
Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése 
folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az 
előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért 
jelen formájában nem tekinthető a Kormány álláspontjának.  
 
A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási 
folyamat átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a 
mellékelt előterjesztés valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat!  
 

A tervezet előterjesztője 
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2011. évi ….. TÖRVÉNY 
az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról 
 
Az Országgyűlés elismerve, hogy  
 

- az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen Magyarország fejlődéséhez 
 
- a civil szervezetek a társadalom alapvető sejtjei amelyek folyamatosan hozzájárulnak közös 

értékeink mindennapi megvalósulásához 
 
az egyesülési szabadság érvényesülése, valamint  
 

- a civil szervezetek működésének alapjainak megteremtése,  
 
- társadalmilag hasznos és közösségteremtő tevékenységük elismerése,  
 
- közérdekű, illetve közhasznú tevékenységük támogatása  

 
érdekében — összhangban az Alaptörvény, valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányának rendelkezéseivel — a következő törvényt alkotja: 
 
 
1.§ A törvény hatálya az egyesülési jog alapján létrejött szervezetekre, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján létrehozott alapítványokra 
terjed ki. 
 
2.§ E törvény alkalmazásában 
a) befektetési tevékenység: a civil szervezet saját eszközeiből történő értékpapír, társasági tagsági 
jogviszonyból eredő vagyoni értékű jog, ingatlan és más egyéb hosszú távú befektetést szolgáló 
vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenység; 
b) cél szerinti juttatás: a civil (közhasznú) szervezet által közhasznú tevékenysége keretében 
nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás; 
c) civil delegált: a Tanács, illetve a Kollégium azon tagja, akit a civil jelöltállítási rendszerben a civil 
szervezetek e törvény rendelkezései szerint választottak meg; 
d) civil szervezet: az e törvény I. része alapján létrejött szervezet a párt és a szakszervezet 
kivételével, valamint az alapítvány; civil szervezet alatt az e törvény II-VI. és VIII-IX. részében a civil 
társulást nem kell érteni; 
e) felelős személy: a szervezet létesítő okiratában és belső szabályzataiban vezető 
tisztségviselőként megjelölt vagy egyébként érdemi döntési jogkörrel rendelkező személy, valamint 
az a személy, aki a létesítő okirat felhatalmazása, a szervezet legfőbb szervének határozata vagy 
szerződés alapján a szervezet képviseletére vagy pénzforgalmi számlája feletti rendelkezésre 
jogosult; 
f) gazdálkodó tevékenység: azon tevékenységek összessége, amelyek a szervezet vagyoni, 
pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményt eredményeznek; 
g) gazdasági-vállalkozási tevékenység: a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt 
eredményező gazdasági tevékenység, ide nem értve a bevétellel járó, létesítő okirat szerinti cél 
szerinti tevékenységet, valamint a közhasznú tevékenységet; 
h) közeli hozzátartozó: a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó, valamint az 
élettárs; 
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i) induló tőke: a civil szervezet létrehozásakor az alapító(k), illetve alapító tag(ok) által a civil 
szervezet rendelkezésére bocsátott vagyon; 
j) közérdekű kötelezettségvállalás: a Ptk. 593–596. §-ban meghatározottak szerinti 
kötelezettségvállalás; 
k) közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt – 
törvényben nevesített állami vagy önkormányzati feladat megvalósítására irányuló – célkitűzés 
elérését közvetlenül szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek 
kielégítéséhez;  
l) közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, 
megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása; 
m) legfőbb szerv: az alapítvány kezelő szerve (szervezete), az egyesület taggyűlése, vagy a létesítő 
okirat rendelkezései szerint közvetlenül vagy közvetett módon választott testület; 
n) létesítő okirat: a civil társulás nyilvántartásba vételi adatlapja, az egyesület, szövetség 
alapszabálya, az alapítvány alapító okirata; 
o) nem pénzbeli támogatás: vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog, szellemi alkotás, 
illetőleg vagyoni értékű jog részben vagy egészében, véglegesen vagy ideiglenesen történő teljesen 
vagy részben ingyenes átruházása vagy átengedése, illetve szolgáltatás biztosítása; 
p) 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; 
q) támogatás: pénzbeli és nem pénzbeli, ellenszolgáltatás nélküli juttatás; 
r) tartós adományozás: a civil szervezet és támogatója által írásban kötött szerződés alapján 
nyújtott pénzbeli támogatás (nem magánszemély támogató esetében az értékpapír átadása is), ha a 
szerződésben a támogató arra vállal kötelezettséget, hogy a támogatást a szerződéskötés 
(szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy 
alkalommal - azonos vagy növekvő összegben - ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít 
ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatása nyújtása keretében utal az 
adományozó nevére, tevékenységére; 
s) törzsvagyon: az induló tőke megnövelve alapítvány esetében a csatlakozók által rendelkezésre 
bocsátott vagyonnal; 
t) vezető tisztségviselő: az alapítvány kezelője, illetőleg kezelő szervének (szervezetének) és 
felügyelő szervének elnöke és tagja, továbbá - ha az alapítvány kezelő szerve (szervezete) elkülönült 
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy állami szerv - a kezelő szerv 
(szervezet) egyszemélyi felelős vezetője vagy ilyen jogkörben eljáró testületének tagja; az egyesület 
ügyintéző és képviseleti vagy felügyelő szervének elnöke és tagja. 
 

I. Rész 
Az egyesülési jog alapján létrejött szervezetek 

 
1. Általános rendelkezések 

 
3.§ (1) Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelynek alapján 
mindenkinek joga van arra, hogy másokkal szervezeteket, illetőleg közösségeket hozzon létre vagy 
azokhoz csatlakozzon. 
(2) Az egyesülési jog alapján a magánszemélyek, a jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetei — tevékenységük célja és alapítóik szándéka szerint — szervezeteket 
hozhatnak létre és működtethetnek. 
(3) Az egyesülési jog gyakorlása nem sértheti az Alaptörvény C) cikk (2) bekezdését, nem valósíthat 
meg bűncselekményt és bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint nem járhat mások 
jogainak és szabadságának sérelmével. 



3 
 

(4) Az egyesülési jog alapján egyesület, civil társulás minden olyan tevékenység végzése céljából 
alapítható, amely összhangban áll az Alaptörvénnyel és amelyet törvény nem tilt. Egyesület 
elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység végzése céljából nem alapítható. Az egyesülési jog 
alapján fegyveres szervezet nem hozható létre. 
 
4.§ (1) Az egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzatisággal rendelkező szervezet, 
amely az alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, céljának 
elérésére szervezi tagjai tevékenységét és ennek előmozdítása érdekében kiegészítő jelleggel 
folytathat gazdaségi-vállalkozási tevékenységet is. 
(2) Az egyesület, továbbá – ha alapszabálya így rendelkezik – egyes szervezeti egysége jogi személy. 
Az egyesület a nyilvántartásba vétellel nyeri el jogi személyiségét.  
(3) Az egyesületnek az a szervezeti egysége nyilvánítható jogi személlyé, amelynek önálló ügyintéző 
és képviseleti szerve van, valamint a működéséhez szükséges vagyonnal (önálló költségvetéssel) 
rendelkezik. 
(4) Az egyesület különös formái: a szövetség, a párt és a szakszervezet, valamint a tömegmozgalom, 
amelyekre e törvény eltérő rendelkezései hiányában az egyesületre vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 
 
 
5.§ (1) Az egyesület alapításához az szükséges, hogy legalább tíz alapító tag a szervezet 
megalakítását kimondja, valamint hogy alapszabályát megállapítsa, ügyintéző és képviseleti szerveit 
megválassza.  
(2) A tömegmozgalom formájában működő egyesület tevékenységében nem nyilvántartott tagok is 
részt vehetnek. 
(3) Pártnak és szakszervezetnek csak magánszemély tagjai lehetnek. 
(4) A szövetség fromájában működő egyesület megalapításához az szükséges, hogy az (1) bekezdés 
szerinti tíz tag között legalább két – már nyilvántartásba vett – szervezet határozza el a szövetség 
megalapítását. 
 
6.§ (1) A civil társulás az egyesülési jog alapján létrehozott olyan szervezet, amelynek jogi 
személyisége és magánjogi jogalanyisága nincsen, és amelyet alapítói gazdálkodó tevékenység 
folytatásának igénye nélkül hoznak létre. 
(2) A civil társulás alapításához az szükséges, hogy legalább három tag a szervezet megalakítását 
kimondja. 
(3) A civil társulás törvényes képviselőként az ügyintéző és képviseleti joggal felruházott személy 
képviseli bíróságok, ügyészségek és más hatóságok előtt.  
 
7.§ Nem minősül egyesületnek, sem civil társulásnak a magánszemélyeknek az egyesülési jog 
alapján létrehozott olyan közössége, amelynek működése nem rendszeres, vagy nincs nyilvántartott 
tagsága vagy e törvényben meghatározott jogi formája, szervezete. 
 

2. Az egyesület alapvető nyilvántartásba vételi szabályai 
 
8.§ (1) Az egyesület megalakulását követően kérni kell annak bírósági nyilvántartásba vételét.  
(2) Az egyesület nyilvántartásba vétele nem tagadható meg, ha az egyesület 
a) alapszabályában foglalt célok nem ellentétesek az Alaptörvénnyel, 
b) alapszabálya megfelel az e törvényben foglaltaknak, továbbá 
c) alapítói eleget tettek az e törvényben, illetve pártra, szakszervezetre vonatkozó külön törvényben 
előírt egyéb rendelkezéseknek. 
(3) Az egyesület tevékenységét legkorábban a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre 
emelkedésének napján kezdheti meg. 
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9.§ A bíróság a nyilvántartásba vétel során megvizsgálja, hogy az alapítás megfelel-e a törvényben 
meghatározott feltételeknek. E körben azt kell vizsgálnia, hogy 
a) az alapítók száma megfelel-e a törvényben foglalt rendelkezéseknek azzal, hogy a tagok teljes 
névsorának vizsgálatára nincs szükség és az alakuló ülés hiteles  jegyzőkönyvének vagy a 
jegyzőkönyvhöz mellékelt tagjegyzéknek (részvételi ívnek) a csatolásával is igazolni lehet az alapító 
tagok létszámának meglétét, 
b) az egyesület elnevezése megfelel-e a 10.§ (2)-(4) bekezdésében foglaltaknak, 
c) az ügyintéző és a képviseleti szerv tagjai nyilatkoztak-e arról, hogy a 11.§ (1)-(2) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelnek azzal, hogy külön hatósági igazolásra nincs szükség, 
d) az alapszabályban megállapított cél megfelel-e a 3.§ (3)-(4) bekezdéseiben foglaltaknak azzal, hogy 
a gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel csak kiegészítő lehet, 
e) az alapszabály megfelel-e a 10.§-ban foglaltaknak, 
f) a kérelmet benyújtó képviselő képviseleti joga fennáll-e azzal, hogy az ügyintéző szerv tagjainak 
név szerinti megjelölése a nyilvántartásba vételnek nem feltétele. 
 

3. Az egyesület alapszabálya 
 
10.§ (1) Az egyesület alapszabálya az abban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően biztosítja a 
szervezet működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését. 
(2) Az egyesület alapszabályában rendelkezni kell a szervezet nevéről, céljáról és székhelyéről, 
szervezetéről, valamint arról, amit törvény az alapszabály kötelező elemeként előír. 
(3) Az egyesület elnevezése és célja — az érdekelt személy (jogi személy) hozzájárulása nélkül — nem 
keltheti azt a látszatot, hogy az egyesület a tevékenységét más személy (jogi személy) 
tevékenységéhez kapcsolódóan fejti ki. 
(4) Az egyesület elnevezésének az ország területén hasonló működési körben tevékenykedő, 
korábban bejegyzett egyesületek elnevezésétől különböznie kell. 
(5) Az alapszabály módosítása esetén a nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályok irányadók. 
 

4. Az egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei 
 
11.§ (1) Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, aki cselekvőképes, a 
közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és 
a) magyar állampolgár, vagy 
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy 
c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá 
tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 
(2) Párt alapítója és tisztségviselője csak olyan személy lehet, aki az országgyűlési képviselők 
választásán vagy a helyi önkormányzati képviselők választásán választójoggal rendelkezik. 
(3) Az egyesület tagja 
a) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein; 
b) választhat és választható az egyesület szerveibe; 
c) köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek. 
 
12.§ (1) Az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására 
jutástól számított 30 napon belül – az ügyészséghez fordulhat. 
(2) A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt 
esetben a határozat végrehajtását felfüggesztheti. 
(3) A párt vonatkozásában a párt tagját az (1) bekezdésben említett jogosultság csak e törvény, 
valamint a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény megsértése esetén illeti meg. 
 

5. Az egyesület szervezeti rendje 
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13.§ (1) Az egyesület legfőbb szerve a tagok összessége (taggyűlés), vagy a tagok által – az 
alapszabályban meghatározottak szerint – közvetlenül vagy közvetett úton választott testület.  
(2) Az egyesület legfőbb szervét szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni. A 
legfőbb szervet össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha a tagok egyharmada vagy 
az alapszabályban ettől eltérően meghatározott hányada — az ok és a cél megjelölésével — azt kéri. 
(3) Az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve a tagok által — a létesítő okiratban meghatározottak 
szerint — közvetlenül vagy közvetett úton választott testület (elnökség).  
 
14.§ (1) Az egyesület legfőbb szervének hatáskörébe tartozik: 
a) az alapszabály megállapítása és módosítása; 
b) az éves költségvetés, illetve a számviteli beszámoló elfogadása; 
c) az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadása; 
d) az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, vagy feloszlásának kimondása; 
e) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal. 
(2) Az egyesület éves költségvetésének megállapítását, a számviteli beszámoló elfogadását és az 
ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának megtárgyalását az alapszabály — a legfőbb szerv 
helyett — a szervezet más szervére bízhatja. 
 

6. Az egyesületek feletti törvényességi felügyelet 
 

15.§ (1) A párt kivételével az egyesületek feletti törvényességi felügyelet szabályait e törvény II. 
része állapítja meg. 
(2) A párt feletti törvényességi felügyelet szabályairól külön törvény rendelkezik. 
 

7. Csődeljárás, felszámolási eljárás 
 
16.§ (1) Az egyesületre a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvényt (a továbbiakban: 
Cstv.) megfelelően alkalmazni kell, a következő eltérésekkel: 
(2) Az eljárást az egyesület székhelye szerinti megyei (fővárosi) bíróság folytatja le. Ahol a Cstv. a 
gazdálkodó szervezet vezetőjét említi, ott az egyesület ügyintéző és képviselő szervezetének tagját 
kell érteni.  
(3) A felszámolás elrendelésekor az egyesületnek haladéktalanul el kell különítenie az eljárás dologi 
és személyi ráfordításait fedező összeget. Ennek elmulasztása esetén az eljárás során a tagok 
pótbefizetésre kötelezhetők.  
(4) A Cstv. 27. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetekben a bíróság a egyesület kérelmére a 
Cstv. 26. § (3) bekezdésének alkalmazása helyett legfeljebb 90 napos fizetési haladékot adhat, és 
egyben reorganizációs terv készítését rendeli el. A bíróság a fizetésképtelenséget megállapítja, ha a 
egyesület a határidő leteltekor a reorganizációs tervet nem nyújtja be, vagy ahhoz nem csatolja a 
hitelezőkkel kötött megállapodást az adósságok rendezéséről, továbbá a vagyonhiány és forráshiány 
megszüntetésére az egyesület legfőbb szerve által hozott döntéseket. 
(5) A fizetésképtelenség megállapításának a (3) bekezdés szerinti időtartamú halasztására legfeljebb 
háromévenként kerülhet sor. 
(6) Az egyesület csődeljárása vagy felszámolása esetén a „cs.a” vagy a „f.a.” toldatot, a csődeljárás 
megindítását, a csődeljárás elrendelését, a felszámolási eljárás elrendelését és az említett eljárások 
jogerős befejezését a bírósági nyilvántartásban is fel kell tüntetni. A nyilvántartásba be kell jegyezni 
az eljárás nevét, kezdő, illetve befejező időpontját, továbbá a vagyonfelügyelőre vagy felszámolóra, 
illetve a vagyonfelügyelőre vonatkozó adatokat (név, székhely, lakóhely, levelezési cím). 
(7) A csődeljárás iránti kérelem, továbbá a csődeljárást, illetve a felszámolást elrendelő végzést – a 
közzététel tartalmára vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – a Civil Információs Portálon 
közzé kell tenni. 
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(8) Ha a felszámolási eljárás lefolytatását követően a egyesület megszűnik, az erről szóló végzés 
jogerőre emelkedésének napjával az egyesületet törölni kell a nyilvántartásból. 
 

8. Az egyesület megszűnése 
 
17.§ (1) Az egyesület megszűnik, ha 
a) a legfőbb szerv kimondja az egyesület jogutódlással történő megszűnését *más civil szervezeti 
formaváltás, más egyesülettel való egyesülés (beolvadás, összeolvadás), szétválás (különválás vagy 
kiválás) mindezek együtt : átalakulás+, 
b) a legfőbb szerv kezdeményezi az egyesület jogutód nélküli megszüntetését, 
c) az egyesületet az arra jogosult feloszlatja, 
d) az egyesület megszűnését az arra jogosult megállapítja, 
e) a bíróság a tartós fizetésképtelenség miatt felszámolási eljárásban megszünteti. 
(2) Az (1) bekezdés b)-e) pontjaiban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg. 
(3) A 4.§ (4) bekezdés szerinti különös formában működő egyesület csak azonos formában működő 
egyesülettel egyesülhet, vagy ilyen szervezeti formában működő egyesületekké válhat szét. Ha 
valamely nem különös formában működő egyesület a jövőben különös formában kíván működni, úgy 
kérnie kell az ennek a formának megfelelő nyilvántartásba vételét. 
(4) Az egyesület a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. A törlésre az egyesület nyilvántartásba 
vételére vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell. 
(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kezdeményezésnek nincs helye, ha az egyesülettel szemben 
lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy a fizetésképtelenségét a bíróság megállapította. 
(6) A párt megszűnésének szabályait külön törvény tartalmazza. 
 
18.§ (1) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén – kivéve ha felszámolását kezdeményezték 
– végelszámolásnak van helye. 
(2) A végelszámolására a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 
törvény (a továbbiakban: Ctv.) VIII. fejezetének rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni az e 
törvényben szabályozott eltérésekkel. 
(3) Végelszámolásra 
a) az egyesület legfőbb szervének az egyesület feloszlására vonatkozó határozata, vagy 
b) a bíróságnak az egyesületet feloszlatást elrendelő határozata alapján (kényszer-végelszámolás) 
kerülhet sor. 
(4) A végelszámoló nevét, lakóhelyét, levelezési címét a bíróságnak be kell jelenteni. 
(5) A végelszámolás (kényszer végelszámolás) közzétételét követően az egyesületnek haladéktalanul 
el kell különítenie az eljárás dologi és személyi ráfordításainak fedezetét.  
 
19.§ (1) Az egyesület megszűnése esetén annak vagyonáról — a hitelezők kielégítése után — az 
alapszabály előírása, vagy ennek hiányában a legfőbb szervének döntése szerint kell rendelkezni.  
(2) A végelszámolás, illetve felszámolási eljárás befejeztével az ügyintéző és képviseleti szervnek 
értesítenie kell a bíróságot, amely az értesítésben és az egyesület törlését elrendelő határozatában 
rendelkezik a jogutód nélkül megszűnő egyesület – hitelezői igények kielégítése után – megmaradó 
vagyonának további sorsáról. 
(3) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a megszűnt egyesület vagyonát a bíróság a Nemzeti 
Együttműködési Alap támogatására köteles fordítani. A vagyon felhasználásának módját 
nyilvánosságra kell hozni. 
 
20.§ (1) A bíróság a legfőbb szerv feloszlásra irányuló döntése alapján megállapítja az egyesület 
megszűnését és a 19.§-ban foglaltak szerint törli a nyilvántartásból. 
(2) Az egyesületet a 19.§-ban foglaltak szerint törölni kell a nyilvántartásból, ha a bíróság az 
egyesületet feloszlatja. 
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9. A civil társulásra vonatkozó különös szabályok 
 
21.§ (1) A civil társulás megalakulásának napjával jön létre; a civil társulás létrejöttét a bíróság 
tudomásul veszi, annak tényét rögzíti a nyilvántartásban.  
(2) A civil társulás tevékenységét megalakulása napjával kezdheti meg.  
(3) Civil társulás esetében a bíróság csak azt vizsgálhatja, hogy a civil társulás megalapításának célja 
megfelel-e a 3.§ (3)-(4) bekezdéseiben és a 6.§-ban foglaltaknak.  
(4) A civil társulás létesítő okirata a nyilvántartásba vételi adatlap. 
 
22.§ (1) A civil társulás gazdálkodó tevékenységet nem folytathat, nyilvántartására, működésére az 
e törvényben megállapított szabályok irányadók. 
(2) Civil társulás esetében csődeljárásnak, felszámolási eljárásnak nincs helye.  
 
23.§ (1) Civil társulás megszűnhet egyesületté való alakulással. Ebben az esetben az egyesületté 
alakulásra e törvénynek az egyesület nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályai alkalmazandók. 
(2) A civil társulást a létesítő okiratban ügyintéző és képviseleti joggal rendelkező személy kérelmére 
a bíróság törli. 
(3) A civil társulást a bíróság törli a nyilvántartásból, amennyiben a civil társulást az arra jogosult 
feloszlatja. 
 

II. Rész 
A civil szervezetek feletti törvényességi felügyelet 

 
10. Az ügyész és a bíróság intézkedései 

 
24.§ (1) A civil szervezet működése felett az ügyészség – az e törvényben meghatározott 
eltérésekkel – az ügyészségre irányadó külön törvény rendelkezései szerint törvényességi 
felügyeletet gyakorol. A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben 
egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. 
(2) A törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészség ellenőrzi, hogy a civil szervezet 
a) belső (önkormányzati) szabályzatai, illetve azok módosításai megfelelnek-e a jogszabályoknak,  
b) működése, határozatai, a legfőbb szerv döntései megfelelnek-e a jogszabályoknak, a létesítő 
okiratnak vagy az egyéb belső (önkormányzati) szabályzatoknak. 
(3) Ha a civil szervezet működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyészség 
törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva keresettel bírósághoz fordulhat. A bíróság 
a) megsemmisíti a civil szervezet legfőbb szervének törvénysértő határozatát, és szükség szerint új 
határozat meghozatalát rendeli el; 
b) a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja a legfőbb szervet, vagy határidő 
tűzésével a törvényes működés helyreállítására kötelezi a legfőbb szervet, és minderről értesíti a civil 
szertvezetnél választott felügyelő szervet is; 
c) ismételt vagy súlyos törvénysértés esetén a civil szervezetnek vagy egyes szerveinek működését 
felfüggeszti, egyidejűleg - a törvénysértő állapot megszüntetésének időtartamára, de legfeljebb a 
kijelöléstől számított 90 napra - felügyelőbiztost jelöl ki, 
d) ha a törvényes működés nem állítható helyre vagy a b) pont szerinti határidő eredménytelenül telt 
el, a civil szervezetet feloszlatja, illetve megszünteti. 
(4) A bíróság az egyesület feloszlatásáról, illetőleg a civil szervezet megszüntetéséről az ügyész 
keresetének beérkezésétől számított 180 napon belül határozatot hoz. 
(5)Súlyos törvénysértésnek minősül különösen, ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti jogsértés a civil 
szervezet cél szerinti működését veszélyezteti vagy ellehetetleníti. 
(6) A bíróság a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben  
a) meghatározza a felügyelőbiztos feladatát,  
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b) a törvényes állapot helyreállítására határidőt állapít meg,  
c) szükség szerint új felügyelőbiztost nevezhet ki a korábbi felügyelőbiztos felmentése mellett.  
(7) A felügyelőbiztos köteles a működés törvényességének helyreállítása céljából haladéktalanul 
összehívni a civil szervezet legfőbb szervét. Ha a bíróság az ügyintéző és képviseleti szerv működését 
függesztette fel, e szerv jogkörében – a halaszthatatlan ügyekben – a felügyelőbiztos intézkedik. 
(8) A bíróság az ügyészség keresete alapján megállapítja a civil szervezet megszűnését, ha tagjainak 
száma az e törvényben meghatározott legkisebb létszám alá csökken. 
(9) A civil szervezet – feloszlatása, megszüntetése vagy megszűnésének megállapítása esetén – a 16. 
§-ban foglaltak szerint a nyilvántartásból való törlésről rendelkező bírósági határozat jogerőre 
emelkedésének napjával szűnik meg.  
 

11. A felügyelőbiztos 
 

25.§ (1) A bíróság felügyelőbiztosként a civil szervezettől független, arra alkalmas, megfelelő 
szaktudással rendelkező személyt jelölhet ki állami szerv vagy bármely szakmai kamara által vezetett 
névjegyzékben szereplő személyek közül (pl. ügyvéd, közvetítő, könyvvizsgáló, igazságügyi szakértő).  
(2) Nem lehet felügyelőbiztos, akinek közeli hozzátartozója a civil szervezet alapítója, tagja, vezető 
tisztségviselője vagy könyvvizsgálója, valamint az, aki a civil szervezettel azonos tevékenységet 
folytató más civil szervezetben vezető tisztségviselő. 
(3) A felügyelőbiztos az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható gondossággal köteles eljárni, a 
tevékenységével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel. 
 
26.§ (1) A felügyelőbiztos feladata a civil szervezet törvényes működésének helyreállításához 
szükséges intézkedések megtétele, ennek keretében  
a) a vezető tisztségviselőktől, illetve a civil szervezet vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást 
kérhet,  
b) betekinthet a civil szervezet tagnyilvántartásába, könyvvezetésébe, szerződéseit, pénzforgalmi 
számláit megvizsgálhatja, ha erre a bíróság kifejezetten feljogosítja. 
(2) A felügyelőbiztos a civil szervezet üzleti titkait köteles megőrizni és a birtokába jutott 
információkról csak a bíróságot, nyomozó hatóságot, állami ellenőrző szervet tájékoztathatja.  
(3) A felügyelőbiztos a bíróság felhívására, a bíróság által megadott határidőn belül és módon köteles 
tevékenységéről beszámolni. 
(4) A civil szervezet tagjai, vezető tisztségviselői vagy a civil szervezet alkalmazásában állók kötelesek 
a felügyelőbiztos részére minden olyan eszközt, iratot, illetve információt biztosítani, amely 
hozzásegíti ahhoz, hogy feladatait elláthassa. 
 

12. Jogorvoslat az ügyész és a felügyelőbiztos intézkedései ellen 
 
27.§ Az ügyész törvénysértő intézkedései ellen külön törvény szerint kifogásnak van helye. 
 
28.§ (1) A felügyelőbiztos jogszabálysértő tevékenysége vagy mulasztása miatt a civil szervezet, 
annak vezető tisztségviselői, tagjai, hitelezői vagy más, jogos érdekeiben sérelmet szenvedett 
személy vagy szervezet a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül, de legfeljebb a 
felügyelőbiztos kirendelésének időtartama alatt a bíróságnál kifogással élhet.  
(2) 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. 
(3) A felügyelőbiztos költségeit és díját a civil szervezet viseli. Ha a felügyelőbiztos díja és költsége 
behajthatatlannak bizonyul, a díjat és költséget a kijelölést elrendelő bíróság gazdasági hivatala téríti 
meg a felügyelőbiztos részére. 
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III. rész 
Civil szervezetek nyilvántartása 

 
29.§ A civil szervezetek adatait a bíróság országosan egységes, elektronikus, bárki számára 
ingyenesen hozzáférhető közhiteles nyilvántartásban rögzíti. 
 

13. A nyilvántartás vezetése és kezelése 
 
30.§  (1) A civil szervezetek közhiteles nyilvántartásának (a továbbiakban: Nyilvántartás) 
informatikai üzemeltetését a 29.§ szerinti törvényben meghatározott központi költségvetési szerv (a 
továbbiakban: Nyilvántartó) végzi.  
(2) A Nyilvántartás adatait a Nyilvántartó számára nyilvántartásba vételről döntést hozó bíróság 
elektronikus úton szolgáltatja.  
(3) Az elektronikus adattovábbítás és a Nyilvántartás informatikai biztonságáról a Nyilvántartó 
gondoskodik.  
(4) A Civil Információs Portál a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter 
(továbbiakban: miniszter) által működtetett honlap, amelynek célja a civil szervezetekkel kapcsolatos 
nyilvános, közérdekből nyilvános információk gyűjtése, rendszerezése és közzététele, illetőleg 
kérelemre adatszolgáltatás ezen információkból. 
 

14. A nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtása 
 
31.§ Civil szervezet nyilvántartásba vételéhez e törvény melléklete szerinti kérelmet kell benyújtani. 
 
32.§ (1) Az e törvény melléklete szerinti kérelemhez csatolandó okiratok: 
a) a civil szervezet létesítő okirata, 
b) a civil szervezet ügyintéző és képviseleti szerve tagjainak a tagság elfogadására és a jogszabályban 
meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozata, 
c) a székhely használat jogcímét igazoló okirat másolata, 
d) szükség szerint a felügyelő szerv tagjainak a tagság elfogadására és a jogszabályban meghatározott 
követelményekre vonatkozó nyilatkozata, 
e) szükség szerint a civil szervezet létesítő okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövege. 
(2) Egyesület esetében a kérelemhez csatolandó okiratok továbbá: 
a) az egyesület alakuló ülésének jegyzőkönyve, 
b) az egyesület alakuló ülésének jelenléti íve a tagok nevével, lakóhelyével és aláírásával, 
(3) Alapítvány esetében a kérelemhez csatolandó okiratok továbbá: 
a) igazolás az alapítvány céljára rendelt vagyon rendelkezésre bocsátásáról, 
b) állami alapító által alapított alapítvány, illetve állami alapító által államháztartáson kívüli alapítóval 
közösen alapított alapítvány esetén a kezelő szervezetbe tagként az állami alapító részéről való 
jelölésről készült okirat hiteles másolata. 
(4) A nyilvántartásba bejegyzésre kerülő egyes adatok igazolása további okiratok csatolását is 
szükségessé teheti, illetve okiratok benyújtását más jogszabály is előírhatja. 
 
33.§ (1) A civil szervezet nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmet kezdőiratként a polgári 
nemperes ügyek megyei bírósági lajstromába (a továbbiakban: Pk lajstrom) kell bejegyezni.  
(2) Az iratok között zárt borítékban kell elhelyezni az e törvény vagy más jogszabály szerint nem 
nyilvános adatokat tartalmazó iratot, és azt az iratok megtekintésekor az iratból ki kell emelni. E 
rendelkezést megfelelően alkalmazni kell elektronikus nyilvántartás esetén is. 
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34.§ (1) A civil szervezet nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtó személy dönthet arról, hogy 
a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet, valamint a kérelem mellékleteiként benyújtott okiratok 
mindegyikét egységesen papír alapon vagy elektronikus úton nyújtja be. Elektronikusan benyújtott 
kérelem esetén a bíróság elektronikus úton közli a határozatait.  
(2) Az elektronikus benyújtásra a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus 
tértivevényről szóló törvényt kell megfelelően alkalmazni.  
(3) A nyilvántartásba vétel iránti kérelem elektronikus benyújtása esetén a kérelmezőnek 
elektronikus formanyomtatványt kell kitöltenie, melynek mellékletét képezik az e törvényben 
meghatározott okiratokról készített elektronikus másolatok.  
(4) A papír alapú, de elektronikus másolatként benyújtott okiratok papír alapú, eredeti példányát a 
benyújtó személy megőrzi.  
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott benyújtási módoktól függetlenül a benyújtó személynek saját 
természetes személyazonosító adatait is meg kell adnia a kérelemben. A természetes 
személyazonosító adatok közül kizárólag a név és a születéskori név nyilvános. Az 38.§ (3) 
bekezdésében felsorolt szervek azonban - az ott meghatározottak szerint - valamennyi természetes 
személyazonosító adatot megismerhetik.  
(6) A kérelmező a benyújtott kérelemhez a benyújtott adatok valódisására vonatkozó nyilatkozatot 
csatol.  
 

15. Nyilvántartásba vételi eljárás 
 
35.§ (1) A civil szervezetek nyilvántartásának vezetésével, e szervezet nyilvántartásba vételével, 
valamint a nyilvántartásban rögzített adatainak módosításával, illetve törlésével összefüggő eljárás 
részletes szabályait külön törvény állapítja meg.  
(2) A civil szervezetnek lehetősége van nyilvántartásba vételi kérelmét – külön törvényben 
szabályozott módon – elektronikusan előterjeszteni. 
(3) Ha a civil szervezet elektronikusan benyújtott, nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez e törvény 
mellékletében foglalt létesítő okirat minta alapján készült létesítő okiratot csatolnak, a bíróság a 
kérelem érkezését követő 15 napon belül határoz. A bíróság e határidőn belül kezdeményezi a 
nyilvántartásba vételt elrendelő, illetőleg a nyilvántartásba vételi kérelmet elutasító végzés képviselő 
részére történő kézbesítését. 
(4) Az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás alkalmazására kizárólag a külön törvényben 
szabályozott, elektronikusan előterjesztett kérelem esetén van lehetőség. A nyilvántartásba vételi 
kérelemhez csatolandó okiratokról e törvény rendelkezik függetlenül az eljárás típusától.  
 
36.§ A nyilvántartásba vétel után az alapító az alapítványt nem vonhatja vissza. 
 
37.§ Civil szervezet (mint anyaszervezet) jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységét külön 
nyilvántartási azonosítóval kell nyilvántartásba venni oly módon, hogy a nyilvántartásban fel kell 
tüntetni az anyaszervezet azonosítóját is. 
 

16. A nyilvántartáshoz való hozzáférés 
 
38.§ (1) A civil szervezet nyilvántartásba bejegyzett adatai – ide értve a törölt adatokat is – 
nyilvánosak.  
(2) A nyilvántartásba vétellel kapcsolatosan a bírósághoz benyújtott iratok, 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 tagjairól készült – a létesítő 
okirat mellékletét képező – nyilvántartás nem nyilvános. 
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39.§ (1) A bíróság a civil szervezet bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól a civil 
szervezet képviselőjének kérelmére a melléklet szerinti kivonatot ad ki. 
(2) A Nyilvántartó biztosítja, hogy honlapján a Nyilvántartást bárki ingyenesen elérje, és a civil 
szervezet neve, nyilvántartási száma, célja, valamint célja szerinti besorolás alapján keresést 
végezzen.  
(3) A Nyilvántartó biztosítja, hogy a Nyilvántartás valamennyi adatához - az adatvédelmi és eljárási 
jogszabályoknak megfelelő módon, jogszabályban meghatározott közfeladataik ellátása céljából - a 
bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az Nemzeti Adó- és Vám Hivatal, a rendőrség, a Magyar 
Államkincstár, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Központi Statisztikai 
Hivatal, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara, az önálló bírósági végrehajtók, a gazdasági, illetve 
szakmai kamarák, a felszámolók, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a központi elektronikus 
szolgáltató rendszer (illetve annak adatkezelője), továbbá valamennyi minisztérium költségtérítés 
nélkül hozzáférjen, és a szöveges adatként rögzített valamennyi adat között keresést végezzen.  
(4) A Nyilvántartó biztosítja, hogy a (2) bekezdésben meghatározott keresést a központi elektronikus 
szolgáltató rendszeren, valamint a Civil Információs Portálon is lehessen kezdeményezni.  
(5) A központi elektronikus szolgáltató rendszeren kezdeményezett, (2) bekezdés szerinti keresés 
esetén a külön jogszabályban meghatározott adatokról – illetékfizetés és költségtérítés nélkül – 
elektronikus kivonat kérhető a keresést végző személy tárhelyére. Az elektronikus kivonaton a 
központi elektronikus szolgáltató rendszer időbélyegzőt helyez el.  
 
40.§ Az e törvény alapján kezelt adatok statisztikai célra felhasználhatók és azokból, 
személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai adatok szolgáltathatók. 
 

IV. rész 
A civil szervezet gazdálkodása 

 
41.§ (1) A civil szervezet a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében 
vagyonával önállóan gazdálkodik, civil szervezet elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység 
folytatására nem alapítható. 
(2) A civil szervezet tartozásaiért saját vagyonával felel. A civil szervezet alapítója, tagja — a vagyoni 
hozzájárulásának megfizetésén túl — a civil szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel. 
(3) A civil szervezet a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (továbbiakban 
alapcél szerinti tevékenység) folytathat és — célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása 
érdekében — a civil társulás kivételével gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, 
amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.  
(4) A civil szervezet csak olyan hitelt vehet fel és olyan kötelezettséget vállalhat, amely nem 
veszélyezteti a létesítő okirata szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. A 
létesítő okiratban biztosított induló vagyon nem terhelhető meg. 
 
42.§ (1) A civil szervezet vagyona jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, 
hozzájárulásaiból, továbbá egyesület esetében elsősorban a tagok által fizetett díjakból képződik. 
(2) A jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet vagyonát az 41.§ (3) bekezdése szerint folytatott 
gazdasági-vállalkozási tevékenység eredménye is gyarapíthatja. 
 
43.§ (1) A civil szervezet bevételei: 
a) egyesület esetében tagdíj, alapítvány esetében alapítótól kapott befizetés; 
b) alapcél szerinti tevékenység bevételei; 
c) közhasznú szervezet esetében a közhasznú tevékenység bevételei; 
d) az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás (ideértve a személyi jövedelemadó 
meghatározott részének adózó rendelkezése szerint felajánlott összeget); 
e) az Európai Unió költségvetéséből származó közvetlen támogatás; 
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f) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott támogatás, adomány; 
g) a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel; 
h) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; 
i) a gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 
(2) A civil szervezet költségei (ráfordításai, kiadásai): 
a) alapcél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); 
b) közhasznú szervezet esetében a közhasznú tevékenység költségei (ráfordításai, kiadásai); 
c) az alapítvány esetében a kezelő szervének költségei (ráfordításai, kiadásai) és az egyéb közvetett 
költségek (ráfordítások, kiadások); 
d) a gazdasági-vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 
kiadások); 
e) egyéb felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell 
megosztani. 
 
44.§ A civil szervezet bevételeit a 43.§ (1) bekezdés szerinti részletezésben, költségeit (ráfordításait, 
kiadásait) a 43.§ (2) bekezdés szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint 
tartja nyilván. 
 
45.§ A civil szervezet az üzemeltetési, fenntartási költségeit (kiadásait) és az egyéb közvetett 
költségeket (kiadásokat) — ideértve a közös célra használt immateriális javak és tárgyi eszközök 
értékcsökkenési leírását is — az alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység, 
továbbá közhasznú jogállás esetén a közhasznú tevékenység között az előzőekben felsorolt 
tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani. 
 
46.§ (1) A civil szervezet a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális javak és a 
tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását a számviteli törvény, illetve a társasági adótörvény alapján 
számolhatja el. 
(2) A kettős könyvvitelt vezető civil szervezet az értékcsökkenést költségei között számolhatja el, az 
egyszeres könyvvitelt vezető az adózás előtti eredmény számszerűsítésénél veszi figyelembe. 
(3) Tőkeváltozásként kell kimutatni: 
a) a civil szervezet alapcél szerinti tevékenységének eredményét; 
b) a gazdasági-vállalkozási tevékenység adózott eredményét. 
(4) A civil szervezet működése során az induló tőke (törzsvagyon) kezelésére a létesítő okirat 
rendelkezései az irányadóak. 
 
47.§ A civil szervezetnek a gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó eredményét a számviteli 
törvény, illetve az éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
rendelkező jogszabály szerint kell megállapítania. A civil szervezet a társasági adótörvény alapján 
határozza meg a társasági adó alapját, az igénybe vehető adókedvezményeket, a fizetendő társasági 
adót. 
 
48.§ A civil szervezet adóhatósággal szembeni kötelezettségeinek és igénybe vehető 
támogatásainak bevallása, pénzügyi rendezése önadózás formájában, az adózás rendjéről szóló 
törvény szerint történik. 
 

17. Az adománygyűjtés szabályai 
 
49.§ Civil szervezet javára adománygyűjtő tevékenység folytatható. 
 
50.§ (1) A civil szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, 
illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. 
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(2) A civil szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a civil szervezet írásbeli 
meghatalmazása alapján végezhető. 
 
51.§ A civil szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos 
piaci áron kell nyilvántartásba venni. 
 
52.§ A civil szervezet javára a személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése 
szerinti felajánlása alapján gyűjtött forrás megszerzésére irányuló tevékenység adománygyűjtési 
tevékenységnek minősül. 
 

V. rész 
Civil szervezetek könyvvezetésének, beszámolási rendjének szabályai 

 
18. A nyilvántartási szabályok 

 
53.§ (1) A civil szervezetnek a működési, a közhasznú tevékenységéből, illetve a gazdasági-
vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 
(2) A civil szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell 
alkalmazni, azzal, hogy közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet. 
 

19. A beszámolási szabályok 
 
54.§ (1) A civil szervezet működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év 
könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint 
mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. 
(2) Civil szervezet esetében az üzleti év azonos a naptári évvel. Az üzleti év kizárólag az év közben 
alakuló, illetve megszűnő szervezetet 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 
alaptevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, valamint a 
könyvvezetés módja határozza meg. 
 
55.§ A civil szervezet könyvvezetése – a beszámolási kötelezettség függvényében – az egyszeres 
vagy a kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, forintban történhet. 
 
56.§ (1) A civil szervezet, függetlenül az általa alkalmazott könyvvezetés módjától, köteles a 
jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott számviteli beszámolóját – kötelező könyvvizsgálat 
esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független 
könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő 150. napon belül 
letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a 
beszámolót felülvizsgálta. 
(2) A civil szervezet köteles az (1) bekezdés szerinti beszámolót – kötelező könyvvizsgálat esetén a 
könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független 
könyvvizsgálói jelentéssel együtt – a bíróságon papír alapon, vagy az oldalhű digitális másolatot 
elektronikus úton letétbe helyezni, amelyet követően a bíróság a Nyilvántartáshoz kapcsolt módon 
közzétesz. 
(3) A civil szervezet az (1) bekezdés szerinti beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a 
könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független 
könyvvizsgálói jelentéssel, valamint elektronikus űrlappal együtt köteles a kormányzati portál útján a 
Civil Információs Portál részére elektronikus úton megküldeni. 
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(4) Ha a civil szervezet a számviteli beszámolóval kapcsolatos (1)-(3) bekezdés szerinti kötelezettségét 
elmulasztja és azt egy éven belül sem pótolja, a bíróság az ügyész indítványa alapján megszűntnek 
nyilvánítja, és ezzel egyidejűleg kényszer-végelszámolását rendeli el. 
 

VI. rész 
Civil szervezetek közhasznú jogállása 

 
20. A közhasznú jogállás megszerzésének feltételei 

 
57.§ (1) A közhasznú szervezetté minősíthető szervezet közhasznú jogállását a közhasznú 
szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg (a továbbiakban: közhasznúsági 
nyilvántartásba vétel). 
(2) Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett az a civil szervezet (ide 
nem értve a civil társulást), amelynek esetében megfelelő erőforrások és támogatottság mutathatók 
ki céljai megvalósítása érdekében. 
(3) Megfelelő erőforrás áll rendelkezésre a civil szervezetnél, amennyiben az előző két lezárt üzleti év 
vonatkozásában 
a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy 
b) az összesített adózás utáni eredménye nem negatív. 
(4) Megfelelő támogatottság mutatható ki a civil szervezetnél, amennyiben az előző két lezárt üzleti 
év vonatkozásában az alábbi feltételek közül kettő érvényesül: 
a) a személyi jövedelemadó meghatározott része adózó rendelkezése szerint felajánlott összeg, 
továbbá a magánszemélytől, jogi személyiséggel rendelkező szervezettől kapott támogatás, adomány 
együttes összege eléri azösszes bevétel egytizedét, 
b) a személyi jellegű kiadásai - a vezetők juttatásainak figyelembevétele nélkül - eléri az összes 
ráfordítás (költség, kiadás) egytizedét, 
c) a 82.§ szerinti összegek nélkül számított, központi költségvetési forrásból származó bevétele nem 
éri el az összes bevétel felét. 
(5) A bíróságnál letétbe helyezett közhasznúsági jelentés és számviteli beszámoló adatai között 
minden letétbe helyezés alkalmával az adóhatósáh megvizsgálja a (2) bekezdés szerinti feltételek 
teljesülését. Ha a (2) bekezdés szerinti feltételek nem teljesülnek, a civil szervezet közhasznú 
jogállását az adóhatóság jelzése alapján a bíróság – a civil szervezet jogorvoslati lehetőségét biztosító 
értesítése mellett – a jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét követően hivatalból azonnali 
hatállyal megszünteti. 
 
58.§ (1) A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell, 
hogy a szervezet 
a) milyen közhasznú tevékenységet folytat, és – ha tagsággal rendelkezik – nem zárja ki, hogy tagjain 
kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból; 
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat 
nem veszélyeztetve végez; 
c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott 
közhasznú tevékenységére fordítja; 
d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt, jelöltet nem támogat helyi önkormányzati, országgyűlési, európai parlamenti 
választáson. 
(2) A közhasznú jogállás megszerzéséhez két teljes lezárt üzleti évről szóló, e törvény rendelkezései 
szerint letétbe helyezett számviteli beszámoló megléte szükséges a 57.§ (2) bekezdésében 
meghatározott feltételek teljesülésének vizsgálata érdekében. 
(3) A közhasznú szervezet létesítő okiratának az (1) bekezdésben meghatározottakon túlmenő, e 
törvényben előírt további követelményeknek is meg kell felelnie. 
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59.§ Közszolgáltatási szerződést kizárólag közhasznú jogállású szervezettel lehet kötni. 
 
60.§ (1) A közhasznú megjelölést kizárólag az e törvényben szabályozott tevékenység folyamatos 
végzésére alkalmasnak minősített, a bíróság által a nyilvántartásba ilyen minősítéssel jogerősen 
bejegyzett szervezet használhatja. A tevékenység folyamatos végzésére való alkalmasság a 57.§ 
szerinti feltételek mellett meghatározott, a feltételek fennállására vonatkozó minimális időtartam 
teljesítésével igazolható. 
(2) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a külön törvényben megállapított közhasznú jogállással 
rendelkező szervezetek esetében is. 
 

21. A közhasznú szervezeteket, a közhasznú szervezetek támogatóit és a közhasznú szervezetek 
szolgáltatásai igénybevevőit megillető kedvezmények 

 
61.§ (1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló, a személyi jövedelemadóról szóló, az 
illetékekről szóló, a helyi adókról szóló, a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról 
szóló törvények, továbbá az irányadó más jogszabályok szerinti mértékben és feltételek szerint 
a) a közhasznú szervezetet a minden civil szervezetet megillető társasági adómentesség, illeték- és 
vámkedvezmény, valamint helyi adókötelezettséget érintő kedvezmény mellett gépjármű- és 
cégautóadó alóli, valamint ajándékozási illetékmentesség, továbbá egyéb - jogszabályban 
meghatározott - kedvezmény, 
b) a közhasznú szervezet által - cél szerinti juttatásként - nyújtott szolgáltatás igénybevevőjét a 
kapott szolgáltatás után személyi jövedelemadó mentesség, 
c) a közhasznú szervezet támogatóját a közhasznú szervezetnek - létesítő okiratban rögzített 
közhasznú céljaira - adott támogatás (a továbbiakban: adomány) után társasági adókötelezettséget 
érintő kedvezmény, illetve személyi jövedelemadó kötelezettséget érintő kedvezmény, 
d) tartós adományozás esetén a b) pont szerinti támogatót a támogatás második évétől külön 
kedvezmény illeti meg. 
(2) Azt a közhasznú szervezet, amelynek az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása áll 
fenn, a kedvezmények igénybevételére nem jogosult. 
 

22. A közhasznú szervezet működésével kapcsolatos különös szabályok 
 
62.§ (1) A több tagból (személyből) álló legfőbb szerv, valamint a legfőbb szervnek nem minősülő 
ügyintéző és képviseleti szerv (a továbbiakban együtt: vezető szerv) ülései nyilvánosak, amely 
nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. 
(2) A több tagból (személyből) álló legfőbb szerv esetén a közhasznú szervezet létesítő okiratának 
tartalmaznia kell a vezető szerv 
a) ülésezésének gyakoriságára - amely az évi egy alkalomnál kevesebb nem lehet - ülései 
összehívásának rendjére, a napirend közlésének módjára, üléseinek nyilvánosságára, 
határozatképességére és a határozathozatal módjára, 
b) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségére, 
c) ha a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását ellenőrző, a vezető szervtől elkülönült szerv 
(a továbbiakban: felügyelő szerv) létrehozása vagy kijelölése kötelező, ennek létrehozására, 
hatáskörére és működésére, valamint 
d) a közhasznú szervezet éves beszámolója jóváhagyásának módjára 
vonatkozó szabályokat. 
(3) A közhasznú szervezet létesítő okiratának vagy - ennek felhatalmazása alapján - belső 
szabályzatának rendelkeznie kell 
a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és 
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) 
megállapítható, 
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b) a vezető szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról, 
c) a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, 
valamint 
d) a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói 
közlésének nyilvánosságáról. 
(4) Az egy tagból (személyből) álló legfőbb szerv esetén a döntéshozatalt megelőzően e tag (személy) 
köteles a felügyelő szerv, valamint a felelős személyek véleményének megismerése érdekében ülést 
összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült 
jegyzőkönyvek nyilvánosak. 
(5) Az egy tagból (személyből) álló legfőbb szerv esetén a létesítő okiratnak rendelkeznie kell 
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 foglaltakról, valamint 
c) a (2) bekezdés b)-d) pontjában és a (3) bekezdésben foglaltakról. 
 
63.§ (1) A vezető 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. 
(2) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, 
b) a közhasznú szervezettel a 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 nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 
64.§ (1) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét 
megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény 
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 
 
65.§ (1) Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezető szervtől 
elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál 
fogva egyébként nem áll fenn. 
(2) A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 
 
66.§ (1) A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során 
a vezető tisztségviselőktől 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 szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt 
vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik. 
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(3) A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak 
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan 
sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, 
illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; 
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
(4) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől 
számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető 
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 felügyeletet ellátó 
szervet. 
 

23. A közhasznú szervezet gazdálkodására vonatkozó különös szabályok 
 
67.§ (1) A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt 
létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania. 
(2) A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli 
hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület 
által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével 
- cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
 
68.§ (1) A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott 
szabályok szerint - pályázathoz kötheti. 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). 
(2) Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 
 
69.§ (1) A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem 
bocsáthat ki. 
(2) A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú 
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 
 
70.§ A befektetési tevékenységet folytató közhasznú szervezetnek befektetési szabályzatot kell 
készítenie, amelyet a legfőbb szerv fogad el és – ha ilyet választottak – a felügyelő szerv hagy jóvá. 
 
71.§ (1) A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 
jelentést készíteni. 
(2) A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
(3) A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 
a) a számviteli beszámolót; 
b) a költségvetési támogatás felhasználásának bemutatását; 
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
d) a cél szerinti juttatások kimutatását; 
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a 
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; 
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; 
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót a célcsoport, az erőforrások és a 
támogatottság bemutatásával. 
(4) A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját 
költségére másolatot készíthet. 
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(5) A közhasznú szervezet köteles a (2) bekezdés szerinti közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő 
évben, legkésőbb június 30-áig a számviteli beszámolóval azonos módon letétbe helyezni és ezzel a 
bíróságon keresztül a Nyilvántartáshoz kapcsolatan a nyilvánosság számára elérhető módon 
közzétenni. 
(6) A (3) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés a számviteli beszámoló készítésének 
kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását 
nem érinti. 
 

24. A közhasznú működés felügyelete, a közhasznúsági nyilvántartás 
 
72.§ A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az állami adóhatóság, a költségvetési támogatás 
felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, 
illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön 
jogszabály szerinti belső ellenőrzési szervezet, a törvényességi felügyeletet pedig a reá irányadó 
szabályok szerint az ügyészség látja el. 
 
73.§ (1) A közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele, valamint a közhasznú jogállás törlése iránti 
kérelmet a szervezet nyilvántartásba vételére illetékes bíróságnál kell benyújtani. 
(2) A közhasznú jogállás nyilvántartásba vételéről és a törlésről a bíróság nemperes eljárásban, soron 
kívül az e törvényben megállapított feltételek vizsgálata alapján határoz.  
(3) A közhasznú szervezet 60 napon belül köteles kérni a közhasznú jogállás törlését, ha a működése 
e törvény 57.§-58.§ -ában foglalt feltételeknek nem felel meg. 
 
74.§ (1) Az ügyész a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére illetékes bíróságnál 
indítványozhatja a közhasznú jogállás megszüntetését, ha a közhasznú szervezet működése és 
vagyonfelhasználása az e törvényben, a létesítő okiratban vagy az ennek alapján készített belső 
szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek nem felel meg, és ezen a szervezet az ügyészi felhívás után 
sem változtat. 
(2) Közhasznú szervezet közhasznú jogállását az ügyészség kezdeményezésére a bíróság megszünteti 
amennyiben a szervezet nem teljesíti 
a) a számviteli beszámoló 56.§-ban szabályozott letétbe helyezési, közzétételi kötelezettségét, illetve 
b) a közhasznúsági jelentés 71.§-ban szabályozott letétbe helyezési, közzétételi kötelezettségét. 
 
75.§ (1) A közhasznú jogállás nyilvántartásba vételével a szervezet nyilvántartási adatai kiegészülnek 
a közhasznú jogállás megszerzésének, törlésének időpontjára vonatkozó adatokkal. 
(2) A közhasznú szervezetekre vonatkozó bírósági nyilvántartás (1) bekezdésben említett adatai 
nyilvánosak. 
  
76.§ A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes 
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő 
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 
 

VII. rész 
Civil Információs Centrumok 

 
77.§ (1) A civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, 
továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának 
elősegítése érdekében a miniszter Civil Információs Centrumokat működtet. 
(2) A Civil Információs Centrumok nyilvános pályázat útján kiválasztott civil szervezetek. 
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78.§ (1) A Civil Információs Centrumok 77.§ szerinti tevékenységük keretében az alábbi feladatokat 
látják el: 
a) Elősegítik a civil szervezetek és a megyei, települési, valamint kisebbségi önkormányzatok 
együttműködésének, továbbá a civil szervezetek közreműködését az önkormányzati döntés-
előkészítésben, a döntések végrehajtásában és az értékelésben. 
b) Részt vesznek a civil szervezetek és az üzleti szféra kapcsolatainak és együttműködési 
lehetőségeinek fejlesztésében. 
c) Folyamatos működésű szakmai tanácsadási rendszert működtetnek jogi, közhasznúsági területen; 
pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben; pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan; 
számítógép-kezelés területén 
d) Folyamatos információszolgáltatást biztosítanak az e törvény szerinti intézkedések végrehajtásáról 
megvalósulásáról 
e) Honlapot működtetnek az a)-d) 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. 
 

VIII. rész 
Civil szervezetek állami támogatásának különös szabályai 

 
79.§ (1) Civil szervezet az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak 
írásbeli szerződés (támogatási szerződés vagy támogatói okirat) alapján részesülhet támogatásban az 
államháztartásról szóló törvény rendelkezései szerint. 
(2) Az (1) bekezdés szerint létesített jogviszony költségvetési támogatási jogviszony, amelyet az 
államháztartásról szóló jogszabályok szabályoznak azzal, hogy a polgári törvénykönyvről szóló 
törvény alapján a támogató késedelmes teljesítése a mindenkor érvényes jegybanki alapkamatnak 
megfelelő késedelmi kamattal terhelt. 
(3) A központi költségvetési forrás terhére – ide nem értve a Nemzeti Együttműködési Alap forrásait 
– kizárólag közhasznú civil szervezet részesülhet támogatásban. 
(4) A költségvetési törvényben nevesítetten kaphat központi költségvetési támogatást az a közhasznú 
civil szervezet, amelynek tagjai között jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet van. 
(5) Az államháztartás központi alrendszerének terhére – a (4) bekezdés szerinti kivétellel – civil 
szervezetnek kizárólag a Nemzeti Együttműködési Alapból nyújtható támogatás. 
(6) A (1) bekezdésben foglaltak szerint igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és 
feltételeit a kormány honlapja útján nyilvánosságra kell hozni.  
 
80.§ A támogatási jogviszony tartalmát, a támogatási szerződés megkötésének feltételeit és 
tartalmát, az elszámolás és ellenőrzés módját és rendszerét, továbbá más e jogviszonyhoz kötődő 
előírásokat az államháztartásról szóló törvény szabályozza. 
 
81.§ A civil szervezet részére nyújtott támogatás adatait az erre vonatkozó támogatási szerződés 
megkötését, módosítását követően a támogatást nyújtó szerv köteles az e célt szolgáló elektronikus 
rendszeren keresztül a Civil Információs Portál részére eljuttatni e törvényben meghatározott 
feladatainak teljesítése céljából. 
 
82.§ E törvény alkalmazásában nem minősül támogatásnak az államháztartás alrendszereiből 
folyósított pénzeszköz, ha annak rendeltetése valamely közigazgatási szerv felelősségébe tartozó, 
jogszabályban meghatározott és részletesen szabályozott feladat, vagy a feladat egy részének 
ellátását célozza. 
 

IX. rész 
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Nemzeti Együttműködési Alap 
 

25. Az Alap rendeltetése 
 
83.§ A Nemzeti Együttműködési Alap (a továbbiakban: Alap) az államháztartásról szóló törvény 
szerinti – a civil önszerveződések működését, a nemzeti összetartozást, valamint a közjó 
kiteljesedését, illetve a civil szervezetek szakmai tevékenységét támogató – elkülönített állami 
pénzalap. Az Alap feletti rendelkezési jogot – ágazati stratégiai döntéseivel összhangban – a miniszter 
gyakorolja, és felel annak felhasználásáért.  
 

26. Az Alap kiadásai 
 
84.§ (1) Az Alap terhére az alábbi célokra teljesíthetők kifizetések: 
a) civil szervezetek által gyűjtött és elektronikusan bevallott adományok után járó 5 százalékos 
normatív kiegészítés, amelyet a civil szervezet működési költségeinek fedezésére fordít legfeljebb a 
(2) bekezdés szerinti keret 10 százalékáig; 
b) civil szervezet működésének támogatása; 
c) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása; 
d) nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és 
határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz 
támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása; 
e) civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási 
feladatok támogatása; 
f) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenység és 
intézmények támogatása; 
g) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása; 
h) civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása; 
i) adományosztó szervezeteknek szóló juttatás az Alap Tanácsa, illetve a kollégiumok egységes elvek 
mentén meghatározott, forrásautomatizmus biztosításáról szóló döntései alapján; 
j) civil érdekképviseleti tevékenység támogatása; 
k) az Alap működtetésével kapcsolatos költségek fedezete. 
(2) Az Alap rendelkezésére álló tárgyévi bevételi forrás 60 százalékát az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
civil szervezetek működését célzó támogatásokra kell fordítani. 
(3) Az Alap rendelkezésére álló (2) bekezdés szerinti tárgyévi bevételi források 20 százalékát 
legfeljebb 24 hónapos visszatérüléssel előírásra kerülő visszatérítendő költségvetési támogatás 
formára szükséges elkülöníteni. 
(4) A pályázati kiírás megjelenését megelőző lezárt üzleti évben ötmillió forintot meghaladó összegű 
éves bevételt elérő, közhasznú jogállású civil szervezet közvetlenül saját működése céljára csak 
visszatérítendő támogatás iránti kérelmet nyújthat be. 
(5) A (3) bekezdés szerinti visszatérítési kötelezettség alá eső támogatás az adózás rendjéről szóló 
törvény szerinti adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. 
(6) Adók módjára hajtandó be az e törvény rendelkezései szerint nyújtott támogatás azon része is, 
amit a kedvezményezett a vonatkozó támogatási szerződéstől eltérően használt fel. 
(7) A vissza nem térítendő támogatások legalább 70 százalékára nyilvános pályázatot kell kiírni. 
(8) A vissza nem térítendő támogatás 
a) 10 százalékára egységes elvek alapján meghatározott támogatási döntések útján, 
b) 10 százalékára a határon túli magyarságnak a szülőföldjével és az anyaországgal való 
kapcsolatának fenntartására és erősítésére, nyelvének és kultúrájának megőrzését és 
továbbfejlesztését célzó programok megvalósítása érdekében,  
c) 10 százalékára pedig a miniszter által jóváhagyott egyedi támogatási kérelmek alapján 
történhet tárgyévben kötelezettségvállalás. 
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(7) A (6) bekezdés c) pontja szerinti támogatás konzorciumok számára is nyújtható. 
 
85.§ (1) Az Alap tárgyévi bevételei terhére legfeljebb a tárgyévet követő második év végéig 
megvalósuló feladatra (programra) vállalható kötelezettség. 
(2) Az Alap tárgyévet követő bevételei terhére – éven túli kötelezettségvállalásként – legfeljebb két 
évre vállalható kötelezettség. 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségvállalás tárgyévben nem haladhatja meg az Alap 
tárgyévi bevételi előirányzata 20 százalékát. 
 

27. Az Alap bevételei 
 
86.§ (1) Az Alap bevételi forrásai: 
a) a létesítő okirat eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszűnt civil szervezet vagyona; 
b) a központi költségvetési támogatás összege a személyi jövedelemadóként ténylegesen befizetett 
összeg 1%-ából a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. §-ában megjelölt kedvezményezetteknek a 
tárgyévet megelőző második évben ténylegesen kiutalt jövedelemadó-hányaddal megegyező összeg; 
c) központi költségvetési előirányzatokból átvett pénzeszközök; 
d) a jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek és természetes személyek befizetései; 
e) költségvetési támogatás; 
f) egyéb bevételek. 
(2) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt befizetések a polgári törvénykönyv szerinti közérdekű 
kötelezettségvállalásnak minősülnek. 
(3) Az Alap bevétele és év végi maradványa nem vonható el. Az év végi maradvány a tárgyévi bevételi 
terv teljesülése előtt igénybe vehető – az előző évek kötelezettségvállalásainak fedezeteként – a 
kiadási és bevételi előirányzat egyidejű módosításával.  
 

28. A kedvezményezettek 
 
87.§ (1) Az Alap terhére nyújtott támogatás kedvezményezettje kizárólag az e törvény szerinti 
egyesület (ide nem értve a tömegmozgalmat, szakszervezetet és pártot), illetve alapítvány lehet. 
(2) A közhasznú jogállású civil szervezetek az Alapnak e törvény 84.§ (1) bekezdés a)-k) pontjai 
szerinti szakmai programok megvalósítását célzó pályázati kiírásain jogosultak támogatást igényelni. 
(3) Nem jogosult az Alapból működési támogatásra az a civil szervezet, amely a pályázat kiírásának 
évében a költségvetési törvényben nevesítve, vagy a központi költségvetésből biztosított forrásból 
kormány nyilvános döntése alapján egyedi támogatási döntés útján részesül működési célú 
támogatásban. 
(4) A határon túli magyarságnak a szülőföldjével illetve az anyaországgal való kapcsolatának 
fenntartása és erősítése, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése érdekében 
nyújtandó programtámogatások esetében, a támogatás kedvezményezettje – konzorciumi 
partnerként – lehet szomszédos állam területén működő és bejegyzett azon civil szervezet, amelynek 
Magyarországon vagy valamely más szomszédos állam területén van a székhelye. 
 
88.§ Az Alap tárgyévi bevételei terhére legfeljebb két egymást követő évben nyújtható vissza nem 
térítendő támogatás adott civil szervezet részére. 
 

29. Az Alap szervezete 
 
89.§ (1) Az Alap céljainak megvalósítása érdekében a miniszter az elvi, irányító és koordináló 
döntések meghozatalára Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) létesít. A 
Tanács 9 főből áll. 
(2) A Tanács  
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a) 3 tagját az e törvény szerinti civil jelöltállítási rendszeren keresztül bejelentkezett szervezetek 
képviseletére jogosult elektorok közvetlenül választják meg, 
b) 3 tagját az Országgyűlés az illetékes szakbizottsága útján jelöli ki, 
c) 3 tagját a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény rendelkezései 
szerint civil szervezetekkel megkötött stratégia partnerségi megállapodás alapján, a szervezetek 
személyi javaslatára a miniszter saját hatáskörében kéri fel.  
(3) A Tanács elnökét a miniszter a Tanács tagjai közül nevezi ki. 
(4) A Tanács a miniszter által jóváhagyott éves munkaterv alapján látja el feladatát. 
(5) A Tanács valamennyi tagjának kijelölése és a megbízásának átvétele után kezdi meg működését. A 
Tanács első ülését a miniszter hívja össze. 
(6) A szabályszerűen összehívott ülésen a Tanács akkor döntésképes, ha a tagok több mint fele a 
szavazásban részt vesz. A Tanács minden tagjának egy szavazata van. A Tanács a döntéseit a jelen 
lévő tagok többségének egyetértésével hozza meg.  
(7) A Tanács működésének részletes szabályait a miniszter által jóváhagyott ügyrend határozza meg.  
A Tanács az ügyrendjét, illetve annak módosítását a tagok legalább kétharmadának az egyetértésével 
fogadja el. 
 
90.§ (1) A miniszter az Alap forrásainak felhasználására, a pályázati kiírások, a beérkező pályázatok 
elbírálása, valamit a támogatott célok megvalósulásának szakmai ellenőrzése érdekében rendelet 
útján 9 tagú kollégiumokat hoz létre.  A rendeletben kell megállapítani a Kollégium elnevezését és 
azt, hogy az e törvény 84.§ (1) bekezdés a)-l) pontja szerinti tevékenységi körét támogatja. 
(2) Az egyes kollégiumokba három tag az e törvény 100.§-101.§ szerinti civil jelöltállítási rendszeren 
keresztül kerül megválasztásra, három tagra a kormányzati ágazati szakpolitikai feladatot ellátó 
miniszter, a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény rendelkezései 
szerint, a minisztériumával stratégia partnerségi megállapodást kötött civil szervezetekkel történt 
egyeztetést követően tesznek személyi javaslatot, három tagot pedig a miniszter saját hatáskörében 
jelöli ki. 
(3) A kollégiumok elnökeit a Kollégiumok tagjai közül a miniszter nevezi ki. 
(4) A Kollégium akkor döntésképes, ha a tagjainak több mint fele a szavazásban részt vesz. A 
Kollégium minden tagjának egy szavazata van. A Kollégium a döntéseit a tagok legalább felének 
egyetértésével hozza meg.  
(5) A Kollégiumok működésük szabályait - a jogszabályok és a Tanács vonatkozó döntéseinek keretein 
belül - ügyrendjükben határozzák meg. A Kollégium az ügyrendjét, illetve annak módosítását a tagok 
legalább kétharmadának egyetértésével fogadja el és a miniszter hagyja jóvá. 
(6) A Kollégiumnak a Tanács által meghatározott támogatási célok alapján, a Tanács elnökének 
egyetértésével tárgyév február 15-éig döntenie kell a pályázatok kiírásáról. A Tanács elnökének 
egyetértése, vagy a döntés hiányában a pályázat kiírásáról a Tanács 15 napon belül köteles dönteni. 
(7) Az (5) bekezdés szerinti pályázat elbírálásáról a kollégium dönt. Amennyiben a Tanács elnöke a 
kollégiumnak a pályázat elbírálására vonatkozó támogató döntésével nem ért egyet, akkor azt – a 
döntés végrehajtásának felfüggesztésével egyidejűleg, indokolással – végleges elbírálás végett a 
Tanács elé terjeszti, melyről a Tanács 15 napon belül köteles ülésén dönteni. 
(8) A kollégium döntéseit egyszerű többséggel hozza. 
(9) A Tanács döntései a kollégiumok számára kötelezőek. 
 
91.§ (1) A kollégium döntéseiben nem vehet részt a Tanács elnöke és tagja. 
(2) A Tanács elnökének és tagjainak, a kollégium elnökének és tagjainak, valamint ezek közeli 
hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlennek jelzett szervezet pályázatát 
érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. 
(2) A Tanács elnöke és tagja, a kollégium vezetője és tagja nem vehet részt olyan pályázat 
elbírálásában, amelynek megítélésénél tőle elfogulatlan állásfoglalás nem várható. 
(3) Az összeférhetetlenségről legkésőbb a pályázat elbírálására összehívott ülést megelőző 5 nappal 
az érintettnek írásban az Alapkezelő részére nyilatkoznia kell. Az összeférhetetlenség kérdésében 
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felmerült vita esetén a kollégium, illetve a Tanács 5 napon belül sorra kerülő ülésén zárt napirendi 
pont keretében dönt.  
(4) Ha az érintett az összeférhetetlenség fennállásáról valótlanul nyilatkozik vagy valótlan adatot 
szolgáltat, a Tanács elnöke javaslatot tesz a miniszternek a tisztségviselő visszahívására. 
 
92.§ (1) A Tanács a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban civil szervezetek képviseletét ellátó 
öt személy delegálásáról a tagok legalább kétharmadának egyetértésével hoz döntést. 
 

30. Az Alap működése 
 

93.§ Az Alapot a miniszter felügyelete alá tartozó, kormányrendeletben kijelölt önálló központi 
költségvetési szerv, (a továbbiakban: Alapkezelő) kezeli. Az Alapkezelő felel a kollégiumi döntések 
előkészítésének és végrehajtásának törvényességéért, valamint ellátja az Áht. 54/A. §-ában 
meghatározott feladatokat. 

 
 
94.§ (1) A Tanács és a Kollégiumok tagjait – a kijelölésüket, illetve megválasztásukat követő 30 
napon belül – a miniszter bízza meg. A Tanács és a Kollégiumok tagjainak megbízása 4 évre szól. 
(2) A Tanács és a Kollégiumok tagjainak költségátalányát és költségtérítése elszámolásának szabályait 
a miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben szabályozza. A 
költségátalány és költségtérítés egy hónapra járó összege a mindenkori kötelező legkisebb munkabér 
havi összegének felét nem haladhatja meg. 
   
95.§ (1) Nem lehet a Tanács, illetve a Kollégium tagja 
a) politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője, 
b) országgyűlési képviselő, települési önkormányzat képviselő-testületének tagja, megyei (fővárosi) 
közgyűlés tagja, polgármester, 
c) a Tanács vagy Kollégium tagjának közeli hozzátartozója, 
d) aki a jelölését megelőző 5 éven belül olyan civil szervezet vezető tisztségviselője volt, amely 
megszűnt, és a megszűnését megelőző 2 éven belül keletkezett köztartozás megfizetésére a 
szervezetet vagy jogutódját jogerős hatósági vagy bírósági határozat kötelezte, és ennek nem tett 
eleget, kivéve, ha vezető tisztségviselői megbízására kifejezetten a szervezet anyagi helyzetének 
rendezése érdekében került sor, 
e) akinek a miniszter e törvény 97.§ (1) és (2) bekezdésének d) pontjai alapján a megbízását 
visszavonta. 
(2) A Tanács tagja és a Kollégium tagja a megbízásakor nyilatkozik, hogy nem áll fenn vele szemben az 
(1) bekezdésben foglalt kizárási ok. Ha a kizárást megalapozó körülmény a megbízást követően 
keletkezik, a tag köteles az összeférhetetlenséget 30 napon belül megszüntetni. 
(3) A Tanács és Kollégium tagjával kapcsolatos kizárási okot a (2) bekezdés szerinti nyilatkozattételt, 
illetve határidő lejártát követően a miniszterhez bárki bejelentheti. A miniszter a bejelentés 
megalapozottsága esetén a bejelentéstől számított 30 napon belül dönt az érintett személy 
megbízásának visszavonásáról. 
 
96.§ (1) E törvény alkalmazásában a civil szervezet a Tanács és a Kollégium tagjának, továbbá a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény *továbbiakban: Knyt.+ szerinti 
döntés-előkészítésben közreműködő személynek az érdekeltségi körébe tartozik, ha 
a) a tag, illetve a döntésben közreműködő személy, vagy ezek közeli hozzátartozója 
aa) az alapítvány alapítója, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a civil 
szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 
ab) a civil szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 
b) a tag tekintetében az a) pontban foglalt feltételek a vizsgált időpontot megelőző 3 éven belül 
bármikor fennálltak. 



24 
 

(2) A Tanács és a Kollégium tagja megbízásakor nyilatkozik az érdekeltségi körébe tartozó civil 
szervezetekről, valamint a Tanács elnökének 15 napon belül bejelenti az érdekeltségi kör 
megváltozását. A Tanács elnöke a bejelentést követő 15 napon belül gondoskodik a tag érdekeltségi 
körébe tartozó civil szervezetek nevének honlapon történő közzétételéről. A Knyt. szerinti döntés-
előkészítésben közreműködő személy érdekeltségi körébe tartozó civil szervezetek nevét közzé kell 
tenni, a közzététel szabályait a miniszter rendeletben állapítja meg. 
 
97.§ (1) A Tanács tagjának megbízása megszűnik 
a) a megbízás időtartamának lejártával, illetve a (2) bekezdésben foglalt esetben, 
b) a tisztségről történő lemondással, 
c) a tag halálával, vagy 
d) a megbízás visszavonásával. 
(2) A Kollégium tagjának megbízása megszűnik 
a) a megbízás időtartamának lejártával, illetve a (2) bekezdésben foglalt esetben, 
b) a tisztségről történő lemondással, 
c) a tag halálával, 
d) a megbízás visszavonásával, 
e) a Kollégium megszűnése esetén. 
(3) A civil jelöltállítási rendszerben újra nem választott tanácsi, kollégiumi tagok megbízatása 
megszűnik a testület új tagjainak e törvény 94.§ (1) bekezdése szerinti megbízása napján. 
(4) A tanácsi, kollégiumi tag a tisztségéről való lemondást írásban, a miniszterhez jelenti be. 
(5) A miniszter – a Tanács, illetőleg a Kollégium javaslatára – a Tanács, illetve a Kollégium tagjának 
megbízását visszavonja, ha 
a) feladatait folyamatosan, 90 napot meghaladóan nem képes ellátni, 
b) összeférhetetlenségét határidőben nem szünteti meg, 
c) egy naptári év során az ülések több mint egyharmadán nem vesz részt, vagy 
d) tisztségére méltatlanná válik. 
(6) A miniszter jogosult a saját hatáskörében kijelölt és megbízott testületi tag (a továbbiakban: 
miniszteri delegált) megbízását indokolás nélkül bármikor visszavonni. 
(7) Ha a civil jelöltállítási rendszerben megválasztott tanácsi vagy kollégiumi tag megbízása – az (1) 
bekezdés a) pontjában, illetve a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – megszűnik, helyébe a civil 
jelöltállítási rendszerben egyazon elektori gyűlésen az adott testületbe jelölt, a tag után legtöbb 
szavazatot elért, tagi tisztséget nem viselő személyt (a továbbiakban: póttag) kell megbízni. A 
póttagot a tag megbízásából hátramaradt időtartamra kell megbízni. A póttag megbízásának 
megszűnése esetén az e bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. 
(8) A megbízás megszűnése esetén a miniszter gondoskodik a megüresedett hely betöltéséről: 
a) a miniszteri delegált esetében a miniszter az új miniszteri delegáltat a megbízás megszűnésétől 
számított 30 napon belül bízza meg; 
b) a póttagot – a (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a civil jelöltállítási rendszerben 
megválasztott tag megbízásának megszűnésétől számított 30 napon belül kell megbízni, póttag 
hiányában a miniszter a tagság megszűnéséről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül 
megindítja a 100.§ -101.§ szerinti eljárást. 
 
98.§ (1) A Tanács és a Kollégiumok ülései nyilvánosak. A Tanács, illetve a Kollégium zárt ülésről vagy 
a napirendi pont zárt tárgyalásáról dönthet, ha a személyiségi jogok védelme, a személyes adatok 
védelme vagy a testület működőképességének fenntartása ezt indokolja. A zárt ülésen hozott 
döntést közzé kell tenni. A zárt ülés, valamint a napirendi pont zárt tárgyalásának elrendeléséhez a 
jelen lévő tagok kétharmadának egyetértése szükséges. 
(2) Az Alapkezelő – a Knyt. 3. §-ában foglaltak szerint – biztosítja a nyertes pályázattal és az elnyert 
támogatással kapcsolatos, kezelésében lévő adatok nyilvánosságát. 
(3) A pályázati felhívást a honlapon közzé kell tenni. 
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(4) Az Alap működésének nyilvánossága érdekében a Miniszter internetes honlapot működtet. A 
honlapon közzétételre kerül 
a) a Tanács és a Kollégiumok döntése a döntés meghozatalától számított 30 napon belül, 
b) a Tanács és a Kollégiumok tagjainak neve, 
c) a tanácsi és kollégiumi tagok 96.§ (1) bekezdése szerinti érdekeltségi körébe tartozó civil 
szervezetek neve, 
d) a pályázati felhívás, a részletes pályázati kiírás, 
e) a pályázati azonosító, a támogatás célja, a pályázó neve, címe, adószáma, képviselőjének neve, a 
pályázatot kiíró Kollégium megnevezése, a pályázati felhívás címe, az igényelt és elnyert összeg, 
továbbá ha a pályázó valamely tanácsi, illetve kollégiumi tagnak a 96.§ (1) bekezdése szerinti 
érdekeltségi körébe tartozik, a pályázati adatok között közzétételre kerül e tanácsi, illetve kollégiumi 
tag neve, 
f) a 99.§ bekezdése szerinti beszámoló, 
g) a Tanács és a Kollégiumok nyilvános üléseinek helye, időpontja, napirendje. 
 
99.§ (1) A Kollégiumok és az Alapkezelő minden év március 31-éig megküldik a Tanácsnak az előző 
évi tevékenységükről, valamint az Alap működésével kapcsolatos tapasztalataikról – a miniszter 
rendeletében meghatározott szempontok szerint – elkészített beszámolót. 
(2) A Tanács minden év április 30-áig megküldi az Országgyűlés illetékes szakbizottságának az Alap 
testületeinek és az Alapkezelő előző évi tevékenységéről, valamint az Alap, illetve a támogatási 
rendszer működéséről szóló – a miniszter rendeletében meghatározott szempontok szerint 
elkészített és a tagok legalább kétharmadának egyetértésével elfogadott – beszámolóját. 
(3) A Tanács, a Kollégiumok és az Alapkezelő a feladatkörüket érintő kérdésben a miniszteri 
megkeresés kézhezvételét követő 30 napon belül tájékoztatják a minisztert. 
 

31. A civil jelöltállítási rendszer 
 
100.§ (1) A civil jelöltállítási rendszeren keresztül a Tanács 3 tagját, a Kollégiumok tagjainak harmadát 
elektorok jogosultak megválasztani. A tanácsi és kollégiumi tag választására azon civil szervezetek 
jogosultak, amelyek országos, vagy legalább megyei hatókörrel működnek. 
 (2) Az egyes Kollégiumok létszámát és az elektori gyűlések összetételét a miniszter az e törvény 90.§ 
(1) (2) bekezdésének szabályai szerint határozza meg.  
(3) A civil jelöltállítási rendszerbe azon legalább megyei, illetve országos hatókörű civil szervezetek 
küldhetnek elektorokat, amelyek a miniszter ez irányú felhívására a jelöltállítási rendszerben való 
részvételi szándékukat a felhívásban rögzített módon jelzik. A jelentkezési határidő nem lehet 
rövidebb 30 napnál. Minden civil szervezet egy elektort delegálhat, egy választási eljárásban minden 
személy csak egy civil szervezet képviseletében járhat el elektorként. Azt, hogy a civil szervezet 
melyik elektori gyűlésen kíván elektort állítani, a jelentkezésben fel kell tüntetni. 
(4) A civil szervezetek elektori gyűlését a miniszter hívja össze. Az elektori gyűlés helyét, időpontját és 
a mandátumvizsgálat módját, az ügyrendet is tartalmazó hirdetmény útján kell közzétenni. 
 
101.§ (1) A civil jelöltállítási rendszer keretében megválasztandó tanácsi, illetve kollégiumi tagokat az 
elektorok kislistás szavazással választják meg, az e törvényben rögzített szabályok szerint. 
(2) A szavazólapra minden jelölt neve felkerül, aki a jelen lévő elektorok 10 százalékának támogatását 
az erre irányuló nyílt szavazás során elnyeri. Az egy testületbe jelölt, de meg nem választott 
személyek a kapott szavazatok sorrendje szerint póttagi listára kerülnek. Testületi taggá választott 
személy egy másik testület póttagi listáján nem szerepelhet. Ha a jelöltet több testületbe is jelölik, de 
egyikbe sem választják tagnak, a választást követően nyilatkozik, hogy mely póttagi listán kíván 
szerepelni. 
(3) A szavazólapon minden elektor legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány tagot az adott eljárás 
során meg kell választani. 
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(4) A Tanács, illetve a Kollégiumok tagjai azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztandó tagok száma 
szerint a legtöbb szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az 
egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyikük szerez megbízatást. 
 

X. rész 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
32. Felhatalmazó rendelkezések 

 
102.§ (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy  
a) a civil szervezetek gazdálkodó és adománygyűjtő tevékenységével kapcsolatos rendelkezéseket;  
b) a civil szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, 
valamint a közhasznúsági jelentések tartalmi követelményeiről szóló szabályokat 
megállapítsa. 
(2) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy a civil szervezet azonosító-
képzésének, nyilvántartásba vételi eljárásának bírósági ügyviteli szabályait, a nyilvántartásba vétel 
iránti kérelem részét képező formanyomtatványok tartalmi kellékeit és a formanyomtatvány 
közzétételének módját, a nyilvántartásba bejegyzendő technikai és egyéb adatokat, valamint a civil 
szervezet adatairól kért elektronikus kivonat tartalmát rendeletben szabályozza.  
(3) Felhatalmazást kap társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter, hogy  
a) az Alap kezelésének és felhasználásának részletes szabályait, az ellenőrzés beszámolás rendjét, 
valamint a pályázati rendszerre vonatkozó további előírásokat rendeletben szabályozza.  
b) a Civil Információs Portál, a Civil Információs Centrumok hálózata működtetése részletes 
szabályait, 
c) a Tanács és a kollégiumok létesítésére, működésére, valamint az összeférhetetlenségre és a 
nyilvánosságra vonatkozó részletes eljárási szabályokat rendeletben állapítsa meg. 
d) az Alap működésével kapcsolatos beszámolók tartalmi elemeit, a beszámolás rendjét, az 
Alapprogram nyilvánosságával kapcsolatos részletes szabályokat,  
e) a Tanács és a Kollégium tagjai költségátalánya megállapítására és a költségtérítése elszámolására 

vonatkozó szabályait az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben  

rendeletben állapítsa meg. 

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

33. Hatályba lépés 
 
104.§ (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – kihirdetését követő nyolcadik napon 
lép hatályba. A törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően beérkezett nyilvántartásba vételi 
kérelmek vonatkozásában kell alkalmazni.  
(2) E törvény 3.§-76.§-ai, 79.§-82.§-ai, 102.§ (3) b), e) pontjai, 103.§-112.§-ai, továbbá a 113.§ a), b), 
d) pontjai 2011. december 5. napján lépnek hatályba. 
 

34. Átmeneti rendelkezések 
 
105.§ (1) A törvény hatálybalépését követően 2012. június 30. napjáig valamennyi civil szervezetnek 
újra be kell jelentenie az e törvény szerinti nyilvántartásba vételhez szükséges adatokat. A törvény 
hatályba lépését követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely 
újrabejelentési kötelezettségének eleget tett. 
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(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén – amennyiben e határidő lejártát 
követően az ügyészség felhívására harminc napon belül a szükséges adatokat nem jelentik be – a civil 
szervezet a (3) bekezdésben foglalt kivétellel egyszerűsített követelésrendezési eljárás keretében 
jogutód nélkül megszüntetésre kerül.  
(3) Ha a törvény hatálybalépését követően a civil szervezet bármely adatában változást jelentettek 
be, de ez nem tartalmazza az (1) bekezdés szerinti adatait, ez utóbbi hiány pótlására – tizenöt napos 
határidő tűzésével – a bíróság a kérelmet benyújtó személyt felszólítja. 
(4) A bíróság az (1) bekezdés szerinti bejelentésre új, a szervezet országosan egyedi azonosítására 
alkalmas, 10 számjegyből álló, a korábbi azonosító adatokból képzett nyilvántartási azonosítót állapít 
meg és ad ki a bejelentő részére. 
(5) Az e törvény hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően 
közhasznú jogállás esetében az (1) bekezdés szerinti adatait bejelentő – civil társulásként tovább 
működő – civil szervezet továbbra is igénybe veheti a bejelentés előtt megszerzett és a hatályos 
jogszabályok által biztosított kedvezményeket 2012. december 31. napjáig. 
(6) Az e törvény hatályba lépése előtt megkötött közszolgáltatási szerződésre e törvény hatályba 
lépését követő két év után lehet alkalmazni az e törvény által előírt, szerződő félre vonatkozó 
előírásokat. 
(7) E törvény hatályba lépését követően csak az e törvényben foglalt szabályoknak megfelelő civil 
szervezetnek nyújtható költségvetési támogatás. 
(8) A közhasznú jogálláshoz meglétéhez kötött, költségvetési szervvel fennálló megállapodások és 
szerződések esetében a közhasznú jogállás 57.§ (3) bekezdés szerinti megszünése esetén egy évig 
hatályban maradhat. 
 

35. Az Európai Unió jogának való megfelelés 
 
106.§ Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja: 

a) a Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos 
tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés g) pont és 
21. cikk; 

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és 
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, 
valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 
72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk. 
 

36. Módosuló jogszabályok 
 
107.§ A Ptk. 74/G. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
“74/G. § Az alapítvány nyilvántartására, felügyeletére, törvényességi felügyeleti eljárására, 
megfelelően kell alkalmazni az egyesületre vonatkozó szabályokat, továbbá az egyesülési jogról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény rendelkezéseit.” 
 
108.§ Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/J. § (3) bekezdése helyébe az alábbi 
szöveg lép: 
„(3) A fejezeti kezelésű előirányzatból – törvény, kormányrendelet, vagy a Kormány nyilvános 
határozata eltérő rendelkezése hiányában – civil szervezet részére akkor nyújtható támogatás, ha a 
szervezet közhasznú vagy a támogatás nyújtása pályázati úton történik. E rendelkezést nem kell 
alkalmazni az éves költségvetési törvényben név szerint (címzetten) nevesített civil szervezetek 
részére biztosított támogatásokra.” 
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109.§ (1) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szftv.) 6. § (2) bekezdése az alábbiakra 
módosul: 
„(2) Az (1) bekezdés szerint átutalt összeget a kedvezményezett az átutalás évét követő év január 1. 
és december 31. között felmerülő költségeinek finanszírozására használhatja fel figyelembe véve a 
tartalékolásra vonatkozó előírásokat is.” 
(2) Az Szftv. 6. § (3) bekezdésében „az átutalást követő naptári év október 31. napjáig” szövegrész 
helyébe „a felhasználást követő év május 31. napjáig” szövegrész lép. 
(3) Az Szftv. 6. § (3) bekezdésében „a közleményeket az átutalást követő naptári év november 30. 
napjáig” szövegrész helyébe „a közleményeket - és ezzel egy időben a kizáró határozatokat - a 
felhasználást követő naptári év november június 30. napjáig” szövegrész lép. 
(4) Az Szftv. 6. § (3) bekezdésében „az átutalást követő év december 15. napjáig” szövegrész helyébe 
„a felhasználást követő naptári év november május 31. napjáig” szövegrész lép. 
 
110.§ (1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. §-ának (3) 
bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:  
(Az állami adóhatósághoz be kell jelenteni az adózó:) 
„n) alapítványok, egyesületek esetében a bírósági nyilvántartási számát”  
(2) Az Art. 17. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:  
„(2) A cégbíróság, illetve a körzetközponti jegyző, illetve alapítványok, egyesületek esetében a 
bíróság az erre a célra szolgáló számítógépes rendszer útján közli az állami adóhatósággal azokat a 
16. § (3) bekezdésében felsorolt adatokat, amelyek a cégbejegyzés, alapítványok, egyesületek 
nyilvántartásba vétele, vállalkozói igazolvány kiállítása iránt kitöltött nyomtatványon rendelkezésre 
állnak, ideértve a 16. § (3) bekezdésének j) és k) pontjában megjelölt nyilatkozat, valamint az adózó 
főtevékenységéről szóló nyilatkozat adatait is. Az állami adóhatóság az adószám megállapításához 
szükséges, az adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózó neve (elnevezése), címe (székhelye), 
cégjegyzék- vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, illetve alapítványok, egyesületek esetében 
azok bírósági nyilvántartási száma, illetve a 22. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat alapján 
számítógépes rendszer útján közli a cégbírósággal, illetve alapítványok, egyesületek esetében a 
bírósággal, illetőleg a körzetközponti jegyzővel az adózó adóazonosító számát, illetve az ok 
megjelölésével értesíti a megkereső szervet az adószám megállapításának akadályáról. Az állami 
adóhatóság az adószám megállapításának megtagadásáról szóló jogerős határozat egy példányának 
megküldésével értesíti a cégbíróságot, illetve alapítványok, egyesületek esetében a bíróságot, 
illetőleg a körzetközponti jegyzőt.”  
(3) Az Art. 17. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:  
„(15) Az állami adóhatóság az e célra fenntartott számítógépes rendszeren keresztül értesíti 
alapítványok, egyesületek esetében az adószám megállapításáról az alapítvány, egyesület adatainak 
közlésével a nyilvántartásba vételt elrendelő bíróságot.”  
(4) Az Art. 53. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:  
„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott adatkörön belül nem minősül adótitoknak alapítványok, 
egyesületek esetében a 16. § (3) bekezdés szerinti adata, a bírósági nyilvántartás nyilvános adata, 
valamint az alapítványok, egyesületek bírósági nyilvántartásának üzemeltetőjétől kérhető adat, 
valamint az az adat, amely alanyával (adóalannyal vagy adózóval) nem hozható kapcsolatba.” 
 
111.§ A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 3.§ (1) a) pontjában „a 
sportegyesület” szövegrész helyébe „a jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet, a 
sportegyesület” szövegrész lép. 
 
112.§ (1) A polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/A. § (4) 
bekezdése második mondatának “az igazságügyért felelős miniszter rendeletében” szövegrész 
helyébe “a külön törvényben” szövegrész lép. 
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(3) A Ptk. 74/E. § (5) bekezdésében a “hasonló célú alapítvány” szövegrész helyébe “a Nemzeti 
Együttműködési Alap” szövegrész lép. 
 
113.§ Hatályát veszti 
a) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 
b) a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 
c) a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 
d) a Ptk. 74/A. § (5) bekezdésének második mondata. 
 
114.§ Nem lép hatályba az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból 
történő adatszolgáltatásról szóló 2010. évi XVI. törvény. 
 
115.§ Ahol jogszabály társadalmi szervezetet említ, ott egyesületet kell érteni. 
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Adatlap civil társulás bírósági nyilvántartásba vételéhez 
 
1. Civil társulás neve:  

a) rövidített neve: 
b) idegen nyelvű neve(i): 

 
2. Civil társulás célja, feladatai:  
 
3. Civil társulás képviseletére jogosult személy 

a) neve: 
b) születési helye, ideje: 
c) anyja neve: 
d) állandó lakcíme: 

 
Ezt az okiratot a civil társulás tagjai az alábbi helyen és napon elfogadták:  
 
Melléklet: 

- a civil társulás tagjainak neve, aláírása 
 
A civil társulás képviselőjének aláírása: 
 
 

....................................... 
 
Előttünk mint tanúk előtt: 
 
Tanú1: 
 

....................................... 
név: 
személyigazolvány száma: 
állandó lakcím: 

Tanú2: 
 

....................................... 
név: 
személyigazolvány száma: 
állandó lakcím: 
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Alapszabály minta egyesület alapításához 
 
 
 
 
1. Az Egyesület neve:  Egyesület 

a) rövidített neve: 
b) idegen nyelvű neve(i): 

 
2. Az Egyesület célja, feladatai:  
 
3. Egyesület székhelye:  
 
4. Egyesület szervezete:  
Az Egyesület legfőbb szerve a taggyűlés. 
Az Egyesület taggyűlését szükség szerint, de évenként legalább egyszer össze kell hívni. 
Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve a tagok által maguk közül közvetlenül választott 
elnökség, amelynek létszáma: 3 fő. 
Az elnökség tagjai: 
.............................................................., 
..............................................................,  
.............................................................. 
 
Az elnökség és az Egyesület képviseletére az elnök jogosult, akit az elnökség tagjai ötéves időtartamra 
közvetlenül választanak maguk közül. 
Az Egyesület elnöke: .............................................................. 
 
Az elnökség évente legalább két alkalommal ülésezik. 
Az Egyesület taggyűlése és az elnökség döntéseit egyszerű többséggel hozza, határozati formában. 
A taggyűlés, illetve az elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. 
Amennyiben a taggyűlés, illetve az elnökség ülése nem határozatképes, megismételt taggyűlést 
legkorábban – a tagok ismételt értesítése mellett – egy nap múlva lehetséges. Ebben az esetben a 
taggyűlés, illetve elnökségi ülés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. 
 
5. Hatáskörök: 
 
A taggyűlés kizárólagos hatásköre: 

a) az alapszabály megállapítása és módosítása, valamint a tagfelvétel és a tag kizárása, 
amelyről bármely tag kezdeményezésére a taggyűlés egyszerű többséggel dönt; 
b) az évi költségvetés meghatározása; 
c) az Egyesület számviteli beszámolójának, közhasznú jogállás esetén közhasznú jelentésének 
és az elnökség évi beszámolójának elfogadása; 
d) az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása; 
e) ilyen jellegű tevékenység végzése esetén befektetési szabályzat elfogadása. 

 
Az elnökség kizárólagos hatásköre: 

a) az Egyesület folyamatos működésének biztosítása; 
b) az Egyesület számviteli beszámolójának, közhasznú jogállás esetén közhasznú jelentésének 
és az elnökség évi beszámolójának elkészítése és bemutatása a taggyűlésnek; 
c) az Egyesület képviselete; 
d) az Egyesület tagnyilvántartásának vezetése, a változások nyilvántartásba vételének 
kezdeményezése a taggyűlés határozata alapján; 
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e) az Egyesület taggyűlése és az elnökség határozatainak nyilvántartása. 
 
Tagok jogai és kötelezettségei: 

a) az Egyesület tagjai anyagi lehetőségeikhez mérten, de évente legalább egyszeri  
.............,- Ft tagdíjat kötelesek fizetni az Egyesület bankszámlájára; 
b) az Egyesület tagjai jogosultak részt venni az Egyesület hivatalos és informális 
rendezvényein, különös tekintettel a taggyűlésre és az Elnökségi ülésre; 
c) a tagok egyenlő szavazati joggal vesznek részt a taggyűlés döntéseiben. 

 
6. Közhasznú tevékenység esetén azon jogszabályhely megjelölése, amely az Egyesület által ellátott 
állami, önkormányzati feladatot megállapította: 
 
7. Az Egyesület: 

a) nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból, 
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végez, 
c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 
meghatározott tevékenységére fordítja, 
d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 
anyagi támogatása nem nyújt, európai parlamenti, országgyűlési képviselői és megyei 
önkormányzati választásokon jelölteket nem állít, és nem támogat. 

 
8. Az Egyesület elnöksége 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. 
 
9. Nem lehet az Egyesület könyvvizsgálója az a személy, aki 
a) az elnökség elnöke vagy tagja, 
b) az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 
c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 
10. Az egyesület a nyilvánosság biztosítása érdekében honlapot működtet, amelyen keresztül 
közzéteszi: 

a) a taggyűlés és az elnökség vezető szerv döntéseit; 
b) működésének, szolgáltatási igénybevételi módját (például pályázat, igénylés, kérelem, 
jelentkezés, regisztráció, jelenlét, stb.) 
c) az eves beszámolót, közhasznú jelentést, és más beszámolókat 

 
A honlap internetes elérhetősége:........................ 
A honlap működtetéséért az elnök felel. 
 
11. A taggyűlést az Egyesület képviselője hívja össze. A taggyűlést össze kell hívni a tagok 
egyharmadának kezdeményezésére.  
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12. A bankszámla felett az Egyesület elnöke (.........név.........) és az elnökség tagja: .........név......... 
külön külön jogosult. 
 
13. Az egyesület megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után megmaradt – vagyont hasonló 
célú szervezet támogatására kell fordítani. 
 
Ezt az Alapszabályt a ……………. Egyesület taggyűlése a lenti helyen és napon elfogadta: 
..........................., .............................................. 
 
Mellékletek: 

- az Egyesület alakuló ülésének jegyzőkönyve és jelenléti íve 
 
Az Egyesület elnökének aláírása: 
 
 

....................................... 
 
Előttünk mint tanúk előtt: 
 
Tanú1: 
 

....................................... 
név: 
személyigazolvány száma: 
állandó lakcím: 

Tanú2: 
 

....................................... 
név: 
személyigazolvány száma: 
állandó lakcím: 
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Alapító okirat minta alapítvány alapításához 
 
1. Az Alapítvány neve:  Alapítvány 

a) rövidített neve: 
b) idegen nyelvű neve(i): 

 
2. Az Alapítvány célja, feladatai:  
 
3. Az Alapítvány alapítói törzstőkéje alapítók szerint és összesen: 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
Az Alapítvány céljaira rendelt vagyon és az Alapítvány bevételei a kuratórium rendelkezései szerint 
használhatók fel. 
 
3. Alapítvány székhelye:  
 
4. Alapítvány szervezete:  
Az Alapítvány kezelő szerve a kuratórium, melynek létszáma 3 fő. A kuratórium tagjainak 
megbízatása öt évre szól. 
A kuratórium és az Alapítvány képviseletére a kuratórium elnöke jogosult. 
A kuratórium elnöke: .............................................................. 
A kuratórium tagjai: .............................................................., .............................................................. 
A kuratóriumot szükség szerint, de évenként legalább egyszer össze kell hívni. 
Az Alapítvány kuratóriuma döntéseit egyszerű többséggel hozza, határozati formában. 
A kuratórium akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. 
Amennyiben a kuratórium nem határozatképes, megismételt a kuratóriumi ülést legkorábban – a 
tagok ismételt értesítése mellett – egy nap múlva lehetséges. Ebben az esetben a kuratóriumi ülés a 
megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. 
 
5. Hatáskörök: 
 
Az alapító(k) kizárólagos hatásköre: 

a) az alapszabály megállapítása és módosítása, valamint a kuratórium elnökének és tagjainak 
felkérése; 
b) az Alapítvány más alapítvánnyal való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása; 
c) ilyen jellegű tevékenység végzése esetén befektetési szabályzat elfogadása. 

 
A kuratórium kizárólagos hatásköre: 

a) az Alapítvány folyamatos működésének biztosítása; 
b) az évi költségvetés meghatározása; 
c) az Alapítvány számviteli beszámolójának, közhasznú jogállás esetén közhasznú 
jelentésének és az elnökség évi beszámolójának elfogadása; 
d) az Alapítvány képviselete; 
e) az Alapítvány nyilvántartásainak vezetése, a változások nyilvántartásba vételének 
kezdeményezése az alapító(k) határozata alapján; 
e) az Alapítvány kuratóriuma határozatainak nyilvántartása. 

 
6. Közhasznú tevékenység esetén azon jogszabályhely megjelölése, amely az Alapítvány által ellátott 
állami, önkormányzati feladatot megállapította: 
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7. Az Alapítvány: 
a) nem zárja ki, hogy az alapító(ko)n kívül más is adományával csatlakozzon, 
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végez, 
c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 
meghatározott tevékenységére fordítja, 
d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 
anyagi támogatása nem nyújt, európai parlamenti, országgyűlési képviselői és megyei 
önkormányzati választásokon jelölteket nem állít, és nem támogat. 

 
8. Az Alapítvány kuratóriuma 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 Alapítvány kuratóriumi tagjának, a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
 
9. Nem lehet az Alapítvány könyvvizsgálója az a személy, aki 
a) a kuratórium elnöke vagy tagja, 
b) az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban 
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 
c) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Alapítvány kuratóriumi tagjának a tagsági jogviszony alapján 
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 
10. Az Alapítvány a nyilvánosság biztosítása érdekében honlapot működtet, amelyen keresztül 
közzéteszi: 

a) a kuratórium döntéseit; 
b) működésének, szolgáltatási igénybevételi módját (például pályázat, igénylés, kérelem, 
jelentkezés, regisztráció, jelenlét, stb.) 
c) az éves beszámolót, közhasznú jelentést, és más beszámolókat 

 
A honlap internetes elérhetősége:........................ 
A honlap működtetéséért az elnök felel. 
 
11. A kuratóriumot az Alapítvány képviselője hívja össze. A kuratóriumot össze kell hívni a tagok 
egyharmadának kezdeményezésére.  
 
12. A bankszámla felett az Alapítvány elnöke (.........név.........) és a kuratórium tagja: .........név......... 
külön külön jogosult. 
 
13. Az Alapítvány megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után megmaradt – vagyont hasonló 
célú civil szervezet támogatására kell fordítani. 
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Ezt az Alapító okiratot ……………. Alapítványt alapítók a lenti helyen és napon elfogadta: 
..........................., .............................................. 
 
Melléklet: 

- igazolás az alapítvány céljára rendelt vagyon rendelkezésre bocsátásáról 
 
Az Alapítvány alapító(k) aláírása: 
 
 

....................................... 
 
Előttünk mint tanúk előtt: 
 
Tanú1: 
 

....................................... 
név: 
személyigazolvány száma: 
állandó lakcím: 

Tanú2: 
 

....................................... 
név: 
személyigazolvány száma: 
állandó lakcím: 
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Kérelem civil szervezet bírósági nyilvántartásba vételéhez 
 
Az eljáró bíróság megjelölése: 
 
A kérelmező adatai: 

neve: 
belföldi lakóhelye vagy tartozódási helye, illetve székhelye vagy képviselete (idézési cím): 

 
1. A nyilvántartásba kötelezően bejegyzett adatok: 

a civil szervezet neve, 
a civil szervezet típusa, 
a civil szervezet székhelye, 
a civil szervezet képviselőjének neve, 
a civil szervezet képviselőjének lakóhelye, 
a civil szervezet célja, valamint célja szerinti besorolása, 
a létesítő okirat kelte, 

2. A nyilvántartásba szükség szerint bejegyzendő adatok: 
szövetség nyilvántartásba vétele esetén azon szervezetek neve, székhelye, nyilvántartási száma, 
amelyek létrehozói, tagjai a szövetségnek 
alapítvány nyilvántartásba vétele esetén 

az alapítvány típusa, 
az alapítvány vagyon-felhasználási módja, 
az alapítványhoz lehet-e csatlakozni, 
a kezelő szerv, illetőleg a kezelő szervezet tagjainak neve és lakóhelye, 

alapítványnál az alapítói jogok gyakorlására kijelölés esetén 
az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy neve, lakóhelye (székhelye), 
a kijelölés feltétele, 
a kijelölés feltétele bekövetkezésének időpontja; 

állami alapító által alapított alapítvány, illetve állami alapító által államháztartáson kívüli 
alapítóval közösen alapított alapítvány esetén a kezelő szervezetbe az állami alapító részéről 
jelölt tag vagy tagok neve, 

 
Az elektronikus eljárásra kötelezett vagy elektronikus eljárást választó kérelmező esetében a 
kérelmező elektronikus közszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott elektronikus elérhetőségi 
adatai: 
 
A fél erre irányuló kérelme esetén a szervezet rövidített vagy idegen nyelvű elnevezése: 
 
Mellékletek: 

- a civil szervezet létesítő okirata, 
- a civil szervezet ügyintéző és képviseleti szerve tagjainak a tagság elfogadására és a 

jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozata, 
- a székhely használat jogcímét igazoló okirat másolata, 
- Szükség szerint: 

a) a felügyelő szerv tagjainak a tagság elfogadására és a jogszabályban meghatározott 
követelményekre vonatkozó nyilatkozata, 
b) ha a szervezet neve jogi személy nevét tartalmazza, a jogi személy hozzájáruló 
nyilatkozata, 
c) ha a szervezet neve vagy nevének valamely része olyan elemet tartalmaz, 
amelynek névként való szerepeltetése külön jogszabályban meghatározottak szerint 
engedélyhez kötött, az engedély megadását igazoló okirat, 
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d) ha külön jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése feltétele a szervezet 
nyilvántartásba vételének, azon az okiratok, melyek alapján megállapítható, hogy a 
szervezet a külön jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesítette 

- Egyesület esetében a kérelemhez csatolandó okiratok továbbá: 
a) az egyesület alakuló ülésének jegyzőkönyve, 
b) az egyesület alakuló ülésének jelenléti íve a tagok nevével, lakóhelyével és 
aláírásával, 

- Alapítvány esetében a kérelemhez csatolandó okiratok továbbá: 
a) igazolás az alapítvány céljára rendelt vagyon rendelkezésre bocsátásáról, 
b) állami alapító által alapított alapítvány, illetve állami alapító által államháztartáson 
kívüli alapítóval közösen alapított alapítvány esetén a kezelő szervezetbe tagként az 
állami alapító részéről való jelölésről készült okirat hiteles másolata. 

 
Kelt: ..........................., .............................................. 
 
A civil szervezet arra jogosult képviselőjének aláírása: 
 
 

....................................... 
 
Előttünk mint tanúk előtt: 
 
Tanú1: 
 

....................................... 
név: 
személyigazolvány száma: 
állandó lakcím: 

Tanú2: 
 

....................................... 
név: 
személyigazolvány száma: 
állandó lakcím: 
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Kérelem civil szervezet bírósági nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosításához 
 
Az eljáró bíróság megjelölése: 
 
A kérelmező adatai: 

neve: 
belföldi lakóhelye vagy tartozódási helye, illetve székhelye vagy képviselete (idézési cím): 

 
A szervezet adatai: 

nyilvántartási azonosító: 
a civil szervezet neve: 
a civil szervezet típusa: 
a civil szervezet székhelye: 
a civil szervezet képviselőjének neve: 

 
A szervezet változással érintett adatai: 
1. A nyilvántartásba kötelezően bejegyzett adatok: 

a civil szervezet neve, 
a civil szervezet típusa, 
a civil szervezet székhelye, 
a civil szervezet képviselőjének neve, 
a civil szervezet képviselőjének lakóhelye, 
a civil szervezet célja, valamint célja szerinti besorolása, 
a létesítő okirat kelte, 

2. A nyilvántartásba szükség szerint bejegyzendő adatok: 
szövetség nyilvántartásba vétele esetén azon szervezetek neve, székhelye, nyilvántartási száma, 
amelyek létrehozói, tagjai a szövetségnek 
alapítvány nyilvántartásba vétele esetén 

az alapítvány típusa, 
az alapítvány vagyon-felhasználási módja, 
az alapítványhoz lehet-e csatlakozni, 
a kezelő szerv, illetőleg a kezelő szervezet tagjainak neve és lakóhelye, 

alapítványnál az alapítói jogok gyakorlására kijelölés esetén 
az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy neve, lakóhelye (székhelye), 
a kijelölés feltétele, 
a kijelölés feltétele bekövetkezésének időpontja; 

állami alapító által alapított alapítvány, illetve állami alapító által államháztartáson kívüli 
alapítóval közösen alapított alapítvány esetén a kezelő szervezetbe az állami alapító részéről 
jelölt tag vagy tagok neve, 

 
Az elektronikus eljárásra kötelezett vagy elektronikus eljárást választó kérelmező esetében a 
kérelmező elektronikus közszolgáltatásról szóló törvényben meghatározott elektronikus elérhetőségi 
adatai: 
 
A fél erre irányuló kérelme esetén a szervezet rövidített vagy idegen nyelvű elnevezése: 
 
Mellékletek: 

- a civil szervezet létesítő okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege, 
- Szükség szerint (változás esetén): 

a) a civil szervezet ügyintéző és képviseleti szerve tagjainak a tagság elfogadására és a 
jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozata, 
b) a székhely használat jogcímét igazoló okirat másolata, 
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c) a felügyelő szerv tagjainak a tagság elfogadására és a jogszabályban meghatározott 
követelményekre vonatkozó nyilatkozata, 
d) ha a szervezet neve jogi személy nevét tartalmazza, a jogi személy hozzájáruló 
nyilatkozata, 
e) ha a szervezet neve vagy nevének valamely része olyan elemet tartalmaz, 
amelynek névként való szerepeltetése külön jogszabályban meghatározottak szerint 
engedélyhez kötött, az engedély megadását igazoló okirat, 
f) ha külön jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése feltétele a szervezet 
nyilvántartásba vételének, azon az okiratok, melyek alapján megállapítható, hogy a 
szervezet a külön jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesítette 

 
 
Kelt: ..........................., .............................................. 
 
A civil szervezet arra jogosult képviselőjének aláírása: 
 
 

....................................... 
 
Előttünk mint tanúk előtt: 
 
Tanú1: 
 

....................................... 
név: 
személyigazolvány száma: 
állandó lakcím: 

Tanú2: 
 

....................................... 
név: 
személyigazolvány száma: 
állandó lakcím: 

 
 
 



Kivonat a civil szervezet bírósági nyilvántartásba bejegyzett adatairól 
 
Nyilvántartó bíróság: 
 
1. A nyilvántartásba kötelezően bejegyzett adatok: 

1.4. nyilvántartási azonosító, 
1.5. lajstromszám, 
1.6. sorszám, 
1.7. a civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma, jogerőre emelkedésének 

napja, 
1.8. a civil szervezet neve, 
1.9. a civil szervezet típusa, 
1.10. a civil szervezet székhelye, 
1.11. a civil szervezet képviselőjének neve, 
1.12. a civil szervezet képviselőjének lakóhelye, 
1.13. a civil szervezet célja, valamint célja szerinti besorolása, 
1.14. a létesítő okirat kelte, 
1.15. folyamatban lévő csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás és megkezdésének ideje 
1.16. áttétel, felfüggesztés, megszűnés. 

2. A nyilvántartásba szükség szerint bejegyzendő adatok: 
2.4. a létesítő okirat módosítása esetén 

2.4.1. az létesítő okirat módosításának időpontja, 
2.4.2. a létesítő okirat módosítása nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma, jogerőre 

emelkedésének napja; 
2.5. közhasznú jogállás megszerzése esetén 

2.5.1. a közhasznú jogállás megszerzésének időpontja, 
2.5.2. a közhasznú jogállás törlésének időpontja; 

2.6. civil szervezet szervezeti egysége jogi személlyé nyilvánítása esetén a civil szervezet 
(anyaszervezet) nyilvántartási azonosítója, valamint a származtatott jogi személyiség ténye 

2.7. szövetség nyilvántartásba vétele esetén azon szervezetek neve, székhelye, nyilvántartási 
száma, amelyek létrehozói, tagjai a szövetségnek 

2.8. alapítvány nyilvántartásba vétele esetén 
2.8.1. az alapítvány típusa, 
2.8.2. az alapítvány vagyon-felhasználási módja, 
2.8.3. az alapítványhoz lehet-e csatlakozni, 
2.8.4. a kezelő szerv, illetőleg a kezelő szervezet tagjainak neve és lakóhelye, 

2.9. alapítványnál az alapítói jogok gyakorlására kijelölés esetén 
2.9.1. az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy neve, lakóhelye (székhelye), 
2.9.2. a kijelölés feltétele, 
2.9.3. a kijelölés feltétele bekövetkezésének időpontja; 

2.10. állami alapító által alapított alapítvány, illetve állami alapító által államháztartáson kívüli 
alapítóval közösen alapított alapítvány esetén a kezelő szervezetbe az állami alapító részéről 
jelölt tag vagy tagok neve, 

3. A nyilvántartásba bejegyzett technikai és egyéb adatok 
3.4. a civil szervezet pénzforgalmi számlaszáma 
3.5. a civil szervezet adószáma 
3.6. a civil szervezet statisztikai azonosítója 

 
 
 

 


