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Joggal a civil szervezetekért! 

Miskolc, 2015. június 29. 
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Jogszabályok  

 Polgári Törvénykönyv  2013. évi V. törvény; jogi 
személy: 3:1 -3:48 ; Egyesület: 3:63 -3:87 -ig; 
Alapítvány 3:378 -3:404 . (Ptk)  

 2011.évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról (Civil tv, Ectv.) 

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

 350/2011.(XII.30) Korm. rendelet a civil szervezetek 
gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság 
egyes kérdéseiről 

 342/2011.(XII.29.) Korm.r a számviteli törvényhez 
kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó 
kormányrendeletek módosításáról 

 



 554/2013 (XII.31) Korm r. a civil szervezetek által 

igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról 

 2013. évi CCXIII törvény az egyes civil szervezetekkel 

kapcsolatos törvényeknek a PTK hatálya lépésével 

összefüggő módosításáról 

 11/2012.(II.29) KIM r. civil szervezetek bírósági 

eljárásban alkalmazott űrlapjairól 

 2013. évi CLXXVII törvény PTKé 

 1996. évi CXXVI törvény 1% 
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Módosítás 

 2014. május 31. közhasznú jogállás kérelem 

 Aki nem kérte, korábban közhasznú volt 

törölte a törvényszék a közhasznú minősítést 

visszamenőlegesen és felszólította a 

szervezetet 60 napon belül módosítsa 

létesítő okiratát, törölje a közhasznúságra 

való utalást 

 Törvényességi eljárás keretében ügyészségi 

felszólítás (beszámoló nem került közzétéve) 
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Ptk-nak megfelelés 

 2014.03.15. után az első létesítő okirat 

módosítással egy időben kell az új kódex 

szabályainak megfelelő működésről dönteni 

 Legkésőbb 2016.03.15. 

 Amiatt nem szükséges módosítani a létesítő 

okiratot, hogy abban nem szerepel az alapító 

tag neve, lakóhelye, korábbi utalások, 

elnevezések szerepelnek. 
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Nyilvántartásba vételi, változás 

bejegyzési eljárás 

 Székhely szerinti törvényszék 

 Nemperes eljárás 

 Illetékmentesség 

 Beadványokat űrlapon kell benyújtani papír 

alapon, vagy elektronikusan 

 Az elektronikus útra nem kötelezett szervezet 

választhatja. 
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Elektronikus eljárásra 

kötelezettek 2015.01.01. után 

 Kérelmező jogi képviselővel jár el, 

 Egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás 

lefolytatását kéri,(mintaokirat) 

 Közhasznú szervezetté minősítés iránti 

kérelem, és a közhasznú szervezet 

 Szövetség, országos sportági szakszövetség; 

 Egyéb szervezetek: köztestület, 

magánnyugdíjpénztár, hegyközség, stb.. 
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Ügyfélkapu - ÁNYK 

 Személyes ügyfélkapus regisztráció 

 ÁNYK keretprogram telepítése 

(www.nav.gov.hu) 

 Űrlap letöltése 

(www.birosag.hu/civilszervezetek) 

 Mellékletek „pdf” formátumban, eredeti 

okiratok megőrzése, bemutatása 
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PTK – Jogi személy  

 új rendszerben (általános, minden szervezet típusra vonatkozó 

szabályok (megalakulásra, működésre, képviseletre, felelősségre 

...stb - részletszabályok szervezet típusonként)  

 főszabály: diszpozitivitás  

 a létesítő okiratban a jogi személy szervezetét és működési 

szabályait a tagok/alapítók maguk állapíthatják meg  

 Eltérés lehet a Ptk. jogi személyekre vonatkozó szabályaitól, kivéve, 

ha az eltérést a Ptk. maga tiltja, vagy a jogi személy hitelezőinek, 

munkavállalóinak vagy a tagok kisebbségének jogait nyilvánvalóan 

sérti, vagy a jogi személyek törvényes működése feletti felügyelet 

érvényesülését akadályozza  
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Ptk Egyesület 3:1 -3:48  3:63-

3:87  

 A tagok közös, tartós, alapszabályban 
meghatározott céljának folyamatos 
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal 
rendelkező jogi személy. 

 gazdasági tevékenység céljára nem alapítható, 
de végezhet gazdasági tevékenységet céljai 
megvalósításával összefüggésben 

 vagyonát nem oszthatja fel, tagjainak nyereséget 
nem juttathat 

 

 

 

 



Civil törvény 3 -8  

 Egyesülési jog mindenkit megillető 

szabadságjog; 

 Minden embernek joga van ahhoz, hogy 

másokkal szervezetet hozzon létre, ahhoz 

csatlakozzon; 

 Egyesülési jog nem sértheti az Alaptörvényt, 

nem valósíthat meg bűncselekményt, arra 

felhívást, nem járhat mások jogainak és  

szabadságának sérelmével; 
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 Minden olyan tevékenység végzése céljából 

alapítható mely összhangban áll az 

Alaptörvénnyel; 

 Fegyveres szervezet nem hozható létre, 

valamint kizárólag állami szerv hatáskörében 

ellátható közfeladat megvalósítására irányuló 

tevékenység nem végezhető 

 Különös forma: szövetség, párt, 

szakszervezet (névben nem kell feltüntetni)  
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Különleges jogállású tagság 

 Pártoló tag: csak vagyoni hozzájárulással 

vesz részt az egyesület tevékenységében; 

 Tiszteletbeli tag: egyesület tagjai választják; 

Tanácskozási joggal részt vehetnek az 

egyesület szerveinek ülésein, vezető 

tisztségviselővé nem választhatóak 
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Vagyon 

 Az egyesületnek vagyonnal kell rendelkeznie, e 

vagyon minimális mértékéről a törvény nem 

rendelkezik. 

 Lényeges új szabály: Ptk 3:9. (2) 

bekezdésében: ha az alapítók, illetve a tagok 

nem kötelesek az egyesületnek vagyoni 

szolgáltatást teljesíteni, úgy az egyesület 

jogutód nélküli megszűnésekor (felszámolás) a 

kielégítetlenül maradt tartozásokért az egyesület 

tagjainak egyetemlegesen kell helytállniuk.  
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 10 személy egybehangzó akaratnyilatkozata kell 

a megalakuláshoz, alapszabály elfogadásához 

Alapszabály tartalma: 

 Név, székhely, cél, tagok?!,vagyoni 

hozzájárulás, vezető tisztségviselők 

 Tagok jogai, kötelezettsége, tagsági viszony 

keletkezése, megszűnése  

 Egyesület szervei, közgyűlés működése, kizáró, 

összeférhetetlenségi ok, szavazati jog  
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Közgyűlés 

 Évente legalább 1 alkalommal ülésezik; 

 Nem nyilvános; 

 Hatásköre 3:74 ;  

- Alapszabály módosítása, 

- Megszűnés, egyesülés, szétválás kérdésében döntés, 

- Vezető tisztségviselők választása, díjazás 

- Éves költségvetés, beszámoló elfogadása, 

- Vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogkör 

gyakorlása, 

- Olyan szerződések jóváhagyása, melyet az egyesület 

saját tagjával köt, 
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Elektronikus hírközlő eszközök 

igénybevételével tartott ülés 

 Létesítő okiratnak kell tartalmaznia az 

alkalmazás feltételeit, módját úgy hogy  a 

tagok azonosítása és a tagok közötti 

korlátozásmentes kommunikáció biztosított 

legyen 

 Így hozott határozatok rögzítése ellenőrizhető 

módon, jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet 

az ügyvezető ír alá; 
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ÚJ 

 Ügyvezető – elnökség (3 tagú maga választja 

elnökét) 

 Vezető tisztségviselő megbízatása 2 év vagy 

max. 5 év 

 A vezető tisztségviselők 1/3-a lehet az 

egyesület tagjain kívülálló személy is  

 Felügyelő bizottság kötelező: 100 fő feletti 

tagság, vagy a tagság fele jogi személy 
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Vezető tisztségviselő  

 Ügyvezető személyesen köteles eljárni, 

 Nagykorú személy, akinek 

cselekvőképességét tevékenysége ellátáshoz  

   szükséges körben nem korlátozták; 

Nem lehet vezető tisztségviselő: 

- bcs. elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztésre ítéltek, mentesülésig; 

- e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, az eltiltás 

hatálya alatt  
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Felelősség 

 Ha az egyesület vezető tisztségviselője az 

egyesületnek okoz kárt, a 

szerződésszegésért való felelősség szabályai 

szerint felel.  

 Ha a vezető tisztségviselő harmadik 

személynek okoz kárt, a kárért főszabályként 

az egyesület felel.  
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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. 
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 Az egyesület megszűnését megelőző két évben 

a vezető tisztségviselők az egyesület 

megszűnésétől számított két évig 

egyetemlegesen kötelesek helytállni az 

egyesület hitelezőivel szemben mindazon 

tartozásokért, amelyeket az egyesület vagyona 

vagy a vagyoni hozzájárulást nem szolgáltató 

egyesületi tagoknak a jogi személy általános 

szabályai szerinti helytállási kötelezettsége nem 

fedezett. 
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Alapítvány Ptk. 3:378-3:404   

 Alapító által meghatározott tartós cél, 

folyamatos megvalósítására létrehozott jogi 

személy. 

 Alapító meghatározza a juttatott vagyont  

   (100 e Ft) és az alapítvány szervezetét 

 Gazdasági tevékenység céljára nem 

alapítható, de a cél megvalósításával 

közvetlenül összefüggő gazdasági 

tevékenységet végezhet 



Az alapítvány 

tevékenységének korlátai 

 Nem lehet korlátlanul felelős tagja más 

jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és 

nem csatlakozhat alapítványhoz, 

 Nem hozható létre az alapító, a csatlakozó,az 

alapítványi tisztségviselő, az alapítványi 

szervek tagja, valamint ezek hozzátartozói 

érdekében. (magánalapítvány) 

!! A tisztségviselők díjazása nem sérti e 

rendelkezést. 
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Kivétel 3:396  

 Alapító és a csatlakozó kedvezményezett lehet, 

ha a cél az alapító tudományos, irodalmi, vagy 

művészeti alkotásainak gondozása; 

 Alapító és a csatlakozó hozzátartozója 

kedvezményezett lehet, ha  a cél a hozzátartozó 

tudományos, irodalmi, művészeti alkotásainak 

gondozása, hozzátartozó ápolása, tartása, 

egészségügyi ellátásainak költsége, iskolai 

tanulmányainak támogatása 
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Alapító- több alapító 

 Alapító természetes, személy, jogi személy 

 Együttesen gyakorolják az alapítói jogokat, 

alapítóknak konszenzusra kell jutni – tipikus: 

mindannyian alá kell, hogy írják az alapító 

okirat módosítását, együttesen kérik a 

változás bejegyzést 

 Kivétel: alapítók gyűlése, mint testület 

létrehozása; egyesület közgyűlésének 

szabályainak alkalmazása 

 

 

26 



Alapítói jogok gyakorlása 

 Alapító(k), alapítók gyűlése; 

 Alapítói jogokat és kötelezettségeket az 

alapító átruházhatja; 

 Ha az alapító meghalt, vagy más okból 

véglegesen nem gyakorolja, kijelölés 

hiányában kuratórium gyakorolja; 

 Ha nincs jogosult szerv, vagy személy a 

nyilvántartó bíróság 
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Csatlakozás új! 

 A nyilvántartásba vett alapítványhoz vagyoni 

juttatás teljesítésével lehet. 

 A csatlakozó alapítói jogok gyakorlására 

lehet jogosult, ezt a létesítő okirat kell, hogy 

tartalmazza; 

 A csatlakozó a korábbi alapító(k)al 

együttesen gyakorolhatja. 
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Alapító okirat tartalma 

A/ általános tartalmi elemek Ptk 3:5  

- név; székhely; cél; 

- Alapító(k) neve, lakcíme, székhelye 

- Vagyoni hozzájárulás értéke, rendelkezésre 

bocsátás módja, ideje; 

- Vezető tisztségviselők 
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Ptk 3:395  

 Működés időtartama ( határozott, vagy határozatlan idő); 

 Vagyon kezelése, felhasználás szabályai; 

 Kuratóriumi tagság keletkezése, megszűnése, időtartama, kizáró és 

összeférhetetlenségi szabályok; 

 Kuratórium tagjainak díjazása; 

Szükség szerint:  

 Alapítói jogok átruházása; alapító gyűlés; 

 Csatlakozás lehetősége; 

 Alapítványi szervek hatásköréről; 

 Képviseletről; 

 Kedvezményezettekről; 

 Megszűnés esetén vagyon sorsa 
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Alapító okirat módosítása 

 Cél módosítása semmis kivéve, ha célját 

megvalósította, vagy lehetetlenné vált a 

megvalósítás és az új cél megvalósítására 

elegendő vagyonnal rendelkezik – ezt 

bizonyítani kell 

 Semmis az olyan módosítás, amely az 

alapítvány vagyonának csökkentésére irányul, 

vagy ha csatlakozás után a jogutód nélküli 

megszűnés estére kijelölt kedvezményezett 

személyét megváltoztatja. 
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Alapítvány szervei: Kuratórium 

 

 Ügyvezető szerv  

 Minden tag vezető tisztségviselő 

 3 természetes személy, 2 belföldi lakóhely 

 Kedvezményezett annak közeli hozzátartozója 

nem lehet a kuratórium tagja 

 Alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek 

többségben a kuratóriumban 

 Egyszemélyes ügyvezető szerv is választható: 

kurátor 
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 A kuratóriumi tagokat határozott vagy 

határozatlan időre lehet kijelölni, felkérni 

 Évente 1 ülés kötelező, de bármely 

kuratóriumi tag kérheti az ülés összehívását, 

ez esetben az elnök 8 napon belül köteles 

összehívni 
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Felügyelő bizottság 

 Nem kötelező 

 Ha működik 3 tagú, személyesen köteles 

részt venni a bizottság munkájában, 

 A kuratóriumtól függetlenek, nem utasíthatók 

az FB tagok a tevékenységük során 

 

 Könyvvizsgáló – számviteli törvény 
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Felelősség 

 Az alapítvány kurátoraira is vonatkoznak az 

egyesületnél már ismertetett felelősségi 

szabályok, így a 3:21  az alapítvánnyal 

szembeni, a 6:536  pedig a harmadik 

személyekkel szembeni kártérítés 

vonatkozásában. 
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Közhasznú jogállás 

megszerzésének feltételei 

 Magyarországon nyilvántartásba vett létesítő 

okiratában - közfeladat teljesítésére irányuló -

közhasznú tevékenységet végző szervezet, 

amely a társadalom és az egyén közös 

szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő 

erőforrásokkal rendelkezik és társadalmi 

támogatottsága kimutatható 

- civil szervezet ( kiv. civil társaság) 

-  Egyéb (pl. szociális szövetkezet) 
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Közhasznú tevékenység 

 minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban 

megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy 

közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és 

az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez; 

Közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy 

önkormányzati feladat, amit a feladat címzettje 

közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban 

meghatározott követelményeknek és feltételeknek 

megfelelve végez, ideértve a lakosság 

közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok 

ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is; 
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Megfelelő erőforrás 

   Előző két lezárt üzleti év vonatkozásában 
legalább egy feltétel teljesül: 

• Átlagos éves bevétele meghaladja az 1 millió 
Ft-ot; vagy 

• Két év egybeszámított adózott eredménye 
nem negatív; vagy 

• Személyi jellegű ráfordításai eléri az összes 
ráfordítás 1/4-edét ( vezető tisztségviselők 
juttatásainak figyelembe vétele nélkül)  
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Megfelelő társadalmi 

támogatottság 

Előző két lezárt üzleti évben az alábbiak közül 
legalább egy feltétel teljesül: 

- Szja 1% támogatás kiutalt összeg eléri az összes 

bevétel 2%-át ( kiv: állami feladat átvállalása, normatív 

támogatás,); vagy 

- Közhasznú tevékenység érdekében felmerült 
költségek elérik az összes ráfordítás felét a két év 

átlagában,vagy 

-   Közhasznú tevékenység ellátását tartósan ( két év  
átlagában) legalább 10 közérdekű önkéntes segíti,   



Létesítő okirat tartalma 

 Közhasznú tevékenység megnevezése, 

jogszabályhellyel együtt; 

 Tagjain kívül, munkavállalóin, önkéntesein kívül  más is 

részesülhet közhasznú szolgáltatásaiból; 

 Gazdasági-vállalkozási tevékenységet alapcél szerinti 

tevékenységet nem veszélyeztetve végez; 

 Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, 

közhasznú tevékenységre fordítja; 

 Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól 

független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, 
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 Nyilvános ülések 

 Nyilvántartás, mely a döntésre jogosult szerv döntésinek 

tartalma, hatálya, támogatók ellenzők számaránya 

(személye) megállapítható; 

 Döntések érintettekkel való közlési illetve nyilvánosságra 

hozatali módja; 

 Iratokba való betekintés rendje; 

 Működés, szolgáltatásinak igénybevételi módja, 

beszámolói közlésének nyilvánossága 
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Működéssel kapcsolatos 

szabályok 

A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv 

határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki 

vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

 a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

 b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a 

megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

 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. 
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Nem lehet felügyelő szerv 

elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

 a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja 

(ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik 

tisztséget nem töltenek be), 

 b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más 

tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik, 

 c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a 

bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 

szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony 

alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél 

szerinti juttatást -, illetve 

 d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
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A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más 

közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan 

közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését 

megelőző két évben legalább egy évig -, 

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

vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

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

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

alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

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

szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi 

érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen 
tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
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Közszolgáltatási szerződés 

 Közfeladat – vagy annak egy része – ellátására 

a szerv nevében történő ellátásra kötött írásbeli 

szerződés. Nem minősül annak, azon 

közszolgáltatással kapcsolatban kötött 

szerződés, amelynek nyújtása jogszabályban 

meghatározott feltételeken alapuló engedélyhez 

van kötve. (Ectv.) 

 A szolgáltató általános gazdasági érdekű 

szolgáltatás nyújtására köteles, a felhasználó díj 

fizetésre köteles (Ptk.) 

 45 



Előnyök, hátrányok 

 Kettős könyvvezetés; 

 Közhasznú megjelölés használata; 

 A szervezetet és a támogatóit külön 

jogszabály alapján megillető adó és 

illetékkedvezmény; 

 Állami közigazgatási, költségvetési szerv 

közszolgáltatási szerződést csak közhasznú 

szervezettel köthet  
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Közhasznú jogállás törlése 

iránti kérelem 

 Létesítő okirat, melyből törölték a 

közhasznúságra utalást, 

 Nyilatkozat köztartozások rendezéséről,  

közszolgáltatás ellátására irányuló 

szerződéséből eredő kötelezettségeit 

időarányosan teljesítéséről, 

 NAV nullás igazolás, 

 Képviselő meghatalmazása 
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Megszűnés - egyesület 

 Csak egyesülettel egyesülhet és egyesületekre 

válhat szét; 

 Határozott idő eltelt, vagy feltétel bekövetkezett; 

 Tagok kimondják a megszűnést; 

 Arra jogosult szerv megszűnteti; 

 Megvalósította célját, vagy a lehetetlenné vált 

célja megvalósítása; 

 Tagok száma 6 hónapon keresztül 10 főt nem 

éri el; 
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 Megszűnés megállapítása közgyűlési 

határozattal – fizetőképes az egyesület 

végelszámolási eljárás 

- Fizetésképtelenség esetén: felszámolási 

eljárás 

 Amennyiben közgyűlés nem tartható 

Ügyészség felé kell kérelmet benyújtani – 

megszűnés megállapítása iránt indít pert, 

kényszer-végelszámolás 
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Átalakulás, megszűnés - 

alapítvány 

 Más jogi személlyé nem alakulhat át, csak alapítvánnyal 

egyesülhet, válhat szét 

 Megszűnik jogutód nélkül: 

- Célját megvalósította és az alapító új célt nem jelölt ki; 

- Cél megvalósítás lehetetlenné vált és módosításra más 

alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; 

- 3 éven át nem folytat tevékenységet, 

- Határozott időtartam eltelt; 

- Arra jogosult szerv - törvényességi felügyeleti eljárás 

keretében - megszűnteti 
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 Alapító nem szüntetheti meg; de kérelmet 

nyújthat be, vagy kuratórium kérheti, ha az 

alapító nem intézkedik 
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Végelszámolás 

 Közgyűlés, alapító rendeli el a végelszámolást,  

 Megállapítja végelszámolás kezdő időpontját, 

 Végelszámolót választ 

 Rendelkezik a civil szervezet vagyoni részesedésével 

működő jogalanyok sorsáról 

 ÁNYK űrlap – végelszámolás (PK.156) 

 Végelszámoló nyilatkozata a tisztség vállalásáról, 

összeférhetetlenségre is kiterjedően 

 Nyilatkozat a munkavállalók tájékoztatásáról  
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Végelszámoló feladata 

 Hitelezők igényeinek összesítése (40 napon 

belül jelenthetik be) 

 Követelések behajtása 

 Adóbevallás, számviteli beszámoló, vagyon 

felosztási javaslat készítése, zárójelentés 

 Társadalombiztosítási adatszolgáltatás 

 3 éven belül be kell fejezni, törlési kérelem 

 Ha kiderül, hogy fizetésképtelen a civil 

szervezet, felszámolási eljárás iránti kérelem 
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Megszűnés esetén a vagyon 

sorsa 

 A hitelezők kielégítése után fennmaradó 

vagyon hasonló célú közhasznú 

szervezetnek kell átadni; 

 Ezt az alapszabályban lehet megjelölni, ha 

ilyen rendelkezés nincs jogszabályban 

meghatározott szervezetnek kell átadni.  
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 Bíróság az ügyész keresete alapján szünteti meg, vagy 

állapítja meg a megszűnést 

 Egyesület kérelmére is, ha elhatározza a megszűnést, 

az anyagi jogi feltételek fennállnak és adószámmal nem 

rendelkezik 

 Nyilvántartó bíróság bejegyzi a „megszűnt” toldatot 

 Bíróság felhívja a képviselőt jelentse be idézési címét 

 Hitelezők követeléseiket 

 Ha nem érkezik bejelentés törli a szervezetet 

 Ha érkezik bejelentés végelszámolási eljárásról dönt a 

bíróság 
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Egyszerűsített törlés 



Kényszer-végelszámolás 

 Bírósági határozat alapján elrendelt 

végelszámolás, egyszerűsített törlési eljárás 

előzte meg, alapítvány megszűnését 

állapította meg a bíróság 

 Végelszámoló kijelölése (korábbi képviselő) 
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Csődeljárás 

 Az adós csődegyezség megkötése 

érdekében fizetési haladékot kap, 

csődegyezség megkötésére tesz kísérletet 

 Nyilvántartó bíróság folytatja le, 

 90 napos fizetési haladék, reorganizációs 

terv, egyezség 

 Ha nem születik egyezség, terv nem kerül 

benyújtásra fizetésképtelenség megállapítása 

 3 évente egy eljárás 
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Felszámolási eljárás 

 Fizetésképtelenség esetén a jogutód nélküli 

megszüntetés során a hitelezők minél teljesebb 

kielégítést kapjanak (tv. szerinti sorrend)  

 Fizetésképtelenség: civil szervezet szerződésen alapuló 

nem vitatott vagy elismert, lejárt tartozásait  60 napon 

belül nem egyenlítette ki 

 Nem fizetésképtelen, ha állami vagy önkormányzati 

szerv felé áll fenn követelése, tartozásait meghaladóan 

 Felszámoló kijelölése, hitelezők igénybejelentése, 

követelések behajtása, vagyon felosztás 
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Köszönöm a figyelmet! 
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