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SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSA

1. 2011-ben elfogadott változások

– 2011. évi CLXXV. törvény - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról („Civil 
törvény”)

– 2011. évi CLXXXI. törvény – a civil szervezek bírósági nyilvántartásáról és 
az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

2. Új Ptk. – 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
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FONTOSABB VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN

� Hatály: 2014. március 15. napjától

� Diszpozitív, eltérést engedő szabályozás

– eltérés korlátai

� Részletesebb, pontosabb szabályok az egyesületek és 
alapítványok tekintetében
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FONTOSABB VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN

� Létesítő okirat kötelező módosítása alapítványok, egyesületek 
esetén

• a Ptk. hatályba lépését követő első változásbejegyzési eljárás 
során, de

• legkésőbb 2016. március 15-ig

� Kivételek:
• kizárólag hivatkozások miatt;
• 2014. március 15. napját megelőzően létrejött egyesületek alapító 

tagjainak adatai
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FONTOSABB VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN

� Létesítő okirat kötelező tartalmi elemei:

– a szervezet neve, székhelye
– a szervezet célja vagy fő tevékenysége
– a szervezetet létesítő személy vagy személyek neve, lakóhelye
– a szervezet részére teljesítendő vagyoni hozzájárulások, azok értéke, a 

vagyon rendelkezésre bocsátásának módja és ideje
– a szervezet első vezető tisztségviselője
– további speciális tartalmi elemek a civil szervezet formája alapján (egyesület 

- Ptk. 3:71 §; alapítvány – Ptk. 3:391 §)
– további kötelező rendelkezések a Civil törvényben közhasznú szervezetek 

tekintetében
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ELEKTRONIKUS ELJÁRÁS

� Új szabályok: 2015. január 1-től

� Mikor kötelező?

� Meghatározott szervezeti formáknak (pl. magánnyugdíjpénztár, köztestület, 
a kölcsönös biztosító egyesület, a hegyközség, a párt)

� Jogi képviselővel való eljárás esetén
� Ha a kérelmező egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) 

eljárás lefolytatását kéri
� Ha egy szervezet közhasznú szervezetté minősítés iránti kérelmet terjeszt 

elő
� Közhasznú szervezetek számára
� Kivétel: hatályba lépéskor folyamatban lévő ügyek
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ELEKTRONIKUS ELJÁRÁS
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� Fontosabb tudnivalók

– Ügyfélkapun keresztül

– ÁNYK nyomtatványok (letölthető a www.birosag.hu civil szervezetek 
menüpontjából)

– Nyomtatványkitöltő keretprogram a NAV honlapjáról letölthető

– Ha az elektronikus eljárásra kötelezett kérelmező kérelmét nem elektronikus 
úton terjeszti elő, a kérelmet a bíróság hivatalból elutasítja

– Iratok bíróság általi elektronikus kézbesítése

– 2015. január 1. napját követően már a papír alapú beadványokat is ÁNYK 
űrlapon kell előterjeszteni



KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS ELVESZTÉSE

� Létesítő okirat felülvizsgálata: megtévesztésre alkalmas 
rendelkezések törlése

� Határidő: minél előbb
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KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS MEGSZERZÉSE (ÚJRA)

� Amennyiben a civil szervezet megfelel a Civil törvény VII. 
fejezetében részletezett közhasznú jogállás megállapításához 
szükséges valamennyi rendelkezésnek, bármikor újból kérheti a 
közhasznú jogállás nyilvántartásba vételét. 

� Elektronikus eljárás!

9



CIVIL SZERVEZET MEGSZÜNTETÉSE

� Végelszámolás (kényszer-végelszámolás) – ha fizetőképes

� Felszámolás – ha fizetésképtelen

� Egyszerűsített törlési eljárás – ha nincs vagyon, nincs ellene 
követelés illetve bírósági/hatósági eljárás
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VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ FELELŐSSÉGE

Ptk. 6:541. § [Felelősség a vezető tisztségviselő károkozásáért]

Ha a jogi személy vezető tisztségviselője e jogviszonyával
összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal
szemben a vezető tisztségviselő a jogi személlyel egyetemlegesen
felel.

� Mi a helyes értelmezés?
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AMIRE MÉG FIGYELNI KELL

� elfogadó nyilatkozatok tartalma
� alapító okirat tartalma - diszpozitivitás kérdése
� módosítások / törlések jelölése
� változások bejelentése határidőben
� egyeztetés a bírókkal (ha lehetséges)
� ismételt hiánypótlás lehetősége
� hiánypótlási határidő meghosszabbításának lehetősége
� jogszabály idézése
� elnök szavazata nem lehet döntő
� közgyűlési meghívó tartalma, levezető elnök és szavazatszámláló megválasztása
� alapító okirat záradéka
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