 
felügyelőbiztos kirendelésének időtartama 
alatt a bíróságnál kifogással élhet. Ha a bíróság 
a kifogást megalapozottnak találja, a 
felügyelőbiztos intézkedését megsemmisíti 
vagy kötelezi a megfelelő intézkedés 
megtételére, illetve más felügyelőbiztost rendel 
ki, ellenkező esetben a kifogást elutasítja. 

(2) Ha a felügyelőbiztos kirendelése 
kérelemre történik, a felügyelőbiztos 
költségeinek és díjának a bíróság által 
meghatározott várható összegét a kérelmező 
köteles előlegezni. Ha a törvényes működés 
helyreállt vagy a kirendelés határideje lejárt, a 
bíróság a felügyelőbiztost felmenti és 
költségeit, valamint díját megállapítja azzal, 
hogy azt a szervezet viseli. Ha a szervezet 
terhére megállapított összeg behajthatatlannak 
bizonyul, a felügyelőbiztos költségét és díját a 
kérelmező, illetve hivatalból kirendelt 
felügyelőbiztos esetében az állam viseli. A 
felügyelőbiztos költségét és díját megállapító 
végzés ellen külön fellebbezésnek van helye. A 
felügyelőbiztos által felszámítható díjra a 
törvényességi felügyeleti eljárásban 
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közreműködő felügyelőbiztos díjáról szóló 
23/2006. (V. 18.) IM rendeletet kell megfelelően 
alkalmazni. 

(3) Amennyiben a hivatalból kirendelt 
felügyelőbiztos díja és költsége 
behajthatatlannak bizonyul, a díjat és költséget 
a kirendelést elrendelő bíróság gazdasági 
hivatala téríti meg a felügyelőbiztos részére. 
 

V. Fejezet 

Az informatikai rendszer és alkalmazásai 

37. Az informatikai rendszer 

72. § (1) Az informatikai rendszer a követ-
kező főbb alkalmazásokból épül fel: 

a) a civil és egyéb cégnek nem minősülő 
szervezetek nyilvántartása: az e törvény sze-
rint nyilvántartásba vett szervezetek törvény-
széki nyilvántartása, 

b) országos névjegyzék: a törvényszéki nyil-
vántartások adatainak egységes, az interneten, 
azonosítás nélkül elérhető, országosan egy-
séges gyűjteménye, 

c) a kérelmek fogadását biztosító alkalma-
zás: az e törvény szerinti iratok elektronikus 
úton történő fogadását szolgáló alkalmazás, 

d) ügyviteli alkalmazás: a bíróságon belüli 
ügyintézés szervezett rendjét biztosító alkal-
mazás, 

e) iratkezelési alkalmazás: a köziratokról, a 
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 
szerinti iratkezelési feladatok teljesítését és a 
bírósági ügyvitelnek megfelelő iratkezelési 
feladatok teljesítését biztosító alkalmazás, 

f) kapcsolattartó alkalmazás: a bíróság és 
más hatóság közötti informatikai kapcsolatot 
biztosító alkalmazás, 

g) a beszámolót kezelő alkalmazás. 

(2) Az informatikai rendszert úgy kell kiala-
kítani, hogy annak működése során az elektro-
nikus aláírási technológia alkalmazható 
legyen. 

(3) Az informatikai rendszer kialakítása so-
rán országosan egységes adatbázis alkalmazá-

sával kell biztosítani a törvényszéki nyilvántar-
tások vezetését. 

73. § (1) Az informatikai rendszer - a (3) be-
kezdésben meghatározott kivétellel – azonosí-
tást követően vehető igénybe. Szerep alapú 
jogosultságkezelés (jogosultságkezelő rendszer 
és mechanizmus) útján kell biztosítani, hogy a 
felhasználó az informatikai rendszer azon 
alkalmazásaihoz és olyan módon férjen hozzá, 
ahogy azt az OBH által készített jogosultság-
kezelési szabályzat előírja. 

(2) Az e törvényben szabályozott polgári 
nemperes eljárásokban a kifejezetten emberi 
közreműködést nem igénylő, e törvény szerinti 
eljárási cselekmények - ha azok megtételének 
törvényi feltételei fennállnak - az informatikai 
rendszer útján az eljáró bíróság nevében 
automatizáltan is végezhetőek. 

(3) Az informatikai rendszer országos név-
jegyzék alkalmazása azonosítás nélkül meg-
tekinthető. 

74. § (1) Az informatikai rendszerben kell 
tárolni 

a) az elektronikus úton érkezett beadvá-
nyokat és azok mellékleteit, 

b) a papír alapon érkezett beadványok és 
mellékleteik elektronikus másolatait, továbbá 
az űrlapok adattartamát, 

c) a bíróság által hozott végzéseket és 

d) az eljárás során érkezett vagy keletkezett 
egyéb iratokat, illetve - ha azok papír alapon 
érkeznek - azok elektronikus másolatait. 

(2) Az eljárás befejezését követően az infor-
matikai rendszerben tárolt adatokat bizton-
ságos - az adatok sértetlenségét, hozzáférhető-
ségét biztosító - módon kell megőrizni (elmen-
teni, illetve tárolni). 

(3) Az OBH feladata annak biztosítása, hogy 
a (2) bekezdésben meghatározott módon meg-
őrzött adatok folyamatosan hozzáférhetőek 
legyenek, az olvashatóságukhoz szükséges 
technológia hozzáférhető legyen. Az OBH 
feladata olyan informatikai környezet kiala-
kítása, amely a (2) bekezdésben meghatározott 
módon megőrzött adatok hozzáférhetővé válá-
sát legfeljebb öt munkanapon belül biztosítja. 
Ha az eljárás lefolytatásához a (2) bekezdésben 
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meghatározott módon megőrzött adatokhoz 
való hozzáférés szükséges, az ügyintézési 
határidőt az adatok hozzáférhetővé válását 
követően kell számítani. 

(4) A papír alapon érkezett irat elektronikus 
másolata akkor megfelelő, ha az okirat elektro-
nikus másolatának képe megegyezik a papír 
alapú okiratéval. 

75. § A nyilvántartást vezető bíróság a Pp. 
124. § (4) bekezdésének a) pontját azzal az elté-
réssel alkalmazza, hogy ha az irat beszerzése 
másik nyilvántartást vezető bíróságtól szük-
séges, a szervezetre vonatkozó iratokat az 
informatikai rendszer útján szerzi be, ha azok 
az informatikai rendszerben elérhetőek. 

76. § (1) Az informatikai rendszer alkalma-
zásával naplót kell készíteni 

a) a rendszer üzemben tartási idejéről, 

b) a felhasználók adatbevitelének és adatrög-
zítésének tényéről az adatbevitel, illetve adat-
rögzítés időpontjának, valamint az azt végző 
személy nevének megjelölésével, 

c) a rendszer által automatikusan elvégzett 
eljárási cselekményekről, az eljárási cselek-
mény és annak időpontjának feltüntetésével, 

d) az üzemzavar terjedelméről és idő-
tartamáról, 

e) a nyilvános és a nem nyilvános iratokba 
történő iratbetekintés iránti kérelem vagy meg-
keresés teljesítéséről az iratokba betekintő ne-
vének és címének, időpontjának, az érintett 
iratnak, valamint az iratbetekintést biztosító 
személy nevének - nem nyilvános iratok esetén 
- az iratbetekintés jogalapjának feltüntetésével, 

f) a naplóból történt adatszolgáltatásról a 
szolgáltatott adatok körének, az adatigénylő 
nevének és címének, az adatigénylésben fel-
tüntetett adatigénylési jogalapnak, az adatszol-
gáltatás időpontjának, valamint az adatszolgál-
tatást végző azonosító adatainak feltün-
tetésével. 

(2) A napló adatait meg kell őrizni és bizto-
sítani kell, hogy a napló adatok folyamatosan 
hozzáférhetőek és olvashatóak legyenek, 
továbbá biztosítani kell az adatok megisme-
réséhez szükséges technikai eszközöket. 

(3) A napló adatairól megkeresésre annak a 
feladatkörében eljáró bíróságnak, ügyészség-
nek, nyomozóhatóságnak, nemzetbiztonsági 
szolgálatnak továbbítható adat, amely törvényi 
rendelkezés megjelölésével igazolja, hogy 
törvény az ügy elbírálásához, továbbá jogo-
sultság, illetve kötelezettség fennállásának 
ellenőrzéséhez feljogosította az adat megis-
merésére. Az adatigénylőnek a megkeresésben 
meg kell jelölnie annak az eljárásának az 
ügyszámát és tárgyát, amelyben az igényelt 
adatok megismerésére törvény alapján jogo-
sult. Ha annak technikai feltételei fennállnak, 
az adatigénylő részére az adatokat elektroni-
kus úton, automatizáltan is meg lehet küldeni. 

77. § Az informatikai rendszer működésében 
keletkezett üzemzavarról és annak megszűné-
séről a bíróságot elektronikus levélben, az 
üzemzavar idején szolgáltatást igénybe venni 
kívánó kérelmezőt pedig a szolgáltatás igény-
bevételének megkísérlésekor elektronikus 
üzenetben kell, az informatikai rendszer útján 
értesíti. Az informatikai rendszerben keletke-
zett üzemzavarról, valamint annak megszűné-
séről az erre szolgáló, azonosítás nélkül elér-
hető internetes felületen is tájékoztatást kell 
adni. 

78. § (1) A törvény által meghatározott 
határidőbe nem számít bele az a nap, amely 
során legalább négy órán át fennálló, az infor-
matikai rendszerben felmerült üzemzavar aka-
dályozta az informatikai rendszer működését. 

(2) E törvény alkalmazása során üzemzavar-
nak kell tekinteni az informatikai rendszerben 
végzett olyan karbantartásokat, tervezett 
leállításokat is, melyek az informatikai 
rendszer szolgáltatásainak igénybevételét 
korlátozzák vagy megakadályozzák. Az 
üzemzavar számítása szempontjából az 
informatikai rendszer részének kell tekinteni 
azokat a kormányzati informatikai szolgáltatá-
sokat, amelyek szükségesek az informatikai 
rendszer ügyfelek általi elérhetőséghez. 

79. § (1) Az informatikai rendszert úgy kell 
kialakítani, hogy alkalmas legyen az elektro-
nikus úton érkezett űrlapok adattartamát auto-
matizáltan feldolgozni és a rendszerben rögzí-
teni. Az informatikai rendszernek alkalmasnak 
kell lennie arra, hogy az űrlapok mellé csatolt 
mellékleteket oly módon tárolja, hogy abból 
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kitűnjön, hogy a melléklet melyik űrlaphoz 
tartozik. 

(2) Az informatikai rendszert úgy kell kiala-
kítani, hogy alkalmas legyen jogszabályban 
meghatározott statisztikai adatok szolgál-
tatására. 

(3) Az informatikai rendszert úgy kell kiala-
kítani, hogy a beszámoló országos névjegyzék-
ben való közzétételét követően elektronikus 
üzenetben tájékoztatást adjon a bíróság részére 
a nyilvántartásában szereplő közhasznú szer-
vezetek beszámolójának közzétételéről. 

(4) Az informatikai rendszert úgy kell kiala-
kítani, hogy az Ectv.-ben meghatározott határ-
idő elteltét követően elektronikus üzenetben 
tájékoztatást adjon a bíróság számára azokról, 
a nyilvántartásában szereplő szervezetekről, 
melyek a beszámoló letétbe helyezési kötele-
zettségüknek nem tettek eleget, s a bíróságnak 
törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása 
érdekében meg kell keresnie az ügyészséget. 

80. § Az e törvény alapján lefolytatott eljárá-
sokban keletkezett papír alapú vagy elektro-
nikus iratokat, az űrlapok adattartamát, vala-
mint az egyes eljárási cselekmények megtéte-
lének tényét a bíróság az informatikai rend-
szerben rögzíti. Az informatikai rendszerben 
rögzített adatokat - a felek eljárási jogainak 
érvényesülése és az eljárások párhuzamos 
lefolytatásának megelőzése érdekében - a 
nyilvántartást vezető bíróság kezeli. 

81. § (1) Az OBH felelős az informatikai 
rendszernek e törvényben és külön jogsza-
bályban meghatározott informatikai biztonsági 
és szervezet szervezési követelményeinek 
teljesítéséért. 

(2) Az informatikai rendszer útján kell bizto-
sítani az informatikai rendszerben kezelt ada-
tok védelmét a jogosulatlan hozzáféréstől, mó-
dosítástól, törléstől vagy megsemmisüléstől. 

(3) Az informatikai rendszert úgy kell kiala-
kítani, hogy biztosított legyen a rendszer zárt-
sága és hibamentességének ellenőrizhetősége. 

(4) Az informatikai rendszer útján kell biz-
tosítani, hogy az adott ügyben keletkezett és az 
informatikai rendszerben kezelt adatokat csak 
az ismerhesse meg, akinek az eljárás irataiba 
való betekintést törvény biztosítja. 

(5) Az informatikai rendszert úgy kell kiala-
kítani, hogy az alkalmas legyen a szervezet 
adatai mellett a beszámoló közvetlen elérését 
biztosítani. 

82. § Az informatikai rendszer útján kell 
biztosítani, hogy a bíróság számára fenntartott 
műveletek elvégzése az ügyben eljáró személy 
azonosítását követően váljon lehetővé. A bead-
ványok rögzítését - azonosítást követően - a 
bíróság által ezzel a feladattal megbízott bíró-
sági ügyintéző, tisztviselő, írnok is végezheti. 
Ahol e törvény adatrögzítési kötelezettséget ír 
elő, ott a bírón az adatrögzítésre feljogosított 
bírósági ügyintézőt, tisztviselőt és írnokot is 
érteni kell. 

38. A civil és egyéb cégnek nem minősülő 
szervezetek nyilvántartása 

83. § (1) A nyilvántartás a (2) bekezdésben 
meghatározott elkülönült nyilvántartásokra 
tagozódik. A nyilvántartásába történő adatbe-
jegyzésre az informatikai rendszer útján, 
automatizáltan vagy egyedi bírói utasításra 
kerülhet sor. 

(2) A nyilvántartás az alábbi bontásban épül 
fel: 

a) egyesület, 

b) köztestület, 

c) alapítvány, 

d) magánnyugdíjpénztár, önkéntes kölcsön 
biztosító pénztár, vegyes pénztár, 

e) a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, 
illetve intézményvédelmi alapja, 

f) Munkavállalói Résztulajdonosi Program 
szervezet, 

g) európai területi társulás, 

h) országos sportági szakszövetség és 

i) egyéb szervezet. 

(3) Ha külön törvény alapján valamely szer-
vezet nyilvántartásba vétele a Fővárosi Tör-
vényszék kizárólagos illetékességébe tartozik, 
a törvényszéki nyilvántartást úgy kell kiala-
kítani, hogy a szervezet csak a Fővárosi 
Törvényszék törvényszéki nyilvántartásába 
legyen felvehető. 
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39. Az országos névjegyzék 

84. § (1) Az országos névjegyzék a törvény-
széki nyilvántartások adatainak közhiteles 
gyűjteménye, amelynek felépítése - az (5) és (6) 
bekezdésben foglalt kivétellel - megegyezik a 
nyilvántartás felépítésével. 

(2) Az országos névjegyzék az OBH által 
működtetett internetes felületen azonosítás 
nélkül elérhető. Az országos névjegyzék adatai 
a honlapon keresőprogram segítségével is 
megismerhetőek. A nyilvántartást úgy kell 
kialakítani, hogy a nem részletezett, illetve az 
egyéb adatként bejegyzendő adatok kereshe-
tősége az országos névjegyzékben keresősza-
vakkal biztosítható legyen, az OBH a 
nyilvántartás nem részletezett, illetve egyéb 
adatainak egységes bejegyzése érdekében a 
nyilvántartásban kódtárakat rendszeresít. 
Kódtárat kell rendszeresíteni különösen a 83. § 
(1) bekezdés i) pontjában, a 94. § (1) bekezdés 
e) pontjában és a 95. § a) pont ai) alpontjában 
meghatározott adatok kezelésére. 

(3) Az informatikai rendszer útján kell biz-
tosítani, hogy a törvényszéki nyilvántartások 
adatai az országos névjegyzékben automa-
tizáltan - egyidejű frissítéssel - megjelenjenek. 

(4) Az országos névjegyzék - kivéve az 
üzemszerű karbantartás idejét - folyamatos 
elérhetőségét biztosítani kell. 

(5) Az országos névjegyzék nem tartalmazza 
a nyilvántartásnak a szervezet, illetve a jogi 
személy szervezeti egység képviselőjének, 
továbbá az alapítvány kuratórium tagjainak, a 
kurátornak lakóhelyére, anyja születési nevére 
vonatkozó adatát, az a 87. §-ban foglalt módon 
ismerhető meg. 

(6) Az országos névjegyzék a szervezet, jogi 
személyiséggel rendelkező szervezeti egység 
beszámolóját, közhasznúsági mellékletét is 
tartalmazza. 

VI. Fejezet 

A bírósági eljárás nyilvánossága 

40. Az OBH feladata, a bírósági iratok 
megtekintése, másolatok 

85. § (1) Az OBH e törvényben szabályozott 
módon hozzájárul a nyilvántartás nyilvános-
ságára vonatkozó követelmények megvaló-
sításához. 

(2) Az OBH működteti az informatikai 
rendszert. 

86. § (1) A civil és egyéb cégnek nem minő-
sülő szervezetek nyilvántartása és az országos 
névjegyzék közhiteles. 

(2) A nyilvántartás fennálló, illetve törölt 
adatai nyilvánosak, azok az országos névjegy-
zék útján az interneten azonosítás nélkül 
megtekinthetőek. 

(3) Az alapítvány és az egyesület bírósághoz 
benyújtott iratai - a (4) bekezdésben meghatá-
rozott kivétellel - nyilvánosak, ideértve a még 
el nem bírált kérelmet és mellékleteit is, azokat 
bárki megtekintheti, azokról feljegyzést 
készíthet. 

(4) Az egyesület szerve ülésének jelenléti 
íve, valamint az egyesület tagjairól készült 
nyilvántartás nem nyilvános. 

(5) A szervezet nem nyilvános, az informa-
tikai rendszerben tárolt iratairól külön törvény 
alapján, elektronikus úton teljesített adatszol-
gáltatás esetében, az adatszolgáltatás jogcímét, 
időpontját és az adatkérő személyét azonosít-
ható módon rögzíteni kell. A rögzített adatokat 
az informatikai rendszer útján kell megőrizni. 

87. § (1) A szervezetek nyilvános - a bírósá-
gon rendelkezésre álló - iratai a nyilvántartást 
vezető bíróságnál tekinthetőek meg. 

(2) A nyilvántartást vezető bíróság a szerve-
zetek nyilvános iratainak megtekintését 

a) az elektronikus iratként rendelkezésre álló 
iratok esetében a bíróság által az erre kijelölt 
helyiségben az informatikai rendszer alkalma-
zásával, elektronikus úton, 

b) a papír alapon rendelkezésre álló iratok 
esetében papír alapon 

biztosítja. 

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatá-
rozott iratbetekintés esetében biztosítani kell, 
hogy a kérelmező kizárólag az igényelt és az e 
törvény által meghatározott körben férjen 
hozzá az adatokhoz és azt, hogy az informa-
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tikai rendszerben tárolt adatot semmilyen 
módon ne változtathassa meg. 

88. § (1) A szervezet és a szervezet jogi sze-
mély szervezeti egységének képviselője – 
alapítvány esetén az alapító is - a szervezet 
nyilvántartásban szereplő adatairól másolat, 
kivonat vagy bizonyítvány kiadását kérheti. A 
másolat a nyilvántartás valamennyi fennálló és 
törölt adatát, a kivonat a nyilvántartás fennálló 
adatait, a bizonyítvány pedig - a kérelemtől 
függően - a nyilvántartás egyes fennálló vagy 
törölt adatait hitelesen tanúsítja, illetve azt, 
hogy valamely meghatározott bejegyzés a 
nyilvántartásban nem szerepel(t). A másolatot, 
a kivonatot vagy bizonyítványt jogszabályban 
meghatározott módon kell elkészíteni. 

(2) A másolatban, a kivonatban, valamint a 
bizonyítványban az egyes adatok mellett fel 
kell tüntetni az adat (illetve annak törlése) 
bejegyzésének és a bejegyzés alapjául szolgáló 
határozat jogerőssé válásának időpontját is. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott okira-
ton záradékban szerepeltetni kell, ha az okirat-
ban szereplő adatokat illetően változásbejegy-
zési eljárás van folyamatban az adott nyilván-
tartást vezető bíróságnál, és azt is fel kell 
tüntetni, hogy az melyik adatot érinti. 

(4) Másolat, kivonat és bizonyítvány a nyil-
vántartást vezető bíróságtól kérhető, a kérelem 
teljesítéséről határozatot hozni nem kell. 

(5) A kérelmező a bíróságtól az elektronikus 
közokiratról jogszabályban meghatározott mó-
don papír alapú másolatot kérhet. Az elektro-
nikus közokiratról jogszabályban meghatá-
rozott módon készített papír alapú másolat 
közokirat. 

(6) A szervezet adatairól - kizárólag írásban - 
kivonatot kérhet 

a) az államháztartásról szóló törvény alapján 
az államháztartásból származó forrás felhasz-
nálásához kapcsolódó lebonyolító feladatot 
ellátó, illetve a támogatási forrást kezelő 
költségvetési szerv, 

b) az európai uniós forrásból finanszírozott 
költségvetési támogatás esetén a támogató 
képviseletében eljáró, jogszabályban kijelölt 
szervezet, továbbá 

c) a közigazgatási hatósági ügyben eljáró 
hatóság 

is. 

88/A. § (1) A fogyasztóvédelemről szóló tör-
vény szerinti fogyasztói érdekek képviseletét 
ellátó egyesület kérheti a bíróságtól a (2) be-
kezdés szerinti igazolás kiadását. Az igazolás 
kiadása iránti kérelemhez csatolni kell az egye-
sület tagnyilvántartását. 

(2) A bíróság a kérelmező részére igazolást 
állít ki arról, hogy az egyesület alapszabályá-
ban meghatározott célja legalább két éve a 
fogyasztók érdekeinek védelme és tagnyilván-
tartása alapján természetes személy tagjainak 
létszáma legalább ötven fő. Az eljárásban 
hiánypótlásnak helye nincs. 

88/B. § Ha az egyesület alapszabályban meg-
határozott célja a nemzetiségek jogairól szóló 
törvény rendelkezései szerinti nemzetiség 
érdekvédelme, érdekképviselete vagy a nem-
zetiségi kulturális autonómiával közvetlenül 
összefüggő tevékenység folytatása (nemzeti-
ségi egyesület), akkor a bíróságtól igazolás 
kiadását kérheti a hatóköréről és arról, hogy 
mely nemzetiséget képviseli. A bíróság az 
igazolást az egyesület alapszabályában foglalt 
adatok alapján adja ki. 

41. A bíróság adatszolgáltatási kötelezettsége 

89. § A bíróság a szervezet bejegyzéséről, a 
nyilvántartásban átvezetett változásokról, 
illetve a szervezet törléséről értesíti az állami 
adóhatóságot, valamint a Központi Statisztikai 
Hivatalt. Az értesítést, illetve az adatszol-
gáltatást a bíróság - az informatikai rendszer 
útján, haladéktalanul - elektronikus úton 
teljesíti. 

VII. Fejezet 

A civil és egyéb cégnek nem minősülő 
szervezetek nyilvántartásának adattartalma 

42. A civil és egyéb cégnek nem minősülő 
szervezetek nyilvántartásába történő 

adatbejegyzés 

90. § A nyilvántartásba történő adatbejegy-
zésre - az e törvényben vagy külön jogsza-
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bályban meghatározott eljárást követően - 
jogszabály vagy bírósági, más hatósági 
határozat alapján kerül sor. 

 

 

43. A civil és egyéb cégnek nem minősülő 
szervezetek nyilvántartásának tartalma 

91. § (1) A nyilvántartás valamennyi szerve-
zet esetében tartalmazza: 

a) a szervezet nyilvántartási számát, 

b) a szervezet nyilvántartásba vételéről (vál-
tozásbejegyzéséről) szóló határozat számát, 
jogerőre emelkedésének napját, 

c) a létesítő okirat keltét, 

d) a szervezet nevét, 

e) a szervezet székhelyét, 

f) a szervezet képviselőjének nevét, lakó-
helyét, 

g) a képviselet terjedelmét és módját, 

h)-i) (Hatályon kívül helyezve.) 

j) a szervezet típusát. 

(2) A nyilvántartási szám jogszabályban 
meghatározott módon a nyilvántartást vezető 
törvényszék kétjegyű kódját, a szervezettípus 
kétjegyű kódját és a szervezet egyedi hétjegyű 
azonosítóját tartalmazza. 

(3) A bíróság a szervezetre vonatkozó adatot 
oly módon törli a nyilvántartásból, hogy a 
szervezetre vonatkozó adat a törlésre történő 
utalás mellett a nyilvántartásban látható ma-
radjon, és a nyilvántartásból az adat törlésének 
oka és időpontja megállapítható legyen. 

92. § (1) A nyilvántartás szükség szerint 
valamennyi szervezet esetében tartalmazza: 

a) a létesítő okirat módosításának időpontját, 

b) a szervezet rövidített nevét, 

c) a szervezet magyar nyelvű elnevezésének 
megfelelő idegen nyelvű elnevezését, 

d) meghatározott időtartamra alapított szer-
vezet esetén a meghatározott idő lejártának 
napját, 

e) a szervezet adószámát, valamint statisz-
tikai számjelét, továbbá ha a szervezet 
adószáma alkalmazását felfüggesztették vagy 
azt törölték, akkor a felfüggesztést, a felfüg-
gesztés megszüntetését, a törlést, illetve e 
határozatok megsemmisítését vagy hatályon 
kívül helyezését, továbbá a határozat jogerőre 
emelkedésének napját, 

f) a szervezet közösségi adószámát, továbbá 
ha a szervezet közösségi adószáma alkalma-
zását felfüggesztették vagy azt törölték, akkor 
a felfüggesztést, a felfüggesztés megszünte-
tését, a törlést, illetve e határozatok megsem-
misítését vagy hatályon kívül helyezését, 
továbbá a határozat jogerőre emelkedésének 
napját, 

g) a közhasznú jogállás megszerzése esetén a 
közhasznú jogállás megszerzéséről, módosítá-
sáról, törléséről szóló végzés jogerőre emelke-
désének napját, 

h) a szervezet szervezeti egysége jogi sze-
méllyé nyilvánítása esetén, a jogi személy 
szervezeti egység 

ha) nevét, 

hb) székhelyét, 

hc) ügyintéző és képviseleti szervének 
nevét, 

hd) képviselőjének nevét, anyja születési 
nevét, 

he) - ha azzal rendelkezik - adószámát, 
valamint statisztikai számjelét, továbbá 
ha adószáma alkalmazását felfüggesz-
tették vagy azt törölték, akkor a felfüg-
gesztést, a felfüggesztés megszünteté-
sét, a törlést, illetve e határozatok meg-
semmisítését vagy hatályon kívül helye-
zését, továbbá a határozat jogerőre 
emelkedésének napját, 

hf) - ha azzal rendelkezik - közösségi adó-
számát, továbbá ha a közösségi adó-
száma alkalmazását felfüggesztették 
vagy azt törölték, akkor a felfüggesz-
tést, a felfüggesztés megszüntetését, a 
törlést, illetve e határozatok megsem-
misítését vagy hatályon kívül helye-
zését, továbbá a határozat jogerőre 
emelkedésének napját, 
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i) - ha a szervezet átalakulással (egyesüléssel 
vagy szétválással) jön létre - a jogutód szerve-
zet esetén a jogelőd, a jogelőd szervezet eseté-
ben a jogutód szervezet nyilvántartási számát, 

j) a szervezet célját, 

k) a szervezet célja szerinti besorolását, 

l) - kijavítás [(5) bekezdés] esetén - az adat 
kijavításának időpontját, 

m) a vezető tisztségviselői megbízás idő-
tartamát, 

n) a 18. § szerinti kérelem esetén a szervezet 
volt vezető tisztségviselőjének megbízatásáról 
való lemondásának hatályossá válását, a 
határozat számát, jogerőre emelkedésének 
napját, 

o) a szervezet törlésének tényét, a határozat 
számát és jogerőre emelkedésének napját, 

p) a szervezet külön törvényben meghatá-
rozott adatait. 

(2) A bíróság az adóhatóság elektronikus 
úton megküldött értesítése alapján, hivatalból 
jegyzi be a szervezet adószáma, közösségi 
adószáma alkalmazásának felfüggesztését, 
törlését, a felfüggesztés megszüntetését, illetve 
e határozatok megsemmisítését vagy hatályon 
kívül helyezését, továbbá a határozat jogerőre 
emelkedésének napját. 

(3) A bíróság a peres eljárást lefolytató bíró-
ság által megküldött jogerős ítélet alapján, 
hivatalból jegyzi be a szervezet adataiban 
bekövetkezett változásokat, továbbá a 
határozat jogerőre emelkedésének napját. 

(4) Ha a szervezet - alapítvány esetében a 
képviselő - a bíróság részére olyan, a pénzfor-
galmi szolgáltató által kiállított igazolást nyújt 
be, amely tartalmazza a szervezet pénz-
forgalmi számláját, valamint az azt vezető 
pénzforgalmi szolgáltató nevét és székhelyét, a 
bíróság a szervezet pénzforgalmi számláját, 
valamint az azt vezető pénzforgalmi szol-
gáltató nevét és székhelyét - változásbejegyzési 
eljárás lefolytatása nélkül - hivatalból bejegyzi 
a nyilvántartásba. Ez a rendelkezés irányadó a 
pénzforgalmi számla megszűnéséről szóló 
igazolás benyújtása esetén is. 

(5) A (2)-(4) bekezdésben meghatározott 
esetben az adat bejegyzéséről nem kell végzést 

hozni, ha az ilyen módon bejegyzett adat eltér 
a bejegyzés alapjául szolgáló határozatban 
vagy értesítésben szereplő adattól, a nyilván-
tartásban szereplő adat kijavítására a Pp. 224. § 
(1) és (2) bekezdését kell megfelelően alkal-
mazni, azzal, hogy a kijavításról nem kell 
végzést hozni. 

(6) Az (5) bekezdés szerint kell eljárni akkor 
is, ha a nyilvántartásba bejegyzett adat eltér a 
bejegyzés alapjául szolgáló végzés tartalmától. 

93. § (1) A nyilvántartásban a hitelezők vé-
delme érdekében valamennyi szervezet eseté-
ben fel kell tüntetni, a következő adatokat is: 

a) a csődeljárás kezdő időpontját és befe-
jezését, 

b) a felszámolás kezdő időpontját és befe-
jezését, 

c) a végelszámolás kezdő időpontját és befe-
jezését, 

d) a szervezet megszűntnek nyilvánítását, 
továbbá, ha a szervezet megszűntnek nyilvání-
tására büntetőügyben eljáró bíróság döntése 
alapján került sor, a bíróság megnevezését, 
valamint a határozat számát és jogerőre 
emelkedésének időpontját, 

e) a megszüntetési eljárás kezdő időpontját 
és befejezését, 

f) az egyszerűsített törlési eljárás megin-
dítását, megszüntetését, és befejezését, 

g) a szervezet elleni végrehajtás - ideértve a 
biztosítási intézkedést is - elrendelését és 
megszüntetését, 

h) ha a jogi személy ellen olyan eljárás van 
folyamatban, amelyben büntetőjogi intézkedés 
alkalmazásának lehet helye, a nyomozás 
elrendelését, megszüntetését, annak megálla-
pítását, hogy intézkedés alkalmazásának a 
feltételei nem állnak fenn, az eljárás befeje-
zését, valamint az eljáró hatóság megnevezé-
sét, a határozat számát és keltét, továbbá, ha a 
bíróság a jogi személlyel szemben büntetőjogi 
intézkedésként tevékenységének korlátozását 
rendelte el, a határozat jogerőre emelkedésé-
nek napját, a korlátozás időtartamát és azt, 
hogy a korlátozás a jogi személy mely tevé-
kenységére vagy jogosítványára terjed ki, 
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i) ha a szervezetet a bíróság megszünteti, 
vagy megállapítja, hogy a szervezet megszűnt, 
a határozat számát, jogerőre emelkedésének 
napját. 

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meg-
határozott adatokat, valamint a szervezet neve 
(rövidített neve) mellett a „felszámolás alatt” 
(„f. a.”) toldat bejegyzését, (amennyiben a 
felszámolási eljárást végelszámolás előzte meg, 
az arra utaló toldat törlését), a képviselet mód-
ja változásának bejegyzését, a korábbi képvi-
seletre jogosultak törlését, a felszámolóra, illet-
ve a felszámolóbiztosra vonatkozó adatokat 
(név, székhely, lakóhely) a csődeljárást, illetve 
a felszámolási eljárást lefolytató bíróság vég-
zése alapján hivatalból kell rögzíteni a nyil-
vántartásban, a csődeljárást, illetve a felszá-
molást elrendelő jogerős végzés közzétételével 
egyidejűleg. Ha a felszámolási eljárás a szer-
vezet megszűnésével befejeződik, e végzés jog-
erőre emelkedésének megállapítását követő öt 
munkanapon belül a szervezetet törölni kell a 
nyilvántartásból. 

(3) Az (1) bekezdés i) pontjában meghatáro-
zott adatokat, valamint a szervezet neve 
(rövidített neve) mellett a „megszűnt” vagy a 
„megszüntetve” toldatot, az eljárást lefolytató 
bíróság határozata alapján, hivatalból kell 
rögzíteni a nyilvántartásban. 

94. § (1) A nyilvántartás alapítvány esetén a 
91. §-ban foglaltakon túlmenően tartalmazza a 
következő adatokat is: 

a) az alapítvány típusát, 

b) az alapítványi vagyon felhasználási mód-
ját és mértékét, 

c) az arra való utalást, hogy alapítványhoz 
lehet-e csatlakozni (nyílt vagy zárt alapítvány), 

d) - kuratórium esetében - a kuratórium tag-
jainak nevét, lakóhelyét és anyja születési 
nevét, 

e) - kurátor esetében - a kurátor nevét, illetve 
megnevezését, valamint lakóhelyét (székhe-
lyét), anyja születési nevét, 

f) - szükség szerint - az alapítvány képvi-
selőjének anyja születési nevét, 

g) határozott időre szóló képviselet esetében 
a jogviszony megszűnésének időpontját, vala-

mint ha a jogviszony megszűnésére a nyilván-
tartásban feltüntetett időpontnál korábban 
kerül sor, a megszűnés tényleges időpontját. 

(2) A nyilvántartás az alapítvány esetén 
szükség szerint a 92. §-ban foglaltakon túlme-
nően tartalmazza az állami alapító által 
alapított alapítvány, és állami alapító által 
államháztartáson kívüli alapítóval közösen 
alapított alapítvány esetében a kuratóriumba 
az állami alapító részéről jelölt tag vagy tagok 
nevét is, vagy azt a tényt, hogy a kurátort az 
állami alapító jelölte ki. 

(3) A nyilvántartás alapítványok egyesítése 
esetén tartalmazza a tovább működő alapít-
vány esetén annak az alapítványnak a nevét és 
nyilvántartási számát, amely az alapítványhoz 
egyesítésre került, a megszűnt alapítvány 
esetén pedig annak az alapítványnak a nevét 
és nyilvántartási számát kell bejegyezni a 
nyilvántartásba, amelyhez a megszűnt 
alapítvány egyesítésre került. 

95. § A nyilvántartás egyesület esetén a 91. 
§-ban foglaltakon túlmenően tartalmazza a 
következő adatokat is: 

a) az egyesület formáját 

aa) egyesület, 

ab) párt, 

ac) sportegyesület, 

ad) vallási tevékenységet végző szervezet, 

ae) nemzetiségi egyesület, 

af) szakszervezet, 

ag) szövetség, 

ah) polgárőrszervezet és 

ai) egyéb, törvényben meghatározott egye-
sületi forma, 

b) az egyesület képviselőjének anyja szüle-
tési nevét, 

c) szövetség esetén az egyesületek szövet-
ségét létrehozó egyesületek, illetve alapítvá-
nyok nevét, székhelyét, nyilvántartási számát, 

d) határozott időre szóló képviselet esetében 
a jogviszony megszűnésének időpontját, illet-
ve, ha a jogviszony megszűnésére a nyilván-
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tartásban feltüntetett időpontnál korábban 
kerül sor, a megszűnés tényleges időpontját. 

96. § A nyilvántartás szövetség esetén a 92. 
§-ban foglaltakon túlmenően szükség szerint 
tartalmazza az ahhoz utóbb csatlakozó szerve-
zetek nevét, székhelyét, nyilvántartási számát 
is. 

VIII. Fejezet 

Záró rendelkezések 

44. Felhatalmazó rendelkezések 

96/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy 
a 62/A. § szerinti alapítvány alapítói jogainak 
gyakorlására jogosult személyt határozatban 
jelölje ki. 

 
97. § Felhatalmazást kap az igazságügyért 

felelős miniszter, hogy 

a) az e törvényben szabályozott eljárásokban 
alkalmazandó papír alapú űrlapokat, azok 
tartalmi és formai kellékeit, az űrlapokhoz csa-
tolható mellékleteket, az elektronikus űrlapok 
adatait, valamint az űrlapok közzétételének 
módját, 

b) az egyszerűsített nyilvántartásba vételi 
eljárás és az egyszerűsített változásbejegyzési 
eljárás esetében a kérelemhez csatolandó 
létesítő okirat mintaokiratát és a további 
mellékletek mintaokiratát, valamint az űrlapok 
közzétételének módját, 

 
c) az e törvényben szabályozott eljárásokban 

érvényesülő ügyviteli szabályokat, 

d) az informatikai rendszer szervezeti-
szervezési és módszertani követelményeit, 

e) (Hatályon kívül helyezve.) 

f) a nyilvántartási szám képzésének módját, 

g) a szervezet célja szerinti besorolását, 

h) az e törvényben szabályozott eljárásokban 
érvényesülő iratkezelési szabályokat 

rendeletben állapítsa meg. 

 

 

45. Hatálybalépés 

*** 

46. Átmeneti rendelkezések 

99. § (1) 2015. január 1. napjától az ezt meg-
előzően bejegyzett egyesület és alapítvány 
esetében az első változásbejegyzési kérelem 
benyújtásakor be kell jelenteni a bíróság részé-
re az egyesület, és az alapítvány képvise-
lőjének anyja születési nevét, illetve a jogi sze-
mély szervezetei egység képviselőjének nevét 
és anyja születési nevét. 

(2) 2015. január 1. napjától az ezt megelő-
zően bejegyzett egyesület és alapítvány kép-
viselője a bíróság részére - változásbejegyzési 
kérelem benyújtása nélkül - bejelentheti anyja 
születési nevét. A bíróság a bejelentés alapján a 
képviselő anyja születési nevét hivatalból 
bejegyzi a nyilvántartásba. Az adat bejegyzé-
séről nem kell végzést hozni, ha az ilyen 
módon bejegyzett adat eltér a bejegyzés 
alapjául szolgáló határozatban vagy értesítés-
ben szereplő adattól, a nyilvántartásban 
szereplő adat kijavítására a Pp. 224. § (1) és (2) 
bekezdését kell megfelelően alkalmazni, azzal, 
hogy a kijavításról nem kell végzést hozni. 

(3) 2015. január 2. napjától az ezt megelő-
zően bejegyzett, nemzetiségi egyesület a 
bíróság részére - változásbejegyzési kérelem 
benyújtása nélkül - bejelentheti, hogy az egye-
sület formája nemzetiségi egyesület, ha 
alapszabályában rögzített célja a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény sze-
rinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képvi-
selete és alapszabálya szerint az adott nemze-
tiség érdekvédelmét, érdekképviseletét látja el 
vagy a nemzetiségi kulturális autonómiával 
közvetlenül összefüggő tevékenységet lát el. A 
bíróság a bejelentés alapján az egyesület 
formáját akkor jegyzi be a nyilvántartásba, ha 
az alapszabály szerint az egyesület nemzeti-
ségi egyesület. Az adat bejegyzéséről nem kell 
végzést hozni, ha az ilyen módon bejegyzett 
adat eltér a bejegyzés alapjául szolgáló hatá-
rozatban vagy értesítésben szereplő adattól, a 
nyilvántartásban szereplő adat kijavítására a 
Pp. 224. § (1) és (2) bekezdését kell megfelelően 
alkalmazni azzal, hogy a kijavításról nem kell 
végzést hozni. 
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99/A. § (1) Az egyes törvényeknek a XX. 
századi önkényuralmi rendszerekhez köthető 
elnevezések tilalmával összefüggő módosítá-
sáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény (a továb-
biakban: Törvény) hatálybalépését megelőzően 
bejegyzett azon szervezetek - az alapítványt 
ide nem értve -, amelyeknek elnevezése nem 
felel meg a 36. § (4a) bekezdésében foglalt 
előírásnak, a Törvény hatálybalépését követő, 
a nyilvántartásban szereplő adataik első 
változásakor, de legkésőbb 2014. január 1-jéig 
kötelesek a szervezet nevének megváltoz-
tatására. 

(2) A Törvény hatálybalépését megelőzően 
bejegyzett azon alapítványok esetében, ame-
lyeknek elnevezése nem felel meg a 36. § (4a) 
bekezdésében foglalt előírásnak, az alapítók a 
Törvény hatálybalépését követő, az alapítvány 
nyilvántartásban szereplő adatainak első 
változásakor, de legkésőbb 2014. január 1-jéig 
kötelesek az alapítvány nevének megvál-
toztatására. 

(3) A Törvény hatálybalépését megelőzően 
bejegyzett azon szervezetek - az alapítványt 
ide nem értve -, amelyeknek székhelyében a 
közterület neve a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vénynek a Törvénnyel megállapított 14. §-a 
miatt módosul e változást követően, a 
nyilvántartásban szereplő adataik első vál-
tozásakor, de legkésőbb 2014. január 1-jéig 
kötelesek a szervezet székhelye ennek 
megfelelő módosítására. 

(4) A Törvény hatálybalépését megelőzően 
bejegyzett azon alapítványok esetében, ame-
lyeknek székhelyében a közterület neve a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvénynek a Törvénnyel 
megállapított 14. §-a miatt módosul, az 
alapítók e változást követően, az alapítvány 
nyilvántartásban szereplő adatainak első 
változásakor, de legkésőbb 2014. január 1-jéig 
kötelesek az alapítvány székhelye ennek 
megfelelő módosítására. 

100. § (Hatályon kívül helyezve.) 

101. § E törvény közhasznú szervezetekre 
vonatkozó 8. § (3) bekezdését a törvény hatály-
balépését követően közhasznú minősítést 
szerzett szervezet esetében kell alkalmazni. 

102. § Ha az e törvény hatálybalépése előtt 
nyilvántartásba vett szervezet esetében válto-
zásbejegyzési kérelmet nyújtanak be - és a 
kérelmet nem kell érdemi vizsgálat nélkül 
elutasítani vagy nem az ügy áttételének van 
helye -, a bíróság a szervezetre vonatkozó a 
változásbejegyzési kérelem elbírálásához 
szükséges iratokat elektronizálja, és az iratok 
elektronikus másolatát az informatikai rend-
szerben tárolja. A bíróság számára az iratok 
elektronizálásra nyitva álló határidő öt 
munkanap, amelyet a határidők számítása 
szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. 

103. § Azokra a köztestületekre vonatkozó 
adatokat, melyeket e törvény hatályba lépését 
követően - külön törvény alapján - a bíróság 
nem tart nyilván törölni kell a nyilvántartás-
ból, a köztestület nyilvántartásból való tör-
léséről nem kell végzést hozni. 

104. § (1) Az e törvény hatálybalépésekor 
folyamatban lévő eljárásokban e törvény ren-
delkezéseit - a (2) bekezdésben foglalt kivétel-
lel - nem kell alkalmazni. 

(2) Az 5. § (2) bekezdését az e törvény 
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárások-
ban is alkalmazni kell. 

(3) E törvénynek a települési önkormány-
zatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek 
átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2012. évi 
XXXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Mód. 
tv.) megállapított 59. § (1) és (5) bekezdését, 60. 
§-át és 61. §-át a Mód. tv. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni 
kell. 

(4) A bizonyítvány és a másolat 2015. január 
1. napjától a szervezet 2015. január 1. napján és 
azt követően fennálló vagy törölt adatait 
tartalmazza. A bizonyítvány és a másolat erre 
való figyelmeztetést tartalmaz. 

105. § (1) Ha a szervezetnek a beszámoló és 
közhasznúsági jelentés vagy közhasznúsági 
melléklet benyújtási kötelezettségének 2015. 
január 1-je előtt kell eleget tennie, a beszámolót 
és a közhasznúsági jelentést vagy közhasznú-
sági mellékletet papír alapon kell az OBH 
részére benyújtania. Ha a 2015. január 1. napját 
követően elektronikus eljárásra kötelezett szer-
vezet a rá irányadó határidőt elmulasztva, a 
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beszámolót és a közhasznúsági jelentést 2015. 
január 1-je után nyújtja be, azokat elektronikus 
úton kell az OBH részére megküldenie, amely 
azt az országos névjegyzékben közzéteszi. 

(2) Ha a beszámoló benyújtására köteles 
szervezet, jogi személyiséggel rendelkező szer-
vezeti egység 2013. január 1. napja és 2014. 
május 30. napja között a korábbi két év 
beszámolóját, közhasznúsági mellékletét is 
benyújtja az OBH részére, azt az OBH az 
országos névjegyzékben közzéteszi. 

106. § Az OBH legkésőbb 2014. december 1. 
napjától biztosítja az informatikai rendszer 
tesztelését a bíróságok részére. 

107. § (1) A nyilvántartás adatainak informa-
tikai rendszerbe migrálása az OBH feladta, 
melyhez a törvényszék segítséget nyújt. 

(2) A migrálás során kell biztosítani azt, 
hogy a nyilvántartásba vett szervezetek e tör-
vény szerinti nyilvántartási számot kapjanak. 
A szervezetet az új nyilvántartási számról nem 
kell értesíteni. 

(3) A bíróság feladata - a migrálást követően 
-, hogy az e törvény alapján nyilvántartásba 
vett szervezet nyilvántartásban (99. §) nem 
szereplő, a bíróságnál rendelkezésre álló 
adatait a nyilvántartásba bevigye. 

108. § (1) 2015. január 1. napján az állami 
adó- és vámhatóság és a Központi Statisztikai 

Hivatal a nyilvántartásában szereplő szerveze-
tek elnevezésének, székhelyének, képviselője 
nevének, bírósági nyilvántartási számának és 
adószámának, illetve statisztikai számjelének 
feltüntetésével az informatikai rendszer útján 
adatot szolgáltat a bíróság részére. A bíróság 
az állami adó- és vámhatóság, illetve a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal tájékoztatása alapján 
az adószámot, statisztikai számjelet hivatalból, 
végzés meghozatala nélkül, elektronikus úton 
jegyzi be a nyilvántartásba. 

(2) A bíróság az (1) bekezdés szerinti adat-
szolgáltatást követően az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) 
bekezdésében meghatározott adatok közül az 
állami adó- és vámhatóság részére az 
informatikai rendszer útján elektronikus úton 
átadja azon szervezeteknek az általa nyilván-
tartott adatait, amely szervezetekről az állami 
adó- és vámhatóság az (1) bekezdés szerint 
adatot szolgáltatott a részére. 

47. Módosuló jogszabályok 

*** 

48. Hatályukat vesztő rendelkezések 

*** 
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