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Az új Polgári Törvénykönyv a 2013. év V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV.tv. (Ectv.) több helyen megváltoztatta az egyesületekre és az alapítványokra
vonatkozó korábbi szabályozást.

I. FEJEZET
EGYESÜLET LÉTESÍTÉSE
Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelynek alapján
mindenkinek joga van ahhoz, hogy másokkal szervezeteket, illetve közösségeket hozzon
létre vagy azokhoz csatlakozzon.
Az egyesülési jog alapján a természetes személyek, valamint tevékenységük célja és alapítóik
szándéka szerint a jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetei szervezeteket hozhatnak létre és működtethetnek.
Az egyesülési jog gyakorlása nem sértheti az Alaptörvény C) cikk (2) bekezdését, nem
valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint
nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével.
Az egyesülési jog alapján szervezet minden olyan tevékenység végzése céljából alapítható,
amely összhangban áll az Alaptörvénnyel, és amelyet törvény nem tilt.
Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának
folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy,
amely a nyilvántartásba vétellel jön létre.
Nem minősül egyesületnek a természetes személyeknek az egyesülési jog alapján
létrehozott olyan közössége, amelynek működése nem rendszeres, vagy nincs nyilvántartott
tagsága vagy az egyesületre vonatkozó rendelkezésekben meghatározott szervezete.
Az egyesület jogképes: jogai és kötelezettségei lehetnek. Az egyesületnek saját
névvel, székhellyel, tagjaitól, illetve alapítójától elkülönített vagyonnal, valamint az
ügyvezetését és képviseletét ellátó szervezettel kell rendelkeznie.
Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára. Az egyesület az egyesületi cél
megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Az
egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai
között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.

A) Létesítés

Az egyesület létrehozásához alapszabály elfogadása, az alapszabály elfogadásához
pedig legalább tíz személy egybehangzó akaratnyilatkozata szükséges.
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Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni. Az egyesület tagjait
egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve, ha az alapszabály
különleges jogállású tagságot határoz meg.
A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tag tagsági jogait akkor
gyakorolhatja képviselőn keresztül, ha azt az alapszabály lehetővé teszi. A tagsági jogok
forgalomképtelenek és nem örökölhetők.
A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek
teljesítésére.
Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét.

B) A tagsági jogviszony keletkezése, megszűnése
Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást
követően a belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik.
A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.
A tagsági jogviszony megszűnik
a) a tag kilépésével;
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
c) a tag kizárásával;
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a
feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban
felmondhatja. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.
A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan
vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy
egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, ha az
alapszabály a tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
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továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni
kell.
Az alapszabály a kizáró határozat ellen fellebbezési lehetőséget biztosíthat, ebben az
esetben az alapszabályban rendelkezni kell a fellebbezési eljárásról és a fellebbezést elbíráló
egyesületi szervről.
II. FEJEZET
AZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEI
A) Az alapszabály tartalmi elemei
A jogi személy létesítő okiratának általános kötelező tartalmi elemein túl az egyesület
alapszabályában meg kell határozni
a) a tag jogait és kötelezettségeit;
b) az egyesület szerveit és azok hatáskörét, továbbá a tagokra, a vezető tisztségviselőkre és
a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat;
c) a jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő vagy az egyesület
céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezményeket
és a taggal szembeni eljárás szabályait vagy mindezeknek a mellőzését;
d) a közgyűlés összehívásának és lebonyolításának, a közgyűlés helye meghatározásának, a
közgyűlési meghívó tartalmának, a napirendnek, a közgyűlés tisztségviselőinek, a
levezető elnöknek, a szavazatszámlálók megválasztásának, a határozatképességnek, a
szavazásnak, a jegyzőkönyvvezetésnek, valamint a határozatok kihirdetésének
szabályait; és
e) a szavazati jog gyakorlásának feltételeit.
Az egyesület alapszabályt az egyesület céljának figyelembevételével kell értelmezni.
B) Legfőbb szerv
Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés. A tag jogosult a közgyűlésen részt venni,
szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket
feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. Ha az alapszabály küldöttgyűlés működését

írja elő, meg kell határoznia a küldöttek választásának módját. A küldöttgyűlésre
egyebekben a közgyűlés szabályait kell megfelelően alkalmazni.
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A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A létesítő okirat ennél
ritkább ülésezést előíró rendelkezése semmis. A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon
és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az
alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek
vehetnek részt.
A közgyűlés hatáskörébe tartozik
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének - elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés;
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
k) a végelszámoló kijelölése.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az
alapszabályban meghatározott időn belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést
összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult
dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy
személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

C) Határozathozatal
Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
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Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.

D) Az ügyvezetés ellátása
Az egyesület ügyvezetését az egyesület ügyvezetője vagy az elnökség látja el. Az
egyesület vezető tisztségviselői az ügyvezető vagy az elnökség tagjai.
Az elnökség három tagból áll. Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül. Az elnökség
tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Az alapszabály ennél
alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis.
Ha az alapszabályban vagy a választás során a vezető tisztségviselői megbízás
időtartamáról a tagok nem rendelkeznek, a vezető tisztségviselő megbízatása két évre szól.
Az öt évnél hosszabb időre szóló vezető tisztségviselői megbízás az öt évet meghaladó
részében semmis.
A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani, az alapszabály
felhatalmazása alapján a vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada választható az
egyesület tagjain kívüli személyekből.

E) Az ügyvezetés feladatai
Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
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j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Az így összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

F) A felügyelőbizottság létrehozásának kötelező esetei
Kötelező felügyelőbizottságot létrehozni, ha a tagok több mint fele nem természetes
személy, vagy ha a tagság létszáma a száz főt meghaladja.
A felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály
és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.

G) Az egyesület megszűnése

Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét. A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein
túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné
vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület
céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell
átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont,
ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az
alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem
szerezheti meg.
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A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A
vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági
törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági
jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó
egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig
kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a
szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető
tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői
érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés azonban végelszámolással történő
megszűnés esetén nem alkalmazható.

III. FEJEZET
ALAPÍTVÁNY

A) Az alapítvány fogalma, létesítése vagyona

Az alapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél
folyamatos megvalósítására létrehozott jogi személy. Az alapító az alapító okiratban
meghatározza az alapítványnak juttatott vagyont és az alapítvány szervezetét.
Alapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására. Az alapítvány az alapítványi
cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt
és nem csatlakozhat alapítványhoz.
Amennyiben a Ptk. eltérően nem rendelkezik, alapítvány nem hozható létre az alapító, a
csatlakozó, az alapítványi tisztségviselő, az alapítványi szervek tagja, valamint ezek
hozzátartozói érdekében. Nem sérti e rendelkezést az alapítvány tisztségviselőinek
szerződés szerint járó díjazása.
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Több személy együttesen is létesíthet alapítványt. Ha több alapító létesít alapítványt,
az alapítói jogokat az alapítók együttesen gyakorolják. Az alapító a nyilvántartásba történő
bejegyzés jogerőre emelkedéséig vonhatja vissza az alapításra vonatkozó jognyilatkozatát.

B) A vagyoni juttatás teljesítése
Az alapító köteles az alapítványi cél megvalósításához szükséges, az alapító okiratban
vállalt vagyoni juttatást teljesíteni. Az alapítónak legalább az alapítvány működésének
megkezdéséhez szükséges vagyont a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig át kell
ruháznia az alapítványra. Az alapítónak a teljes juttatott vagyont legkésőbb az alapítvány
nyilvántartásba vételétől számított egy éven belül kell átruháznia az alapítványra.
Ha az alapító az alapító okiratban meghatározott határidőn belül a teljes juttatott vagyont
nem ruházza át az alapítványra, a kuratórium az alapítót megfelelő határidő tűzésével
felszólítja kötelezettségének teljesítésére. A határidő eredménytelen elteltét követően a
nyilvántartó bíróság - a kuratórium bejelentése alapján - az alapítói jogok gyakorlását
felfüggeszti. A felfüggesztés időtartama alatt az alapítói jogokat a nyilvántartó bíróság
gyakorolja.
Az alapítói jogok felfüggesztése nem mentesíti az alapítót az alapító okiratban vállalt
kötelezettségei alól.
A nyilvántartásba vett alapítványhoz csatlakozni vagyoni juttatás teljesítésével, az
alapító okiratban meghatározott feltételekkel lehet.
Ha a csatlakozó az alapító okirat alapján alapítói jogok gyakorlására jogosult, a csatlakozást
követően az alapítói jogokat az azok gyakorlására jogosult más személyekkel együttesen
gyakorolhatja.
Az alapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott
módon kell kezelni és felhasználni.
Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem
követelheti vissza; az alapító okirat ettől eltérő rendelkezése semmis.
Az alapítvány vagyona terhére az alapítvány céljának megvalósításával összefüggésben
annak a személynek juttatható vagyoni szolgáltatás, akit az alapító okirat vagy - az alapító
okirat rendelkezése hiányában - az erre jogosult alapítványi szerv kedvezményezettként
megjelöl. Az alapító és a csatlakozó abban az esetben lehet az alapítvány
kedvezményezettje, ha az alapítvány célja az alapító tudományos, irodalmi vagy művészeti
alkotásainak gondozása.
Az alapító és a csatlakozó hozzátartozója abban az esetben lehet az alapítvány
kedvezményezettje, ha az alapítvány célja a hozzátartozó tudományos, irodalmi vagy
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művészeti alkotásainak gondozása, a hozzátartozó ápolása, gondozása, tartása, egészségügyi
ellátási költségeinek viselése, iskolai tanulmányainak ösztöndíjjal vagy egyéb módon történő
támogatása.
Az alapítvány vagyona terhére az alapítvány céljának megvalósításával összefüggésben
annak a személynek juttatható vagyoni szolgáltatás, akit az alapító okirat vagy - az alapító
okirat rendelkezése hiányában - az erre jogosult alapítványi szerv kedvezményezettként
megjelöl.
A kedvezményezettként megjelölt személy nem támaszthat igényt az alapítvánnyal
szemben, kivéve, ha
a) az alapító okirat a kedvezményezett személyt, a neki járó szolgáltatást és a teljesítés
időpontját a teljesítéshez szükséges módon meghatározza; vagy
b) a kuratórium a kedvezményezett részére szóló juttatásról döntött, döntését a
kedvezményezettel közölte, és a jogosult a juttatás feltételeit elfogadta.

C) Alapítván létesítése végintézkedéssel
Alapítvány írásbeli végrendeletben vagy öröklési szerződésben is létesíthető. Ilyen
esetben a végintézkedésnek tartalmaznia kell az alapító okirat tartalmi elemeit.
Írásbeli végrendeletben vagy öröklési szerződésben létesített alapítvány esetén az
alapítvány nyilvántartásba vétele iránt a kuratórium tagjának kijelölt személy köteles eljárni.
Ha a nyilvántartásba vétel iránt egyik kuratóriumi tagnak kijelölt személy sem intézkedik, a
nyilvántartó bíróság által kijelölt ügygondnok jár el.
A végrendeletben vagy öröklési szerződésben létesített alapítvány a nyilvántartásba vétellel
az alapító halálának időpontjára visszamenő hatállyal jön létre. Az alapítvány nyilvántartásba
vétele ügyében eljáró személy jogosult a vagyon érdekében eljárni és köteles annak
megóvása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni.
Alapítvány létesítését az örökhagyó meghagyásban is elrendelheti. A meghagyásban
meg kell határozni a létesítendő alapítvány célját és vagyonát, valamint ki kell jelölni azt a
személyt, aki az alapítvány létrehozását követelheti. Ha a meghagyást annak kötelezettje
felszólítás ellenére nem teljesíti, az alapítvány létrehozásának követelésére jogosult személy
a bíróságtól kérheti az alapítvány alapító okiratának ítélettel történő pótlását és az örökös
vagy a hagyományos kötelezését az alapítványi vagyon szolgáltatására. Az alapítvány
létrehozásának követelésére jogosult személy a bíróság határozata alapján kérheti a
nyilvántartó bíróságtól az alapítvány nyilvántartásba vételét.
Ha végrendeletben vagy öröklési szerződésben tett közérdekű célú alapítvány nem
jön létre, az örökhagyó juttatása közérdekű meghagyásnak minősül, és az alapítványnak
szánt vagyont a meghiúsult alapítvány céljának megvalósítása érdekében kell kezelni. Ha
végrendeletben vagy öröklési szerződésben nem közérdekű célra tett alapítvány nem jön
létre, az így érintett vagyon a hagyaték részét képezi.

11
Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest Fejér György u. 10.
Tel.: (1) 354-1073 E-mail: elnok@esoember.hu

IV. FEJEZET
AZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A jogi személy létesítő okiratának általános kötelező tartalmi elemein kívül az
alapítvány alapító okiratában meg kell határozni
a) az alapítvány határozott vagy határozatlan időre történő létesítését, határozott időre
történő létesítésnél a határozott időtartamot;
b) az alapítványi vagyon kezelésének és felhasználásának szabályait;
c) a kuratóriumi tagság keletkezésére és megszűnésére vonatkozó szabályokat, a kuratóriumi
tagság határozott vagy határozatlan időre szóló voltát, határozott idejű kuratóriumi tagság
esetén a határozott időtartamot, továbbá a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és
összeférhetetlenségi szabályokat; és
d) a kuratóriumi tagsági díjazás megállapításának szabályait.
Az alapító okirat szükség szerint rendelkezik
a) az alapító jogainak meghatározott alapítványi szerv hatáskörébe utalásáról;
b) az alapítói jogok átruházásának szabályairól;
c) az alapítványhoz való csatlakozásnak vagyoni juttatás fejében történő megengedéséről,
annak feltételeiről és a csatlakozót megillető alapítói vagy egyéb jogokról;
d) gazdasági tevékenység folytatásáról és ennek kereteiről;
e) az alapítványi szervek hatásköréről és eljárási szabályairól;
f) az alapítók gyűlésének létesítéséről és e gyűlés működési szabályairól;
g) a Ptk-ban nem nevesített alapítványi szervek létesítéséről, eljárási szabályainak
meghatározásáról, tagjainak kinevezéséről, visszahívásáról és javadalmazásáról;
h) az alapítvány képviseletének részletes szabályairól, ideértve az alapítvány
munkavállalóival szemben a munkáltatói jogok gyakorlójának a meghatározását;
i) a kedvezményezettek körének meghatározásáról, illetve a kedvezményezett személyek
megjelöléséről, továbbá a kedvezményezetteket megillető szolgáltatásról és jogokról;
j) az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetére az alapítvány fennmaradó vagyona
jogosultjának megnevezésről.
Az alapító az alapító okiratban az alapítvány szervezeti egységét jogi személynek
nyilváníthatja.
Az alapító okiratot az alapító akarata szerint kell értelmezni, úgy, hogy az alapítvány
célja megvalósuljon.
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Semmis az alapító okiratban az alapítvány céljának módosítása, kivéve, ha az alapítvány a
célját megvalósította, vagy a cél elérése lehetetlenné vált, és az új cél megvalósítására az
alapítvány elegendő vagyonnal rendelkezik.
Semmis az alapító okirat olyan módosítása, amely az alapítvány vagyonának csökkentésére
irányul, vagy - ha az alapítványhoz csatlakozás történt - az alapítvány jogutód nélküli
megszűnése esetére kijelölt kedvezményezett személyét megváltoztatja.

A) Az alapítói jogok gyakorlása az alapító kiesése esetén
Ha az alapító meghalt, jogutód nélkül megszűnt vagy más okból az alapítói jogait
véglegesen nem gyakorolja, az alapítói jogokat az alapító által az alapító okiratban kijelölt
személy vagy alapítványi szerv, kijelölés hiányában a kuratórium gyakorolja.
Ha az alapítvány alapítói jogait nem az alapító gyakorolja, a Ptk-nak az alapítóra vonatkozó
rendelkezéseit az alapítói jogok gyakorlójára kell alkalmazni.
Ha az alapítvány valamely szerve jogosult az alapítói jogok gyakorlására, a feljogosított
alapítványi szerv saját tagjaival és vezetőjével, valamint a szerv ellenőrzésére szolgáló
személyekkel kapcsolatos alapítói jogokat nem gyakorolhat.
Ha nincs az alapítói jogok gyakorlására a fentiek alapján jogosult személy vagy szerv, az
alapítói jogokat a nyilvántartó bíróság gyakorolja.

B) Az alapítók gyűlése
Ha több személy együttesen úgy létesít alapítványt, hogy az alapítói jogokat
testületben látják el, az alapítók gyűlésére az alapító okiratban nem rendezett kérdésekben
az egyesület közgyűlésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
Az alapítói jogoknak az alapítók gyűlése általi gyakorlása során figyelmen kívül kell hagyni azt
az alapítót, aki ismeretlen helyen tartózkodik és alapítói jogai gyakorlásának az erre irányuló
felhívás hirdetményi kézbesítése alapján sem tesz eleget.

C) Az alapítói jogok és kötelezettségek átruházása
Az alapítói jogokat és kötelezettségeket az alapító átruházhatja, ha az alapító okiratban
vállalt vagyoni hozzájárulását teljesítette.
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V. FEJEZET
AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEI
A) A kuratórium
A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai az alapítvány
vezető tisztségviselői. A kuratórium három természetes személyből áll, akik közül legalább
kettőnek állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie.
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium
tagja. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis.
Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Az alapító
okirat eltérő rendelkezése semmis.
Az alapító az alapítvány egyszemélyes ügyvezető szervéül kurátort nevezhet. A kurátorra a
kuratóriumra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.
A kuratóriumi tagokat határozott vagy határozatlan időre lehet kijelölni vagy
megválasztani.
A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának
közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza.
Ha az alapító nem tartja fenn magának a kuratórium elnöke kijelölésének jogát és
nem ruházta át ezt a jogot más, alapítványi tisztséget betöltő személyre vagy más
alapítványi szervre, a kuratórium tagjai maguk közül választanak elnököt.
A kuratórium évente legalább egyszer ülést tart, amelyet az elnök hív össze. Az alapító okirat
ennél ritkább ülésezést előíró rendelkezése semmis. Bármely kuratóriumi tag kérheti
kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a
kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni
az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a
kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.
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B) Felügyelőbizottság
Ha az alapítványnál felügyelőbizottság működik, a tevékenységét az alapító részére
végzi, tevékenységéről évente az alapítói jogok gyakorlójának számol be.
A felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi
szabályokat alkalmazni kell. Az alapítványnál létesített egyéb alapítványi szervek nem
csorbíthatják a kuratórium, a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jogait.

VI. FEJEZET
AZ ALAPÍTVÁNY ÁTALAKULÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE
Az alapítvány más jogi személlyé nem alakulhat át. Alapítvány csak alapítvánnyal
egyesülhet és csak alapítványokra válhat szét.
Az alapítvány más alapítvánnyal történő egyesüléséről vagy az alapítvány szétválásáról az
alapító akkor hozhat döntést, ha az alapító okiratban meghatározott vagyon juttatását
teljesítette.
Az egyesülés vagy a szétválás nem járhat az alapítványi vagyon csorbításával és az
alapítványi cél veszélyeztetésével.
Az alapítvány megszűnik, ha
a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más
alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy
c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.
Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.
Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat
gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a
megszűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is.
Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc napon
belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó
bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából
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vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a
kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek.
A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után megmaradó
vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni.
Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után
megmaradó vagyon az alapító okiratban megjelölt személyt illeti, azzal, hogy az alapítót, a
csatlakozót és az egyéb adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit megillető vagyon nem
haladhatja meg az alapító, a csatlakozó és az egyéb adományozó által az alapítványnak
juttatott vagyont.
Az alapító az általa juttatott vagyonról az alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az
alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára
rendelkezhet, ha az alapító okirat ilyen esetre a vagyonról nem rendelkezik vagy a
rendelkezés teljesítése lehetetlen.
A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az
alapító okirat, vagy az alapító nem rendelkezik a megszűnő alapítvány vagyonáról, vagy ha
az alapító okirat által megjelölt személy, vagy az alapító által megjelölt alapítvány, egyesület
a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.
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VII. FEJEZET
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI ELJÁRÁS
Az egyesületeket és az alpítványokat (a továbbiakban együtt : szervezet) a székhelyük
szerint illetékes törvényszék veszi nyilvántartásba. A bíróság feladata többek között
(a) a nyilvántartásba vett szervezetre vonatkozó adat, jog, valamint tény nyilvántartásba
történő bejegyzése, módosítása, törlése (a továbbiakban: változásbejegyzési eljárás),
c) azoknak az egyéb polgári nemperes eljárásoknak a lefolytatása, amelyeket e törvény a
bíróság hatáskörébe utal,
d) a szervezet nyilvántartásból való törlése (a továbbiakban: nyilvántartásból való törlési
eljárás),
e) a civil és az egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartásának (a továbbiakban:
nyilvántartás) vezetése és
f) a nyilvántartás adatairól - a törvényben meghatározott módon - tájékoztatás nyújtása.
A 2011. évi CLXXV. törvényben szabályozott polgári nemperes eljárásokban a bíróság
az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) által működtetett, a bíróságok, valamint
a felek és az eljárásban részt vevő egyéb személyek részére rendelkezésre álló, az interneten
elérhető országosan egységes számítástechnikai rendszere (a továbbiakban: informatikai
rendszer) használatával, gépi adatfeldolgozással jár el.
A2011. évi CLXXV. törvényben szabályozott polgári nemperes eljárásokban azokra az eljárási
kérdésekre, amelyeket a törvény nem szabályoz, a Pp. szabályai - a polgári nemperes eljárás
sajátosságaiból eredő eltérésekkel - megfelelően irányadók.

A) A beadványokra vonatkozó általános szabályok
A beadványokat egy példányban - ha jogszabály a beadványra űrlapot rendszeresít űrlapon kell benyújtani.
A beadványokat elektronikus úton történő eljárás esetén kizárólag űrlapon lehet a bíróság
részére, az OBH útján benyújtani.
Az elektronikus úton benyújtott beadványokhoz - jogszabályban meghatározott módon csatolható melléklet.
A polgári nemperes eljárások során
a) a magánnyugdíjpénztár,
b) az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,
c) a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja,
d) a köztestület,
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e) a kölcsönös biztosító egyesület,
f) a hegyközség,
g) a párt,
h) az országos sportági szakszövetség és
i) a szövetség
a beadványokat kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő, e rendelkezés irányadó e
szervezetek nyilvántartásba vétele iránti kérelme benyújtására is.
A beadvány a fentieken túl kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő, ha
a) a kérelmező jogi képviselővel jár el vagy
b) a kérelmező az egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás
lefolytatását kéri.
A közhasznú szervezetté minősítés iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet
előterjeszteni, s az eljárásban a kérelmező a beadványokat kizárólag elektronikus úton
terjesztheti elő. A közhasznú szervezet a beadványokat kizárólag elektronikus úton
terjesztheti elő.
Az elektronikus eljárásra kötelezett kérelmező az Ectv.-ben meghatározott beszámolót és a
közhasznúsági mellékletét (a továbbiakban együtt: beszámoló) elektronikus úton küldi meg
a bíróság részére.
Az elektronikus útra kötelezett - ha nem jogi képviselővel jár el - és az elektronikus
eljárást választó kérelmező köteles gondoskodni a beadvány mellékleteit képező papír alapú
okiratok elektronizálásáról és a papír alapú okiratok őrzéséről.
Az elektronikus útra kötelezett - ha nem jogi képviselővel jár el - és az elektronikus eljárást
választó kérelmező, illetve a jogi képviselő köteles a papír alapú okiratot a bíróság
felhívására bemutatni az elektronikus okirattal való egyezőség megállapítása érdekében, ha
e tekintetben a bíróságnak alapos kétsége merül fel.
A beadványt és annak elektronikus okirati formába átalakított mellékleteit az elektronikus
útra kötelezett - ha nem jogi képviselővel jár el - és az elektronikus eljárást választó
kérelmezőnek, illetve a jogi képviselőnek kell külön jogszabályban meghatározott módon, az
informatikai rendszeren keresztül a bíróságnak megküldenie. A kérelem benyújtására
vonatkozó határidők számítása szempontjából a beadvány informatikai rendszerbe
érkezésének időpontja irányadó.
A hatóságok, pénzforgalmi szolgáltatók vagy más szervek által kiadott - törvény
eltérő rendelkezésének hiányában - minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus
dokumentum közvetlenül csatolható a kérelemhez. Az okirat akkor tekintendő elektronikus
okirati formába átalakítottnak, ha az okirat elektronikus másolatának képe megegyezik a
papír alapú okiratéval.
Az elektronikus útra nem kötelezett kérelmező beadványát választása szerint
elektronikus úton is benyújthatja, ebben az esetben az eljárás folyamán - az eljárás jogerős
befejezéséig - a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton kell tartania.
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Ha az elektronikus útra nem kötelezett kérelmező eljárására az elektronikus utat választotta,
utóbb, a beadvány papír alapú benyújtásával egyidejűleg kérheti a bíróságtól a papír alapú
eljárásra való áttérés engedélyezését. A kérelmezőnek a kérelemben valószínűsítenie kell,
hogy körülményeiben olyan változás következett be, amely miatt az elektronikus úton
történő eljárás a továbbiakban számára aránytalan megterhelést jelentene. A papír alapú
eljárásra való áttérés engedélyezése esetén erről külön végzést hozni nem kell, az áttérés
iránti kérelem elutasításáról a bíróság végzéssel határoz, a végzés ellen fellebbezésnek nincs
helye.
A papír alapú eljárásra való áttérés iránti kérelem elutasítása esetén azonos okból
ismételten áttérés iránti kérelmet nem lehet benyújtani, az ennek ellenére benyújtott
áttérés iránti kérelmet a bíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
Ha a bíróság az áttérés iránti kérelmet elutasítja, felhívja a kérelmezőt, hogy a papír alapon
megküldött beadványt szabályszerűen elektronikus úton nyújtsa be. Ha a kérelmező e
felhívásnak nem tesz eleget, a bíróság a kérelmet elutasítja. A bíróság a felhívást, az áttérés
iránti kérelem elutasítását és a kérelem elutasítását papír alapon közli a kérelmezővel.
Ha az elektronikus útra nem kötelezett kérelmező az eljárás folyamatban léte alatt
kíván az elektronikus útra áttérni, beadványát elektronikus úton kell benyújtania, és a
továbbiakban a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton kell tartania. Elektronikus úton
történő beadás esetén a beadvány benyújtásáról annak benyújtója az informatikai rendszer
útján automatikusan visszaigazolást kap.
B) Kézbesítés
Az elektronikus útra kötelezett kérelmező és az elektronikus utat választó kérelmező részére
a bíróság az iratokat az 1952. évi III. tv-ben ( Pp.) meghatározottak szerint, elektronikus úton
kézbesíti. Az így kézbesített irat megőrzi közokirati minőségét.

C) Egyéb általános szabályok
Amennyiben a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. évi törvény vagy az igazságügyért felelős miniszter
rendelete másként nem rendelkezik, a bíróság a határozatait és más iratait az informatikai
rendszer alkalmazásával is előállíthatja.
A törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alapján a bíróság
által az informatikai rendszer útján előállított jegyzőkönyv (igazolás), határozat (értesítés),
és az ezekről kiállított papír alapú másolat (kiadmány) közokirat. Ugyanilyen bizonyító erővel
bizonyítja a kérelmezők beadványairól, valamint a kézbesítési bizonyítványról
(tértivevényről) a bíróság vagy az informatikai rendszer által készített másolat, illetve ezen
iratokról a rendszerbe bevitt adatok, valamint ezen adatok alapján készített okirat azt, hogy
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annak tartalma az eredeti okiratéval megegyezik. A bíróság által az informatikai rendszer
alkalmazásával előállított vagy az informatikai rendszer útján automatizáltan előállított irat a
Pp. 195. §-a szerinti elektronikus közokirat.

VIII. FEJEZET
A KÉRELMEK TARTALMI ELEMEI
A) A szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelem és a kérelemhez csatolandó
iratok
A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az eljáró bíróság megjelölését,
b) a kérelmező nevét, lakóhelyét (székhelyét),
c) a szervezet nevét, elnevezését,
d) a szervezet székhelyét,
e) a szervezet képviselőjének nevét, lakóhelyét,
f) a képviseleti jog terjedelmét és gyakorlásának módját,
g) a szervezet célját,
h) a szervezet célja szerinti besorolását,
i) az alapító okirat, alapszabály (a továbbiakban együtt: létesítő okirat) keltét,
j) a szervezet típusát.
A kérelemben a szervezet célja szerinti besorolását jogszabályban meghatározott módon
kell megadni.
A szervezet valamely szervezeti egységének jogi személlyé nyilvánítása esetén a
nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell a következőket is:
a) a jogi személy szervezeti egység nevét, székhelyét és
b) a jogi személy szervezeti egység ügyintéző és képviseleti szervének nevét, és a jogi
személy szervezeti egység képviselőjének nevét és anyja születési nevét.
A kérelmező erre irányuló kérelme esetén a kérelemnek tartalmaznia kell a szervezet
rövidített vagy magyar nyelvű elnevezésének megfelelő idegen nyelvű elnevezését is.
A kérelemnek - ha az a szervezet adószámának, illetve statisztikai számjelének
megállapítása, illetve beszerzése iránti kérelmet is tartalmaz tartalmaznia kell:
a) a szervezet képviselőjének adóazonosító számát,
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b) az általános forgalmi adó alanyának az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. §
(1) bekezdése szerinti, az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével
összefüggő nyilatkozatát,
c) a szervezet kiegészítő jellegű gazdasági főtevékenységét és ténylegesen végzett
tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével,
d) a szervezet gazdálkodási formáját (GFO kód szerint).
A kérelemnek - ha a kérelem a szervezet jogi személy szervezeti egysége
adószámának, illetve statisztikai számjelének megállapítása, illetve beszerzése iránti
kérelmet is tartalmaz - tartalmaznia kell a fent meghatározott adatokat, azzal, hogy a
kérelemnek a szervezet képviselőjének adóazonosító száma helyett a jogi személy szervezeti
egység képviselőjének adóazonosító számát kell tartalmaznia.
A kérelemhez csatolni kell
a) a szervezet létesítő okiratát és
b) a székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat másolatát.
Ha a szervezet alapításában jogi személy vesz részt, a kérelemhez csatolni kell a jogi személy
alapító jogi személyiségét igazoló okiratot és a szervezet nevében eljáró képviselő
képviseleti jogát igazoló okiratot is.
Ha a szervezet neve jogi személy, más szervezet vagy természetes személy nevét
tartalmazza, a kérelemhez csatolni kell a jogosultnak, illetve örökösének vagy jogutódjának a
névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozatát.
Amennyiben a szervezet neve olyan elnevezést tartalmaz, amelyhez másnak jogi érdeke
fűződik, a kérelemhez csatolni kell a jogosult hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatot.
Ha a kérelmező a szervezet magyar nyelvű elnevezésének megfelelő idegen nyelvű
elnevezését is kéri nyilvántartásba venni, a magyar nyelvű elnevezés - a külön jogszabályban
foglaltak szerint arra jogosult által készített - idegen nyelvű fordításával kell igazolnia, hogy
az idegen nyelvű elnevezés a magyar nyelvű elnevezésének megfelel. Ha a bíróságnak a
fordítás megfelelőségével szemben kétsége merül fel, a kérelmezőtől a magyar nyelvű
elnevezés idegen nyelvű hiteles fordítást kérheti.

B) A változásbejegyzési kérelem és a kérelemhez csatolandó iratok
A változásbejegyzési kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az eljáró bíróság megjelölését,
b) a kérelmező nevét, lakóhelyét (székhelyét),
c) a kérelemmel érintett szervezet nevét és nyilvántartási számát,
d) a változásbejegyzési kérelemmel érintett adatokat, annak megjelölésével, hogy melyek az
új, a módosított vagy a törlendő adatok.
A változásbejegyzési kérelemhez a nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolandó
iratokat kell csatolni. A változásbejegyzési kérelemhez nem kell csatolni azokat az okiratokat
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azonban, amelyek a bíróság rendelkezésére állnak, s amelyek a változásbejegyzési kérelem
adatai alapján megállapíthatóan nem módosultak.
A létesítő okirat módosítása esetén a változásbejegyzési kérelemhez csatolni kell a
létesítő okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét is.
A jogi személy szervezeti egység jogi személyiségének megszűnése esetén a jogi
személy szervezeti egység törlése iránti kérelmet változásbejegyzési kérelemként kell
benyújtani.
A kérelemhez csatolni kell a jogi személy szervezeti egység jogi személyiségének
megszűnéséről szóló döntést tartalmazó okiratot is.
Ha a kérelem áttételének, hivatalból történő elutasításának vagy hiánypótlásnak nincs helye,
a bíróság - külön jogszabályban meghatározott módon - az OBH útján az országos
névjegyzék részeként, a bíróságok központi internetes oldalán közzéteszi
a) a jogi személy szervezeti egység jogi személyiségének megszűnéséről szóló döntésről
szóló okiratot és
b) azt a felhívást, hogy az a hitelező, akinek követelése a döntés közzététele előtt
keletkezett, a közzétételtől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül a szervezettől
megfelelő biztosítékot követelhet, ha követelésének kielégítését a szervezeti egység jogi
személyiségének megszűnése veszélyezteti. A bíróság a jogi személy szervezeti egységet a
nyilvántartásból akkor törli, ha a szervezet a harmincnapos jogvesztő határidő elteltét
követően bejelenti, hogy biztosíték adására nem hívták fel, vagy csatolja azt az okiratot,
amely szerint a hitelező a felajánlott biztosítékot megfelelőként elfogadta.

C) A nyilvántartásból való törlés iránti kérelem és a kérelemhez csatolandó iratok
A nyilvántartásból való törlés iránti kérelemnek - ha a szervezet jogutód nélküli
megszűnését határozta el - tartalmaznia kell:
a) az eljáró bíróság megjelölését,
b) a kérelmező nevét, lakóhelyét,
c) a kérelemmel érintett szervezet nevét és nyilvántartási számát és
d) az arra való utalást, hogy a szervezet nyilvántartásból való törlésének törvényi feltételei
bekövetkeztek.
A nyilvántartásból való törlés iránti kérelemhez csatolni kell
a) - az alapítvány kivételével - a szervezet legfőbb szervének a szervezet megszűnését
elhatározó ülése jegyzőkönyvét,
b) a szervezet legfőbb szervének a szervezet megszűnését elhatározó ülése jelenléti ívét a
jelenlévő tagok nevével, lakóhelyével (székhelyével), képviselet esetén a képviseleti minőség
feltüntetésével és - ha ülés tartására nem elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével
került sor - aláírásával,
c) azokat az okiratokat, nyilatkozatokat, amelynek alapján megállapítható, hogy a szervezet
nyilvántartásból való törlésének törvényi feltételei bekövetkeztek.
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Ha ülés tartására nem került sor, a nyilvántartásból való törlés iránti kérelemhez a tagoknak
a megszűnést elhatározó akaratnyilatkozatát tartalmazó okiratot kell csatolni.
Végelszámolás lefolytatása esetén a kérelemhez csatolni kell:
a) a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv és az állami adóhatóság igazolását a szervezet
biztosítottjai adatainak átadásáról,
b) a szervezetnek a végelszámolás befejezésével kapcsolatos határozatait, ideértve a
felügyelőbizottság, illetve a szervezet könyvvizsgálójának jelentését is,
c) az elfogadott zárójelentést, az utolsó üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját, a
vagyonfelosztási határozatot,
d) az engedményezéssel, tartozásátvállalással kapcsolatos okiratokat,
e) a végelszámoló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szervezet a tartozásait
kiegyenlítette.

IX. FEJEZET
A BÍRÓSÁG FELADATA A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL IRÁNTI KÉRELEM
BENYÚJTÁSÁT KÖVETŐEN
A bíróság a szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtásától számított
harminc napon belül a kérelmet megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy nincs-e
helye
a) az ügy áttételének,
b) a kérelem hivatalból történő elutasításának vagy
c) hiánypótlásnak
és a szükséges intézkedéseket megteszi.

A) A kérelem elutasítása
A bíróság a nyilvántartásba vételi kérelmet hivatalból végzéssel elutasítja, ha
a) az eljárásra a bíróság joghatósága törvény, európai uniós jogszabály vagy nemzetközi
egyezmény rendelkezése alapján kizárt,
b) a jogi képviselő által benyújtott kérelem nem tartalmazza a 2011. évi CLXXV. tv 20. § (1)
bekezdésében foglaltakat vagy a kérelemhez a meghatalmazást nem csatolták vagy
c) a jogi képviselővel rendelkező kérelmező vagy az elektronikus eljárásra kötelezett
kérelmező kérelmét nem elektronikus úton terjesztette elő,
d) a kérelmezőnek nincs perbeli jogképessége,
e) a szervezet alapításában olyan alapító vesz részt, aki a szervezet alapításában törvény
alapján nem vehet részt vagy
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f) a kérelmet nem a jogszabályban arra feljogosított személy nyújtja be.
A bíróság a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet hatvan napon belül elutasítja, ha a
kérelmező a hiánypótlási felhívást követően a kitűzött határidő alatt a hiánytalan kérelmet
(annak hiánypótlási felhívásban megjelölt részét) nem nyújtotta be, és emiatt a kérelem
nem bírálható el.
Ha a nyilvántartásba vételi kérelem elutasítását követően harminc napon belül ismételten
kérik a szervezet nyilvántartásba vételét, a korábbi eljárásban benyújtott - hiánypótlási
felhívással nem érintett - iratokat nem kell ismételten benyújtani, azok az új eljárásban
felhasználhatóak. A határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

B) A szervezet nyilvántartásba vételére irányuló kérelem érdemi vizsgálata
Ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelem áttételének vagy hivatalból történő
elutasításának nincs helye, és nem kell a kérelmezőt a hiányok pótlására felhívni, vagy a
kérelmező a hiánypótlási kötelezettségének eleget tett, a bíróság a szervezetet legkésőbb a
kérelem benyújtásától számított hatvan napon belül nyilvántartásba veszi.

C) Az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás
Ha az egyesület vagy az alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez
(változásbejegyzési kérelemhez) a jogszabályban meghatározott mintaokirat alapján készült
létesítő okiratot csatolnak, a nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolt nyomtatványon ezt a
körülményt fel kell tüntetni. A kérelemhez kizárólag a jogszabályban meghatározott
mintaokirat szerinti mellékleteket lehet csatolni.
Ha a mintaokirat kiegészítésére vagy bármely rendelkezésének elhagyására kerül sor ideértve azt az esetet is, ha elhagyásra kerül a mintaokirat jellegre történő utalás - a bíróság
a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A nyilvántartásba vételi kérelem elbírálásáról a bíróság a kérelem érkezését követő tizenöt
napon belül határoz. A bíróság e határidőn belül intézkedik a nyilvántartásba vételt
elrendelő, illetőleg a nyilvántartásba vételi kérelmet elutasító végzés kérelmező és ügyész
részére történő kézbesítése iránt.
A bíróság az egyszerűsített nyilvántartásba vétel iránti kérelmet akkor is elutasítja, ha
hiánypótlási felhívás kibocsátásának vagy áttételnek lenne helye.
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X. FEJEZET
A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS ÉS A MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT, AZ ALAPSZABÁLY ÉS A
BESZÁMOLÓ BENYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
A változásbejegyzési eljárásra a szervezet nyilvántartásba vételére vonatkozó eljárási
szabályokat kell alkalmazni. A változásbejegyzési kérelmet a létesítő okirat módosítását,
illetve az adat változását eredményező, a szervezet arra jogosult szerve határozatának
elfogadását követő hatvan napon belül kell a bíróságnak bejelenteni.
Ha a változásbejegyzési kérelemből az tűnik ki, hogy a szervezet - alapítvány
esetében az alapító - elmulasztotta a változásbejegyzési kérelem határidőben történő
benyújtását, a bíróság törvényességi ellenőrzést kezdeményezhet az ügyészségnél, ha az
ügyészségnek a szervezet felett törvényességi ellenőrzési joga van.
Ha a változásbejegyzési kérelem olyan adatot érint, amelyre vonatkozóan változásbejegyzési
eljárás van folyamatban, annak jogerős befejezéséig az újabb változásbejegyzési eljárást a
bíróság felfüggeszti, az eljárás felfüggesztésre egyebekben a Pp. tárgyalás felfüggesztésére
vonatkozó szabályait megfelelően alkalmazni kell.
A létesítő okirat módosítását változásbejegyzési kérelemmel kell bejelenteni a
bíróságnak. Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton a kérelmező - ha a kérelmező
jogi képviselővel jár el, a jogi képviselő - igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe
foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az
egységes szerkezetű okiratból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy az egységes szerkezetű
okirat elkészítésére a létesítő okirat mely pontjának változása adott okot. A bíróság a
szervezet nyilvántartásba vételi eljárás szabályai szerint vizsgálja, hogy a létesítő okirat
módosítása megfelel-e a jogszabályoknak.
A beszámolót - ha a szervezet külön törvény rendelkezése alapján a beszámoló
letétbe helyezésére köteles - az OBH részére kell megküldeni.
Az elektronikus úton küldött beszámoló közzétételére az országos névjegyzékben, napi
feltöltéssel kerül sor. A papír alapon megküldött beszámoló elektronizálására és az országos
névjegyzékbe történő feltöltésére az OBH-nak húsz munkanap áll rendelkezésére.
Ha a beszámolót elektronikus úton küldték meg a beszámoló közzétételre történő
megküldésének teljesítéséről az időpont megjelölésével az informatikai rendszer útján
elektronikus igazolást kell küldeni.
A beszámoló megküldésére vonatkozó határidők tekintetében az OBH-hoz történő elektronikus úton történő megküldés esetén az informatikai szempontból szabályszerű érkezés időpontja irányadó. A beszámoló akkor tekinthető informatikai szempontból
szabályszerűnek, ha a beszámolóhoz a jogszabályban előírt mellékleteket csatolták és a
mellékletek tartalma, formátuma informatikailag értelmezhető.
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A közzétett beszámoló - az informatikai rendszer útján - az országos névjegyzékben a
szervezet nevének vagy nyilvántartási számának megadásával, keresőprogram segítségével
is megismerhető.
A beszámolót és - papír alapú megküldés esetén - a beszámoló elektronikus
másolatát is az OBH őrzi. Az elektronikus úton megküldött beszámolót úgy kell megőrizni,
hogy az kizárja az utólagos módosítás lehetőségét, folyamatosan biztosított legyen az ahhoz
való hozzáférés, valamint az elektronikus okirat értelmezhetősége (olvashatósága). Az
elektronikus okiratot védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy
megsemmisítés ellen is. A bíróság az informatikai rendszer útján ellenőrzi a beszámoló
megküldésének tényét és időpontját.
Ha a szervezet a beszámolót elektronikus úton küldi meg az OBH részére, ennek
során nincs helye a papír alapú beszámoló képi formátumú elektronikus okirattá történő
átalakításának.
A beszámolónak az OBH részére történő megküldésével a szervezet letétbe helyezési és
közzétételi kötelezettségének is eleget tesz.
A számviteli törvény és az Ectv. szerinti beszámoló elektronikus okiratként történő
elkészítése nem jogosít a beszámoló összeállítását (formáját, szerkezetét, tagolását) illetően
a számviteli törvényben és az Ectv.-ben előírt rendelkezésektől való eltérésre.
A beszámolót a szervezetnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 7. §ának (2) bekezdése szerinti képviselője küldi meg a bíróság részére.
Ha a szervezet a beszámolóról - külön jogszabály szerint arra feljogosított által aláírt - papír
alapú okirat alapján határozott, úgy a 2003. évi XCII. törvény 7. §-ának (2) bekezdése szerinti
képviselő egyben igazolja, hogy az ezt követően elektronikus úton megküldött beszámoló
megegyezik a jóváhagyott beszámolóval. Ebben az esetben a 2003. évi XCII. törvény 7. §ának (2) bekezdése szerinti képviselő a papír alapú beszámoló egy eredeti példányát - annak
elfogadásától számított tíz évig - megőrzi, és amennyiben a megküldött beszámoló
szabályszerűségével összefüggésben kétség merülne fel, köteles azt a bíróság, illetve a
törvényességi ellenőrzést folytató ügyészség felhívására bemutatni.
A beszámolóhoz kötelező könyvvizsgálat esetén mellékelni kell - a független
könyvvizsgálói jelentést is. E törvény beszámolóra vonatkozó előírásait a könyvvizsgálói
jelentésre is megfelelően alkalmazni kell. A bíróság a beszámolót az országos névjegyzékben
- az informatikai rendszer útján – közzéteszi.
Ha a változásbejegyzési kérelem a szervezet vagy a szervezet jogi személy szervezeti
egysége új képviselőjének nyilvántartásba vételére irányul és a szervezet vagy szervezet jogi
személy szervezeti egysége adószámmal és statisztikai számjellel rendelkezik, a
változásbejegyzési eljárás keretében be kell jelenteni az új képviselő adóazonosító számát.
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Ha a szervezet vagy a szervezet jogi személy szervezeti egysége adószámmal rendelkezik,
változásbejegyzési kérelem benyújtásával kell bejelenteni az adószám törlése iránti
kérelmet. A bíróság az adószám törlése iránti kérelmet öt munkanapon belül továbbítja az
állami adó- és vámhatóság részére.

XI. FEJEZET
A NYILVÁNTARTÁSBÓL VALÓ TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A szervezet, ha az Ectv. vagy külön törvény így rendelkezik végelszámolás lefolytatása
után, illetve - ha a szervezetre irányadó törvény ezt megengedi - ennek hiányában is kérheti
a törlését a nyilvántartásból. A kérelem elbírálására a nyilvántartásba vételére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
Ha a szervezetnek - törvény rendelkezése alapján - végelszámolást kell lefolytatnia, a
szervezet nyilvántartásból való törlésére irányuló kérelmet a végelszámolónak kell
benyújtania.
A bíróság a szervezetet hivatalból törli a nyilvántartásból
a) a felszámolási eljárást lefolytató bíróságnak a szervezet megszüntetéséről szóló jogerős
végzése vagy
b) a szervezet feloszlatásáról, megszüntetésről vagy megszűnése megállapításáról
rendelkező jogerős ítélet vagy
c) az egyszerűsített törlési eljárás befejezését követően.
Ha a bíróság a szervezetet feloszlatja, megszünteti vagy a szervezet megszűnését
megállapítja, a feloszlatásról, megszüntetésről vagy a megszűnés megállapításáról szóló
jogerős ítéletet megküldi a nyilvántartást vezető bíróságnak.
A bíróság a szervezetet akkor törölheti a nyilvántartásból, ha az állami adó- és vámhatóság
elektronikus úton arról tájékoztatja, hogy a szervezetnél adóhatósági eljárás nincs
folyamatban, és ellenőrzést, végrehajtást nem kezdeményez és a szervezet a személyi
jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szftv.) 6/C. § szerinti elszámolásra nem kötelezett,
illetve az elszámolási kötelezettségének eleget tett. Ha a tájékoztatás szerint az állami adóés vámhatóság a szervezetnél eljárást folytat, ellenőrzést vagy végrehajtást kezdeményez,
vagy az Szftv. 6/C. § szerinti elszámolásra kötelezett, amely elszámolási kötelezettségének
nem tett eleget, a szervezet csak az adóhatósági eljárások jogerős befejezéséről szóló,
végelszámolás esetén pedig ezen felül a köztartozást érintően nemlegesnek minősülő,
továbbá a Szftv. 6/C. § szerinti elszámolásról szóló elektronikus tájékoztatást követően
törölhető a nyilvántartásból.
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XII. FEJEZET
A KÖZHASZNÚ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL ÉS A KÖZHASZNÚ MINŐSÍTÉS
NYILVÁNTARTÁSBÓL VALÓ TÖRLÉSE
A bíróság a szervezet - illetve alapítvány esetében az alapító vagy az alapítvány kérelmére polgári nemperes eljárásban dönt a szervezet közhasznúvá minősítéséről és a
közhasznú jogállás nyilvántartásba történő bejegyzéséről. Alapítvány esetében a kérelmet az
alapítónak kell benyújtania, ha a kérelemben úgy nyilatkozik, hogy a bírósághoz korábban
benyújtott létesítő okirat nem tartalmazza az Ectv.-ben előírt rendelkezéseket. Az eljárásra a
nyilvántartást vezető bíróság illetékes.
A bíróság a kérelemről fő szabály szerint a kérelem beérkezését követő harminc
napon belül dönt.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az eljáró bíróság megjelölését,
b) a kérelmező nevét, lakóhelyét (székhelyét) és
c) a kérelemmel érintett szervezet nevét és nyilvántartási számát.
A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy
a) az Ectv.-ben foglalt követelmények teljesítése a letétbe helyezett beszámolókból
megállapítható és
b) a létesítő okirat tartalmazza az Ectv.-ben előírt rendelkezéseket.
A kérelemhez csatolni kell a vezető tisztségviselő nyilatkozatát arról, hogy nem esik
az Ectv.-ben meghatározott kizáró ok alá.
Ha a szervezet úgy nyilatkozik, hogy a bírósághoz korábban benyújtott létesítő okirat nem
tartalmazza az Ectv.-ben előírt rendelkezéseket, a kérelemhez csatolni kell a létesítő okirat
módosítását, illetve egységes szerkezetbe foglalt szövegét. A kérelemhez a belső
szabályzatot is csatolni kell, ha törvény alapján a szervezet szabályzatot készített.
Ha a kérelmező a korábbi két év beszámolóját papír alapon küldte meg az OBH
részére, azok elektronikus űrlapként elkészített másolatát - a bíróság felhívására - meg kell
küldeni a bíróság részére. A bíróság akkor hívhatja fel a szervezetet a korábbi két év
beszámolója elektronikus űrlapként elkészített másolatának megküldésére, ha a papír
alapon megküldött beszámolók OBH által készített elektronikus másolatai az automatizált
döntéshozatalra nem használhatóak fel.

A 2011. évi CLXXV. tv. (44.§ 7) és (8) bekezdés kivételével a bíróság a letétbe helyezett
beszámolók - informatikai rendszer útján történő automatizált vizsgálatával -, és a
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bírósághoz korábban benyújtott létesítő okirat alapján dönt a szervezet közhasznúvá
minősítéséről, ebben az esetben az eljárás során hiánypótlási felhívás kibocsátásának nincs
helye.
2015. december 31-éig a bíróság a közhasznú szervezet letétbe helyezett
beszámolóját a letétbe helyezést követő hatvan napon belül megvizsgálja; ha a beszámoló
alapján azt állapítja meg, hogy a szervezet a közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel
meg, a szervezet közhasznú minősítésének megszüntetéséről és az erre vonatkozó adat
nyilvántartásból való törléséről határoz.
A bíróság a közhasznú szervezet letétbe helyezett beszámolóját a letétbe helyezést
követő hatvan napon belül - az informatikai rendszer alkalmazásával, automatizált módon megvizsgálja. Ha a beszámoló alapján azt állapítja meg, hogy a szervezet a közhasznúvá
minősítés feltételeinek nem felel meg, a szervezet közhasznú minősítésének
megszüntetéséről és az erre vonatkozó adat nyilvántartásból való törléséről határoz.

XIII. FEJEZET
AZ EGYES NYILVÁNTARTOTT SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

A) Az alapítvány nyilvántartásba vételére irányuló kérelem tartalmi elemei
Az alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kurátor
nevét, illetve a kuratórium megnevezését, a kuratórium tagjainak vagy a kurátornak a
lakóhelyét (székhelyét), anyja születési nevét is.
Az alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelemben nyilatkozni kell a
következőkről is:
a) az alapítvány típusáról,
b) az alapítvány vagyonfelhasználási módjáról, a felhasználható vagyon mértékéről,
c) arról, hogy az alapítványhoz lehet-e csatlakozni (nyílt vagy zárt alapítvány).
Az alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez csatolni kell a következőket is:
a) az alapítvány kuratóriuma tagjainak a tagság elfogadására és a jogszabályban
meghatározott követelményekre vonatkozó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő
nyilatkozatát,
b) az igazolást az alapítvány céljára rendelt vagyon rendelkezésre bocsátásáról
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ba) pénzbeli vagyonrendelés esetén a pénzforgalmi szolgáltató igazolását a fizetési vagy
pénzforgalmi számlán elhelyezett összegről, az ügyvéd vagy a bíróság igazolását az ügyvédi
vagy bírósági letétről vagy a közjegyző igazolását az alapítvány céljára rendelt vagyon bizalmi
őrzésbe adásáról,
bb) - a legalább a működés megkezdéséhez szükséges pénzbeli vagyonrendelésen
túlmenően - egyéb vagyonrendelés esetén az alapítói nyilatkozatot,
c) felügyelő szerv esetén a felügyelő szerv tagjainak a tagság elfogadására és a
jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozatát és
d)az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személynek a kijelölés elfogadására vonatkozó
nyilatkozatát.
Az alapítvány szervezeti egységének jogi személlyé nyilvánítása esetén az alapítvány
nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez csatolni kell az igazolást az alapítvány céljára
rendelt vagyonból elkülönített vagyon rendelkezésre bocsátásáról is.
A vagyon rendelkezésre bocsátását igazoló okiratokból ki kell tűnnie, annak, hogy az alapító
a fizetési vagy pénzforgalmi számlán elhelyezett, a letétbe helyezett, illetve a bizalmi
őrzésbe adott összeg felett a nyilvántartásba vételi eljárás befejezéséig nem rendelkezhet, s
hogy azt az alapítvány nyilvántartásba vétele esetén az alapítványnak kell átadni. Az
alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez csatolni kell a külön törvényben
meghatározott iratokat is.

B) Az alapítvány nyilvántartásba vételére irányuló eljárás
Az alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelmet az alapító nyújthatja be. Ha az
alapítványt több alapító hozta létre, a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az alapítóknak
együttesen kell benyújtaniuk,
Az alapítvány alapítóját megillető jogok, és az alapítót terhelő kötelezettségek tárgyában
perképességgel az alapító rendelkezik, az eljárásban hozott határozatokat az alapítványnak
is kézbesíteni kell.

C) Az alapítói jogok gyakorlásának felfüggesztésére irányuló eljárás
Ha a kuratórium vagy a kurátor bejelenti, hogy az alapító a kuratórium felszólítása
ellenére a teljes juttatott vagyont nem ruházza át az alapítványra, a bíróság az alapító
alapítói jogainak gyakorlását végzéssel felfüggeszti és megállapítja, hogy az alapítói jogokat a
felfüggesztés időtartama alatt a nyilvántartó bíróság gyakorolja. Az eljárás az alapítványt
nyilvántartó bíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozó nemperes eljárás.
A kérelemhez csatolni kell a felszólítást tartalmazó iratot és az annak közlését, de legalább
az alapító lakóhelyére (székhelyére) történő kézbesítés megkísérlését igazoló iratot.
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Ha a kuratórium vagy a kurátor bejelenti a bíróságnak, hogy az alapító a teljes juttatott
vagyont az alapítványra átruházta, a bíróság az alapítói jogok gyakorlásának felfüggesztését
végzéssel megszünteti és megállapítja, hogy az alapítói jogokat az alapító gyakorolja. Az
eljárás az alapítványt nyilvántartó bíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozó nemperes
eljárás.

D) Az alapítvány nyilvántartásban szereplő adatainak módosítására irányuló
eljárás
Alapítvány esetében a változásbejegyzési kérelmet az alapítónak kell benyújtania és
az alapító gyakorolja a kérelmezőt megillető jogokat és kötelezettségeket.

E) Az alapítvány kuratóriuma tagjának vagy kurátorának bíróság általi
kijelölésére irányuló eljárás
A bíróság a kezelő szerv (szervezet) kijelöléséről polgári nemperes eljárásban
határoz, ha
a) az alapító nem él a kuratórium vagy kurátor kijelölésének jogával vagy az alapító által
kijelölt szerv (szervezet) a feladat ellátását nem vállalja,
b)az alapítói jogokat a bíróság gyakorolja.
Ha a kuratórium vagy kurátor kijelölésének feltételei fennállnak, a bíróság az ügyész
indítványára vagy az egyéb érdekelt kérelmére az eljárást megindítja.

F) Az alapítvány kuratóriuma új tagjának vagy új kurátorának nyilvántartásba
történő bejegyzésére irányuló változásbejegyzési eljárás
Ha az alapítói jogok gyakorlója a kuratórium tagját vagy a kurátort a Ptk. 3:398. § (2)
bekezdése alapján visszahívja és új kuratóriumi tagot vagy kurátort jelöl ki,
változásbejegyzési kérelem benyújtásával kérheti az új kuratóriumi tag vagy kurátor
nyilvántartásba vételét. A változásbejegyzési kérelemhez csatolni kell
a) azokat az okiratokat, amelyek valószínűsítik, hogy az alapítvány kuratóriumának tagja
vagy a kurátor közvetlenül veszélyezteti az alapítvány célját,
b) az alapítvány kuratórium tagja vagy a kurátor a tagság elfogadására, valamint a
jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó, az összeférhetetlenségre is
kiterjedő nyilatkozatát és
A bíróság a kérelmet azzal a felhívással küldi meg a kuratórium változásbejegyzési
kérelemmel érintett tagjának vagy a kurátornak, hogy a kézbesítéstől számított tizenöt
napon belül nyilatkozzon arról, hogy a kérelemben foglaltakat vitatják-e. Ha a kérelemben
foglaltakat a kuratórium változásbejegyzési kérelemmel érintett tagja vagy a kurátor vitatja,
vagy a kuratórium változásbejegyzési kérelemmel érintett tagja az alapító által a bíróság
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felhívására megjelölt újabb címre a felhívás nem volt kézbesíthető, a bíróság a
változásbejegyzési eljárást megszünteti, egyben felhívja az alapítót, hogy harminc napon
belül keresetlevél benyújtásával kezdeményezheti az alapítvány kuratóriuma új tagjának
vagy új kurátora kijelölésének nyilvántartásba történő bejegyzését, erre az alapítót az
eljárást megszüntető végzésben figyelmeztetni kell.
Ha az eljárás fent meghatározott okból történő megszüntetésének nincs helye, és az
alapító által csatolt iratokból nem állapítható meg, hogy az alapítvány kuratóriumának tagja
vagy a kurátora közvetlenül veszélyezteti az alapítvány tevékenységét, a bíróság a kérelmet
elutasítja, egyben felhívja az alapítót, hogy harminc napon belül keresetlevél benyújtásával
kezdeményezheti az alapítvány kuratóriuma új tagjának vagy az új kurátorának kijelölésének
nyilvántartásba történő bejegyzését, erre az alapítót a kérelmet elutasító végzésben
figyelmeztetni kell.
Ha a változásbejegyzési eljárás során az alapítvány kuratóriumának valamennyi tagja vagy
kurátora e tisztségéről lemond (a tagság elfogadására irányuló jognyilatkozatát visszavonja),
a bíróság a lemondott kuratóriumi tagokat, illetve a kurátort a nyilvántartásból törli,
egyidejűleg az alapító által bejelentett, az alapítvány új kuratóriumi tagjait vagy
kuratóriumot nyilvántartásba veszi.

G) Az alapítványok egyesülésének és szétválásának bejegyzése iránti eljárás
Az alapítványok összeolvadásának bejegyzése iránti kérelem elbírálására az új
alapítvány székhelye szerinti bíróság illetékes. A kérelmet az új alapítvány alapító okiratának
elfogadásától számított hatvan napon belül kell benyújtani, egyidejűleg kérni kell az
összeolvadó alapítványok nyilvántartásból való törlését is.
Az alapítvány beolvadásának bejegyzése iránti kérelem elbírálására az a bíróság illetékes,
amely azt az alapítványt tartja nyilván, amelybe a beolvadás történik (a továbbiakban:
átvevő alapítvány). A kérelmet az átvevő alapítvány alapító okiratának elfogadásától, ennek
hiányában az egyesülési szerződés jóváhagyásától számított hatvan napon belül kell
benyújtani, egyidejűleg kérni kell a beolvadó alapítvány nyilvántartásból való törlését is.
Az alapítvány különválásának bejegyzése iránti kérelem elbírálására a különváló
alapítványt nyilvántartó bíróság illetékes. A kérelmet az új alapítványok alapító okiratának
elfogadásától számított hatvan napon belül kell benyújtani, egyidejűleg kérni kell a
különváló alapítvány nyilvántartásból való törlését is.
Az alapítvány kiválásának bejegyzése iránti kérelem elbírálására a kiválással érintett
alapítványt nyilvántartó bíróság illetékes. A kérelmet az új alapítvány alapító okiratának
elfogadásától számított hatvan napon belül kell benyújtani, egyidejűleg kérni kell a kiválással
létrejövő alapítvány nyilvántartásba vételét is.
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Ha az egyesülő vagy szétváló alapítványokat nem az egyesülés (összeolvadás,
beolvadás) vagy szétválás (különválás, kiválás) bejegyzése iránti kérelem elbírálására
illetékes bíróság tartja nyilván, az alapítványok iratait az alapítványokat nyilvántartó bíróság
az egyesülés vagy szétválás bejegyzése iránti kérelem elbírálására illetékes bíróság
megkeresésére megküldi. Ugyanígy kell eljárni abban az esetben is, ha az egyesüléssel vagy
szétválással létrejövő alapítványt nem az a bíróság fogja nyilván tartani, amelyik az
egyesülés vagy szétválás bejegyzése iránti kérelem elbírálására illetékes.
Ha az egyesülésben vagy szétválásban részt vevő alapítványokat nyilvántartó bíróság
változásbejegyzési eljárást folyat le, az alapítványok iratait a változásbejegyzési eljárás
jogerős befejezését követően küldi meg az egyesülés vagy szétválás bejegyzésére illetékes
bíróságnak. Az egyesülés vagy szétválás bejegyzése iránti kérelem elbírálására illetékes
bíróság eljárását az iratok beérkezéséig felfüggeszti. Az eljárást akkor is fel kell függeszteni,
ha a változásbejegyzési eljárás és az egyesülés vagy szétválás iránti kérelem elbírálására
ugyanaz a bíróság illetékes.
Az egyesülés vagy szétválás bejegyzése iránti kérelem elbírálására illetékes bíróság
határoz az egyesülés vagy szétválás eredményeképpen megszűnő alapítvány
nyilvántartásból való törléséről és a létrejövő alapítvány nyilvántartásba vételéről. Ha a
megszűnő alapítványt nem az eljárást lefolytató bíróság tartja nyilván, a határozatot
megküldi a megszűnt alapítványt nyilvántartó bíróságnak, amely a határozat alapján a
nyilvántartásból törli a megszűnt alapítványt. A törlésről nem kell határozatot hozni. Ha a
létrejövő alapítványt nem az eljárást lefolytató bíróság fogja nyilvántartani, a határozatot
megküldi az új alapítványt nyilvántartó bíróságnak, amely a határozat alapján az új
alapítványt a nyilvántartásba bejegyzi. A bejegyzésről nem kell határozatot hozni.
Az alapítványok egyesülésének vagy szétválásának bejegyzése iránti kérelmet az
alapítóknak - az alapítók gyűlésének - kell benyújtaniuk. A kérelemben fel kell tüntetni az
egyesülő vagy szétváló alapítványok székhelyét és nyilvántartási számát is.
Az alapítványok egyesülésének vagy szétválásának nyilvántartásba való bejegyzése iránti
kérelemhez - a bejegyzési, változásbejegyzési kérelemhez csatolandó iratokon túl - csatolni
kell:
a) az alapítvány alapítóinak vagy az alapítók gyűlésének határozatait az átalakulásról,
b) a kuratórium vagy a kurátor nyilatkozatát arról, hogy a munkavállalói érdekképviseletet
az átalakulás elhatározásáról tájékoztatta,
c) az egyesüléssel érintett alapítványok vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét,
d) összeolvadás vagy különválás esetén a létrejövő alapítvány vagyonmérleg-tervezetét és
vagyonleltár-tervezetét,
e) a vagyonmérleg-tervezetekre és a vagyonleltár-tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói
jelentést tartalmazó okiratot,
f) egyesülés esetén az egyesülési szerződést,
g) szétválás esetén a szétválási szerződést,
h) ha az alapítványnál felügyelőbizottság működik, a felügyelőbizottságnak az átalakulással
kapcsolatos nyilatkozatát,
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i) ha az alapítványi cél megvalósításához szükséges, a szükséges alapítványi vagyon
rendelkezésre bocsátásának igazolását és
j) az átalakulási tervet.
A kérelemhez csatolni kell továbbá:
a) összeolvadás esetén az összeolvadással létrejövő alapítvány adatait tartalmazó
nyilvántartásba-vételi űrlapot,
b) beolvadás esetén az átvevő alapítvány adatait tartalmazó változásbejegyzési űrlapot,
c) különválás esetén, a beolvadásos különválás esetét kivéve a különválással létrejövő
alapítvány adatait tartalmazó nyilvántartásba-vételi űrlapot,
d) beolvadásos különválás esetén annak az alapítványnak az adatait tartalmazó
változásbejegyzési űrlapot, amelybe a beolvadásos különválás történik,
e)kiválás esetén - a beolvadásos kiválás esetét kivéve - a kiválással létrejövő alapítvány
adatait tartalmazó nyilvántartásba vételi űrlapot,
f) beolvadásos kiválás esetén, annak az alapítványnak az adatait tartalmazó
változásbejegyzési űrlapot, amelyhez a csatlakozás történik,
g annak az alapítványnak az adatait tartalmazó változásbejegyzési űrlapot, amelyből a
kiválás történt.
A bíróság az alapítvány egyesülésének vagy szétválásának bejegyzése iránti kérelmet
a nyilvántartásba-vételi kérelem szabályai szerint bírálja el, a kérelem elbírálására nyitva álló
határidő akkor kezdődik, amikor az egyesülésben vagy szétválásban érintett valamennyi
alapítvány irata a bíróság rendelkezésére áll.
A bíróság ellenőrzi, hogy az egyesülés vagy szétválás során közzéteendő közlemények
közzétételre kerültek-e.
Az alapítvány egyesülésének vagy szétválásának bejegyzése iránti kérelmet a bíróság akkor is
elutasítja, ha az egyesülés vagy szétválás az egyesülő vagy szétváló alapítvány alapítványi
vagyonának csorbításával vagy alapítványi céljának veszélyeztetésével jár.
Az alapítványok egyesülésének vagy szétválásának bejegyzésére akkor kerülhet sor,
ha az állami adó- és vámhatóság - a bírósági elektronikus értesítést követő öt munkanapon
belül - elektronikus úton arról tájékoztatja a bíróságot, hogy az átalakulással érintett
alapítványnál az adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére irányuló, illetve ezzel
összefüggő hatósági eljárás nincs folyamatban, vagy az állami adó- és vámhatóság ilyen
adóigazgatási eljárást nem kezdeményez. Ha az állami adó- és vámhatóság tájékoztatása
szerint az alapítványnál ilyen eljárás van folyamatban, vagy az állami adó- és vámhatóság
ilyen eljárást kezdeményez, az átalakulás az adóigazgatási eljárás jogerős befejezéséről szóló
elektronikus tájékoztatást követően, ennek hiányában az átalakulás bejegyzése iránti
kérelem elbírálására nyitva álló határidő kezdetétől számított kilencvenedik napon
jegyezhető be.
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H) Az alapítvány megszűnésének megállapítására irányuló polgári nemperes
eljárás
Az alapítvány megszűnésének megállapítására irányuló kérelem vagy indítvány
esetén a kérelemhez csatolni kell a kérelmet vagy az indítványt alátámasztó okiratokat.
Ha a kérelem vagy indítvány előterjesztésének indoka az, hogy az alapító okiratban
meghatározott idő eltelt, a kérelemben erre kell hivatkozni.
Ha az alapítvány megszűnésének megállapítására irányuló kérelemben az alapítvány
megszűnésének megállapítását arra hivatkozással kérik, hogy az alapítvány céljának
megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való
egyesülésre nincs mód, a bíróság a kérelmet megküldi az alapítványnak.
A bíróság a kérelmet azzal a felhívással küldi meg az alapítványnak, hogy a
kézbesítéstől számított harminc napon belül nyilatkozzon arról, hogy a kérelemben
foglaltakat vitatja-e. Ha a kérelemben foglaltakat az alapítvány vitatja, a bíróság az eljárást
megszünteti, egyben felhívja az alapítót, hogy harminc napon belül keresetlevélben kérheti
az alapítvány megszűnésének megállapítását. Ha az eljárás megszüntetésének abból az
okból, hogy azt az alapítvány vitatja, nincs helye, és az alapító által csatolt iratokból nem
állapítható meg, hogy az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél
módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód, a bíróság a kérelmet
elutasítja. A bíróság a kérelmet elutasító végzésében felhívja az alapítót, hogy harminc
napon belül keresetlevélben kérheti az alapítvány megszűnésének megállapítását.

I) Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelem tartalmi elemei
Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelemnek tartalmaznia kell az egyesület
képviselőjének anyja születési nevét és a vezető tisztségviselői megbízás időtartamát is. Az
egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez csatolni kell a következőket is
a) ha alakuló ülés tartására került sor, az egyesület alakuló ülésének jegyzőkönyvét és
jelenléti ívét, valamint az alapító tagok nevével, lakóhelyével (székhelyével) és aláírásával
ellátott, az alapszabály - nem nyilvános részeként elkülönítetten kezelt - mellékletét képező
tagjegyzéket, vagy
b) ha alakuló ülés tartására nem került sor, az alapító tagoknak az alapszabályt elfogadó
egybehangzó akaratnyilatkozatát tartalmazó okiratot és az alapszabály - nem nyilvános
részeként elkülönítetten kezelt - mellékletét képező tagjegyzéket és
c)az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve tagjainak a tagság elfogadására és a
jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozatát.
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A felügyelő szerv esetén a felügyelő szerv tagjainak a tagság elfogadására és a
jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozatát is csatolni kell a
kérelemhez. Az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez elkülönítve kell csatolni
az olyan iratot, amely mind nyilvános, mind nem nyilvános adatokat vagy csak nem
nyilvános adatokat tartalmaz.
A szövetség nyilvántartásba vétele iránti kérelemnek tartalmaznia kell a szövetséget
létrehozó egyesületek, illetve alapítványok nevét, székhelyét és nyilvántartási számát is. A
szövetség nyilvántartásba vételére az egyesület nyilvántartásba vételére irányadó
szabályokat kell alkalmazni.

J) Az egyesület nyilvántartásba vételére irányuló eljárás egyes szabályai
A bíróság a nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolt alapszabályhoz mellékelt
tagjegyzék alapján vizsgálja azt, hogy az alapítók száma megfelel-e a törvényben foglalt
rendelkezéseknek.
A bíróság az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak a nyilvántartásba vételi kérelemhez
csatolt nyilatkozata alapján vizsgálja azt, hogy megfelelnek-e a törvényben előírt
feltételeknek.
A bíróság a nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolt alapszabály alapján vizsgálja azt, hogy
az egyesület alapszabályban megállapított céljai nem ellentétesek-e a törvényi
rendelkezésekkel és azt, hogy az alapszabály rendelkezései biztosítják-e az egyesület
törvényben meghatározott keretek közötti működését.

K) Az egyesületek egyesülésének és szétválásának bejegyzése iránti eljárás
Az egyesületek egyesülésének és szétválásának bejegyezése során az alapítványok
egyesülésének és szétválásának bejegyzésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően
alkalmazni azzal, hogy a bejegyzés iránti kérelmet az érintett egyesületek képviseletére
jogosult személyeknek kell benyújtani.
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XIV. FEJEZET
A CIVIL SZERVEZET GAZDÁLKODÁSA
A) A gazdálkodás általános szabályai
Az egyesület, és az alapítvány( civil szervezet ) a létesítő okiratában meghatározott
cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, civil szervezet elsődlegesen
gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatására nem alapítható.
A civil szervezet tartozásaiért saját vagyonával felel. A civil szervezet alapítója, tagja - a
vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl - a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem
felel.
A civil szervezet a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (a
továbbiakban: alapcél szerinti tevékenység) - ideértve a közhasznú tevékenységet is folytathat és - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdaságivállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét
nem veszélyezteti.
A civil szervezet csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely
nem veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és
működésének fenntartását.
A civil szervezet ügyvezető szervének feladata a működőképesség fenntartása, és a
fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a
szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése.
A civil szervezet
a) alapcél szerinti (közhasznú), és
b) gazdasági-vállalkozási
tevékenységet folytathat.
A civil szervezet bevételei:
a) egyesület esetében tagdíj, alapítvány esetében alapítótól kapott befizetés, valamint az
alapító által az alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
c) a költségvetési támogatás:
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a
költségvetésből juttatott támogatás;
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó
támogatás;
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cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt
összege;
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett
bevétel;
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
f) befektetési tevékenységből származó bevétel;
g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
A civil szervezet költségei, ráfordításai (kiadásai):
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó
költségek;
c) a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció
költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez
használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
d)az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.
A civil szervezet működése során az induló tőke (törzsvagyon) kezelésére a létesítő
okirat rendelkezései az irányadóak. Ha valamely évre vonatkozóan megállapítható, hogy a
civil szervezet elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősült, az
adóhatóság a civil szervezettel szemben törvényességi ellenőrzési eljárást kezdeményez.

XV. FEJEZET
AZ ADOMÁNYGYŰJTÉS SZABÁLYAI
A Civil szervezet javára adománygyűjtő tevékenység folytatható. A civil szervezet
nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más
személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.
A civil szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a civil szervezet írásbeli
meghatalmazása alapján végezhető.
A civil szervezet részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított
könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.
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XVI. FEJEZET
A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS
A) A közhasznú jogállás megszerzésének feltételei

Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett
közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös
szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek
megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, és amely:
a) civil szervezet (ide nem értve a civil társaságot), vagy
b) olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését törvény
lehetővé teszi.
Az Ectv. értelmező rendelkezése szerint
20.közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat
teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös
szükségleteinek kielégítéséhez;

A közhasznú tevékenységet végző szervezet hozzájárul a társadalom és az egyén
közös szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben az előző évről szóló közhasznúsági
melléklet célcsoportra vonatkozó adatai alapján a szervezet szolgáltatásai a szervezet
testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is
hozzáférhetőek.
Megfelelő erőforrás áll a szervezet rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év
vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy
c)a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők juttatásainak
figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.
Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki az a szervezetnél, ha az előző két
lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a
szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az Ectv. 54. §-a szerinti bevétel nélkül
számított összes bevétel kettő százalékát, vagy
b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes
ráfordítás felét a két év átlagában, vagy
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c)közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.
A beszámoló adatai alapján minden letétbe helyezés alkalmával a közhasznú jogállás
nyilvántartásba vételére illetékes szerv megvizsgálja a feltételek teljesülését. Ha a feltételek
nem teljesülnek, a szervezet közhasznú jogállását a bíróság megszünteti és az erre
vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli.
A közhasznú szervezetté minősíthető szervezet közhasznú jogállását a közhasznú
szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg (közhasznúsági nyilvántartásba vétel).
A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítő okiratának tartalmaznia
kell, hogy a szervezet
a) milyen közhasznú tevékenység(ek)et folytat, e közhasznú tevékenység(ek)et mely
közfeladat(ok)hoz kapcsolódóan végzi, továbbá hogy e közfeladat(ok) teljesítését mely
jogszabályhely(ek) írja (írják) elő, valamint - ha tagsággal rendelkezik - nem zárja ki, hogy
tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból;
b)gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását 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.
Civil szervezettel állami, közigazgatási, költségvetési szerv közszolgáltatási szerződést
kizárólag akkor köthet, ha a civil szervezet közhasznú jogállású.
Nem minősül közszolgáltatási szerződésnek a feladat finanszírozását szolgáló támogatás, ha
a támogatás nyújtásának minden feltételét jogszabály határozza meg, és a támogatási
döntés meghozatala során a döntéshozónak mérlegelési joga nincs. Nem minősül
mérlegelési jognak, ha a döntéshozó a jogszabályban meghatározott támogatási keret
kimerüléséig a támogatás odaítélésére vonatkozó, a jogszabályi feltételeknek megfelelő
kérelmeket beérkezési sorrendben teljesíti.
Közhasznú jogállású szervezet jogosult használni a közhasznú megjelölést. A civil
szervezeteket és a közhasznú szervezeteket, valamint az e szervezeteket támogatókat külön
jogszabály alapján adó- és illetékmentesség vagy adó- és illetékkedvezmény illeti meg.
A több tagból álló döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv ülései nyilvánosak,
amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. A több tagból álló
döntéshozó szerv esetén a közhasznú szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell
a) az ülésezés gyakoriságára - amely évi egy alkalomnál kevesebb nem lehet -, az ülések
összehívásának rendjére, a napirend közlésének módjára, az ülések nyilvánosságára,
határozatképességére és a határozathozatal módjára,
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b) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségére,
c) ha a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását ellenőrző felügyelő szerv
létrehozása vagy kijelölése kötelező, ennek létrehozására, hatáskörére és működésére,
valamint
d) a közhasznú szervezet éves beszámolója jóváhagyásának módjára
vonatkozó szabályokat.
A közhasznú szervezet létesítő okiratának vagy - ennek felhatalmazása alapján belső szabályzatának rendelkeznie kell
a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges,
személye) megállapítható,
b) a döntéseknek 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, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói
közlésének nyilvánosságáról.
Az egy tagból (személyből) álló döntéshozó szerv esetén a döntéshozatalt
megelőzően e tag (személy) köteles - a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve a felügyelő szerv, valamint a felelős személyek véleményének megismerése érdekében ülést
összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről
készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.
Az egy tagból (személyből) álló döntéshozó szerv esetén a létesítő okiratnak
rendelkeznie kell
a) a fent írt véleményezési jog gyakorlásának módjáról,
b) abban az esetben, ha a véleményezési jogot ülésen gyakorolják - a határozatképesség
kivételével - az ülésezés gyakoriságára - amely évi egy alkalomnál kevesebb nem lehet -, az
ülések összehívásának rendjére, a napirend közlésének módjáról, az ülések nyilvánosságáról,
a határozathozatal módjáról, valamint a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek
összeférhetetlenségére, továbbá ha a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását
ellenőrző felügyelő szerv létrehozása vagy kijelölése kötelező, ennek létrehozására,
hatáskörére és működésére, valamint a közhasznú szervezet éves beszámolója
jóváhagyásának módjára vonatkozó szabályokat.
Az egy tagból (személyből) álló döntéshozó szerv esetén a létesítő okiratnak rendelkeznie
kell
a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges,
személye) megállapítható,
b) a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,
c) a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés
rendjéről, valamint
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d) a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói
közlésének nyilvánosságáról.

B) A közhasznú szervezet működésével kapcsolatos szabályok
A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet
részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági
jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti
juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.

42
Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest Fejér György u. 10.
Tel.: (1) 354-1073 E-mail: elnok@esoember.hu

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.
Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a vezető
szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más
jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja
meg.
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.
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.
A felügyelő szerv köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó
szervet vagy az ügyvezető 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.
A döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak
megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv és az ügyvezető szerv összehívására a
felügyelő szerv is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

C) A közhasznú szervezet gazdálkodására vonatkozó különös szabályok
A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt
létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.
A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, 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.
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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). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt
nem bocsáthat ki.
A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.
A befektetési tevékenységet végző közhasznú szervezetnek befektetési szabályzatot
kell készítenie, amelyet a döntéshozó szerv - ha ilyet létrehoztak - a felügyelő szerv
véleményének kikérését követően fogad el.
A közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező
szervezeti egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe
helyezni és közzétenni. A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe
bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.

D)

A közhasznú működés felügyelete, a közhasznúsági nyilvántartás

A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból
származó (költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő
rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati
költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának
ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti
törvényességi ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.
A közhasznú szervezet hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú jogállásának törlését,
ha a közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg.
Az ügyész a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére illetékes szervnél 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 ellenére sem változtat.
Közhasznú szervezet közhasznú jogállását az ügyészség indítványa alapján a bíróság
megszünteti, ha a szervezet a megszabott határidőn belül nem, vagy nem az előírásoknak
megfelelő tartalommal teljesíti
a) a számviteli beszámolójának a letétbe helyezési, közzétételi kötelezettségét, illetve
b) a szervezet - letétbe helyezett beszámolója, közhasznúsági melléklete - nem felel meg az
Ectv. a 32. § szerinti feltételeknek.
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A bíróság az ügyész indítványa alapján megvizsgálja, hogy a közhasznú szervezet a
közhasznúvá minősítés követelményeinek továbbra is megfelel-e. Ha e követelmények a
vizsgált időszakban - az adatokból megállapíthatóan - nem teljesültek, a bíróság a közhasznú
jogállás megszüntetéséről határoz, és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli.
A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes
köztartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
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XVII. FEJEZET
AZ ELEKTRONIKUS ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOSAN KÖZZÉTETT
BÍRÓSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatások, figyelmeztetések, lényeges joghatások 2015. január 1. napjától
kezdeményezhető eljárásokkal kapcsolatban

1. Az ÁNYK űrlap

2015. január 1. napját követően a beadványokat egy példányban papír alapon vagy –
elektronikus útra kötelezett kérelmező esetében – elektronikus úton ÁNYK űrlapon kell
benyújtani az Ügyfélkapun keresztül a bíróságra. Az ÁNYK űrlap formailag nem, annak
csak adattartalma szerkeszthető, ezért tájékoztatjuk, hogy amennyiben az ÁNYK űrlapot
megváltoztatja, a kérelem nem tekinthető szabályszerűen benyújtottnak.

2. A kérelem papír alapon történő benyújtása

Amennyiben a kérelmező nem elektronikus útra kötelezett, kérelmét papír alapon
kétféle módon nyomtatványkitöltő program használatával vagy annak mellőzésével, a
nyomtatványt a bíróság internetes oldaláról kinyomtatva, majd azt kézzel kitöltve
terjesztheti elő.

(Elektronikus eljárásra kötelezett kérelmező 2015. január 1. napját követően
a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a hitelintézetek
önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja, a köztestület, a kölcsönös
biztosító egyesület, a hegyközség, a párt, az országos sportági szakszövetség és
a szövetség. A fentieken túl 2015. január 1. napját követően a beadvány kizárólag
elektronikus úton terjeszthető elő ha a kérelmező jogi képviselővel jár el vagy ha a
kérelmező az egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás
lefolytatását kéri, illetve kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő a
közhasznú jogállás megállapítása iránti kérelem, továbbá a már közhasznú szervezet (a
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2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) szerinti közhasznú szervezet) is a beadványokat
kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.)

2.1. Az ÁNYK űrlap kitöltése nyomtatványkitöltő használatával

Amennyiben a kérelmező az Általános Nyomtatványkitöltő programmal kívánja az ÁNYK
űrlapot kitölteni, azt a kitöltést követően ki kell nyomtatnia aláírnia és személyesen
vagy postai úton benyújtania a bíróságra. A folyamat a következő lépésekből áll:

1. Győződjön meg arról, hogy számítógépén
futtatókörnyezet legalább 1.6-os verziója.

telepítve

van-e

a JAVA

Ha Ön gépén nincs telepítve a JAVA futtatókörnyezet (JRE), vagy a már telepített
futtatókörnyezet verziószáma nem megfelelő, először is ellenőrizze, hogy 32 bites vagy
64 bites operációs rendszert használ. Ezt ellenőrizheti a Start menü/Számítógép vagy
Sajátgép/Tulajdonságok-ra kattintással.

Ha 32 bites operációs rendszert használ és az Ön gépén nincs telepítve a JAVA
futtatókörnyezet (JRE), vagy a már telepített futtatókörnyezet verziószáma nem
megfelelő, akkor kattintson a következő linkre: .http://www.java.com/en/

Ha 64
bites
op.
rendszert használ
felhívjuk
a
figyelmét,
hogy
a www.java.com nyitólapon megjelent Free Java Download választásakor
alapértelmezett módon a Java 32 bites változata fog települni a 64 bites környezetben
is, de ezzel nem fog elindulni az ÁNYK keretprogram. Ezért ajánlott a Java 64 bites
változatát
telepíteni
64
bites
operációs
rendszer
esetén
awww.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html oldalról.

Fontos, hogy a Windows98 és WindowsME operációs rendszerek már nem alkalmasak a
programok futtatásához!
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Ha
további
segítségre
van
szüksége
a
telepítésben,
tájékozódjon
itt:http://www.nav.gov.hu/data/cms285462/A_Java_Runtime_kornyezet_telepitese_le
pesenkent3_2013.02.27_12_42.pdf

2. Ahhoz, hogy Ön nyomtatványt tudjon kitölteni, szükség van a keretprogram
(Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program) telepítésére. Az ÁNYK-AbevJava
keretprogram telepítéséhez,
kérjük
keresse
fel
ezt
az
oldalt:http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

3. A keretprogram telepítése után az Ön számítógépe már alkalmas arra, hogy
nyomtatványokat töltsön ki. Kérjük, hogy amennyiben még az adott beadvány típus
esetében korábban nem tette meg, a www.birosag.hu oldalon a Civil szervezetek
menüpontból töltse le a kívánt elektronikus nyomtatványt.

A nyomtatványt a letöltést követően telepíteni szükséges. Amennyiben korábban
sikeresen telepítette az ÁNYK keretprogramot, akkor a letöltött nyomtatvány fájlra (JAR
kiterjesztésű állomány) duplán kattintva elindul az űrlap telepítő varázsló. Itt háromszor
a „Tovább”, végül a „Befejezés” gombra kattintva a rendszer elvégzi az új nyomtatvány
telepítését.

4. Nyissa meg az Általános Nyomtatványkitöltő programot és válassza az „Adatok”, „Új
nyomtatvány” menüpontot. A sablonok között szám szerint megjelölt ÁNYK űrlapok
közül jelölje ki a beküldendő űrlapot a „Nyomtatvány neve” című oszlopból, majd
kattintson a megnyitás gombra.

5. Ezt követően értelemszerűen töltse ki az ÁNYK lapjait a beépített aktív súgó és
a www.birosag.hu Civil szervezetek menüpontjából letölthető kitöltési útmutató
segítéségével. Egyes lapok ún. multilapok, melyekből egyszerre több is kitölthető (pl.
több kérelmező, több képviselő, több jogi személyiségű szervezeti egység...stb.).
Ugyanazon lap vonatkozásában tehát amennyiben több darabot szeretne kitölteni akkor
az adott lap jobb felső sarkában kattintson a „+” ikonra.

6. Az űrlap kitöltését követően azt az „Adatok”, Nyomtatvány kinyomtatása”
menüpontra kattintással nyomtassa ki, lássa el keltezéssel, továbbá azt a kérelmező(k),
illetve két tanú aláírásával.
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Fontos, hogy a papír alapú űrlapot valamennyi kérelmezőnek alá kell írnia, és az
aláírások valódiságát két tanú aláírásával kell igazolni.

2.2. Az ÁNYK űrlap kitöltése nyomtatványkitöltő használata nélkül

Lehetősége van a kérelmezőnek arra is, hogy az ÁNYK űrlapot az Általános
Nyomtatványkitöltő program használata nélkül kézzel töltse ki.

Ez esetben a www.birosag.hu oldalon a Civil szervezetek menüpontból érhetőek el a
pdf. formátumú papír alapú benyújtásra szánt ÁNYK űrlapok, melyek kinyomtatást
követően kézzel kitölthetőek. A papír alapú nyomtatványok felépítése megegyezik az
elektronikus változatéval.

Ez esetben azonban - a nyomtatványkitöltő program használatának mellőzése miatt - a
kérelmezőnek nem nyújt segítséget a kitöltésben az elektronikus ÁNYK űrlapba
beépített aktív súgó.

Amennyiben kérelmét ilyen módon kívánja a bíróságon előterjeszteni, felhívjuk a
figyelmét, hogy az ÁNYK űrlapot tollal, nyomtatott nagy betűvel, olvashatóan töltse ki.
Az űrlap olvashatatlan kitöltése hiánypótlás kibocsátását vonhatja maga után.

Fontos, hogy a papír alapú űrlapot valamennyi kérelmezőnek alá kell írnia, és az
aláírások valódiságát két tanú aláírásával kell igazolni.

3. A kérelem elektronikus úton történő benyújtása

3.1. Az elektronikus eljárás kötelező esetei

2015. január 1. napját követően a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös
biztosító pénztár, ahitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi
alapja, a köztestület, a kölcsönös biztosító egyesület, a hegyközség, a párt, az országos
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sportági szakszövetség és a szövetség valamennyi beadványát - az abban szereplő
kérelem tárgyától függetlenül – kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő.

A fentieken túl 2015. január 1. napját követően a beadvány kizárólag elektronikus úton
terjeszthető elő ha a kérelmező jogi képviselővel jár el vagy ha a kérelmező az
egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás lefolytatását kéri,
illetve kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő a közhasznújogállás megállapítása
iránti kérelem, továbbá a már közhasznú szervezet (a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.)
szerinti közhasznú szervezet) is a beadványokat kizárólag elektronikus úton terjesztheti
elő.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben az elektronikus eljárásra kötelezett kérelmező
kérelmét nem elektronikus úton terjeszti elő, a bíróság azt hivatalból elutasítja!

3.2. Az elektronikus út választható is

Az elektronikus útra nem kötelezett kérelmező kérelmét választása szerint elektronikus
úton is benyújthatja. Az elektronikus utat nem csak az eljárás kezdetén lehet választani,
hanem arra az eljárás folyamán is át lehet térni. Ez esetekben a kérelmező az eljárás
jogerős befejezéséig a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton tartja.

Az elektronikus útra nem kötelezett kérelmező amennyiben az elektronikus utat
választotta, utóbb a beadvány papír alapú benyújtásával egyidejűleg kérheti a
bíróságtól a papír alapú eljárásra való áttérés engedélyezését, de a kérelmezőnek a
kérelemben valószínűsítenie kell, hogy körülményeiben olyan változás következett be,
amely miatt az elektronikus úton történő eljárás a továbbiakban számára aránytalan
megterhelést jelentene.
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3.3. A kérelem elektronikus úton való előterjesztésének folyamata

3.3.1. Az ügyfélkapus regisztráció

Az elektronikus út azt jelenti, hogy a kérelmező a beadványát elektronikusan az ún.
Ügyfélkapun keresztül terjeszti elő a bíróságon.

Az Ügyfélkapu használatához személyes ügyfélkapus azonosítóra van szükség.
Ügyfélkapus regisztrációt kizárólag természetes személy kezdeményezhet. A
regisztrációs eljárás bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati
irodában, adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten elindítható.

Az Ügyfélkapu a regisztrációt követően az ugyfelkapu.magyarorszag.hu oldalon érhető
el.

3.3.2. Az ÁNYK űrlap beküldésének folyamata

1. Győződjön meg arról, hogy számítógépén telepítve van-e a JAVA futtatókörnyezet
legalább 1.6-os verziója.

Ha Ön gépén nincs telepítve a JAVA futtatókörnyezet (JRE), vagy a már telepített
futtatókörnyezet verziószáma nem megfelelő először is ellenőrizze, hogy 32 bites vagy
64 bites operációs rendszert használ. Ezt ellenőrizheti a Start menü/Számítógép vagy
Sajátgép/Tulajdonságok-ra kattintással.

Ha 32 bites op. rendszert használ és az Ön gépén nincs telepítve a JAVA
futtatókörnyezet (JRE), vagy a már telepített futtatókörnyezet verziószáma nem
megfelelő, akkor kattintson a következő linkre:http://www.java.com/en/.
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Ha 64
bites
op.
rendszert használ
felhívjuk
a
figyelmét,
hogy
a www.java.com nyitólapon megjelent Free Java Download választásakor
alapértelmezett módon a Java 32 bites változata fog települni a 64 bites környezetben
is, de ezzel nem fog elindulni az ÁNYK keretprogram. Ezért ajánlott a Java 64 bites
változatát
telepíteni
64
bites
operációs
rendszer
esetén
awww.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html oldalról.
Fontos,
hogy a Windows98 és WindowsME operációs rendszerek már nem alkalmasak a NAV
programjainak futtatásához!

Ha
további
segítségre
van
szüksége
a
telepítésben,
tájékozódjon
itt:http://www.nav.gov.hu/data/cms285462/A_Java_Runtime_kornyezet_telepitese_le
pesenkent3_2013.02.27_12_42.pdf

2. Ahhoz, hogy Ön nyomtatványt tudjon kitölteni, szükség van a keretprogram
(Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program) telepítésére. Az ÁNYK-AbevJava
keretprogram telepítéséhez,
kérjük
keresse
fel
ezt
az
oldalt: http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

3. A keretprogram telepítése után az Ön számítógépe már alkalmas arra, hogy
nyomtatványokat töltsön ki. Kérjük, hogy amennyiben még az adott beadvány típus
esetében korában nem tette meg, a www.birosag.hu oldalon a Civil szervezetek
menüpontból töltse le a kívánt elektronikus nyomtatványt.

A nyomtatványt a letöltést követően telepíteni szükséges. Amennyiben korábban
sikeresen telepítette az ÁNYK keretprogramot, akkor a letöltött nyomtatvány fájlra (JAR
kiterjesztésű állomány) duplán kattintva elindul az űrlap telepítő varázsló. Itt háromszor
a „Tovább”, végül a „Befejezés” gombra kattintva a rendszer elvégzi az új nyomtatvány
telepítését.

4. Nyissa meg az Általános Nyomtatványkitöltő programot és válassza az „Adatok”, „Új
nyomtatvány” menüpontot. A sablonok között szám szerint megjelölt ÁNYK űrlapok
közül jelölje ki a beküldendő űrlapot a „Nyomtatvány neve” című oszlopból, majd
kattintson a megnyitás gombra.

5. Ezt követően értelemszerűen töltse ki az ÁNYK lapjait a beépített aktív súgó és
a www.birosag.hu oldalról letölthető kitöltési útmutató segítéségével. Egyes lapok ún.
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multilapok, melyekből egyszerre több is kitölthető (pl. több kérelmező, több képviselő,
több jogi személyiségű szervezeti egység...stb.). Ugyanazon lap vonatkozásában tehát
amennyiben több darabot szeretne kitölteni akkor az adott lap jobb felső sarkában
kattintson a „+” ikonra.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az elektronikus úton előterjesztett ÁNYK űrlapot nem kell
ellátni keltezéssel és azt nem kell aláírni sem!

6.Miután kitöltötte az ÁNYK űrlap valamennyi oldalát kattintson a főmenüben az
„Ellenőrzések” fülre.

Amennyiben a nyomtatványt hibátlanul töltötte ki a felugró ablak üres lesz és nincs
teendője. Ha egyes mezőket nem, vagy hibásan töltött ki a felugró ablak tartalmazza az
erre vonatkozó konkrét információkat. Ekkor térjen vissza az adott lapra a hibás
adatkörhöz és tegyen eleget a hibalistában írtaknak, majd ismételje meg az ellenőrzést,
mindaddig amíg az program azt jelzi, hogy az űrlap kitöltése nem megfelelő.

7. Ezt követően csatolja az űrlaphoz a szükséges mellékleteket.

Miután az ÁNYK űrlap „M” lapjának tartalma szerint kijelölte a csatolandó
mellékleteket, az „Adatok” - „Csatolmányok kezelése” menüpontokra kattintással
csatolja is azokat az űrlaphoz akként, hogy kijelöli az adott melléklet nevét, majd a
„Hozzáad” gombra kattintással feltölti azt a számítógépén rendelkezésre álló pdf.
dokumentumai közül.

Figyelmeztetjük, hogy egy pdf. dokumentum csak egy melléklet típusként tölthető fel.
Tehát nem töltheti fel ugyanazt a dokumentumát elfogadó nyilatkozatként és létesítő
okiratként is.

Továbbá az űrlapok „M” lapján kékkel jelölt mellékletek csatolása kötelező, így a
rendszer a küldésre jelölésnél mindaddig hibát fog jelezni, amíg valamennyi kötelező
dokumentumot nem csatolt.
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Az ÁNYK űrlaphoz pdf. formátumban csatolhatóak mellékletek. A kérelmező – ha jogi
képviselővel jár el, akkor a jogi képviselő – köteles gondoskodni a beadvány mellékleteit
képező papír alapú okiratok elektronizálásáról (beszkenneléséről) és a papír alapú
okiratok őrzéséről, melyet köteles is a bíróság felhívásra bemutatni az elektronikus
okirattal való egyezőség megállapítása érdekében, ha e tekintetben a bíróságnak alapos
kétsége merül fel. A hatóságok, pénzforgalmi szolgáltatók vagy más szervek által kiadott
– a törvény eltérő rendelkezésének hiányában- minősített elektronikus aláírással
ellátott elektronikus dokumentum közvetlenül csatolható a kérelemhez, de ez nem
jelenti azt, hogy minősített aláírással ellátott dokumentumot e-Aktaként (ES3 fájl) lehet
csatolni.

Tájékoztatjuk arról is, hogy amennyiben a beküldő személy nem szerepel a
beadványban felsorolt természetes személy kérelmezők között (tehát a beküldő nem a
képviselő, ill. alapítvány esetében nem az alapítók egyike), akkor minden esetben
csatolni kell a kérelmező részéről a beküldőnek adott meghatalmazást a kérelem
előterjesztése vonatkozásában.

Hasonlóképpen több kérelmező esetében nem kell valamennyi kérelmezőnek
beküldőként is eljárnia, hanem elég ha valamennyi kérelmező a beküldő részére a
kérelem előterjesztése vonatkozásában meghatalmazást ad, melyet az ÁNYK űrlaphoz
csatolnak.

A meghatalmazásokat teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell előterjeszteni.
A meghatalmazást a meghatalmazó(k)nak és a meghatalmazottnak is alá kell írnia és az
aláírások valódiságát két okirati tanú aláírásával vagy ügyvédi ellenjegyzéssel kell
igazolni.

8. A főmenüben kattintson a „Kapcsolat Ügyfélkapuval” - „Nyomtatvány megjelölése
elektronikus beküldésre” menüpontra.

Amennyiben a 7. lépésben leírtak szerint többször csatolt egy dokumentumot, vagy egy
kötelező dokumentumot nem csatolt a felugró ablakban hibaüzenetet olvashat. Ekkor
tegyen eleget az abban foglaltaknak.
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9. Végezetül kattintson a „Kapcsolat Ügyfélkapuval” - „Nyomtatvány közvetlen
beküldése az Ügyfélkapun keresztül” menüpontra, majd adja meg az ügyfélkapus
felhasználó nevét, jelszavát és lépjen a „Rendben” fülre.

10. Tájékoztatjuk, hogy a beküldött ÁNYK űrlapról visszaigazolásokat fog kapni a
következő sorrendben. Miután az Ügyfélkapun keresztül az ÁNYK űrlapot beküldte,
először a Központi Rendszer (KR) küld visszaigazolást, majd a bíróság informatikai
rendszerébe történő beérkezésről is automatikus visszaigazolás érkezik, melyet az
értesítési tárhelyből tud letölteni. Utóbbi azt igazolja, hogy kérelmét a bíróság Civil
Integrált Informatikai Rendszer (CIIR) elnevezésű alkalmazása befogadta és érkeztette.
Végül amennyiben a kérelme lajstromozásra kerül, tehát annak érdemi feldolgozása
megkezdődött, erről a rendszer szintén (a kérelem tekintetében a harmadik)
visszaigazolást küld, amelyben immár a bírósági lajstromszám is szerepel. Tájékoztatjuk,
hogy ez utóbbi lépés csak munkanapokon történik meg ellentétben a benyújtással, ami
bármely napon lehetséges. Tájékoztatjuk, hogy valamennyi fent említett visszaigazoló
üzenetnek, valamint később a bíróság által az Ön részére elektronikusan kézbesített
végzésnek és egyéb iratnak az Ön értesítési tárhelyére történő megérkezéséről az
Ügyfélkapu a regisztráció során megadott email címére értesítő üzenetet küld. Ez
mindössze tájékoztató arról, hogy Ön az Ügyfélkapura való bejelentkezést követően
letöltheti az új üzenetet/iratot. Az email csak tájékoztató jellegű, magát a küldeményt
nem tartalmazza, így annak megnyitásához jogkövetkezmény nem fűződik.

Tájékoztatjuk a kérelmezőt, hogy a kérelem elbírálására rendelkezésre álló határidő
akkor kezdődik, amikor a beadvány a bíróság informatikai rendszerében sikeresen
lajstromozásra került. Lajstromozásra az előbbiek szerint kizárólag munkanapon
kerülhet sor.

4. Egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás

4.1. Egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás

Egyesület és alapítvány esetében lehetőség van az egyszerűsített nyilvántartásba vételi
eljárás kezdeményezésére. Ilyen kérelem kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő. Ebben
az esetben a nyilvántartásba vétel iránti ÁNYK űrlap „K” lapján ezt a körülményt fel kell
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tüntetni és a kérelemhez kizárólag a 11/2012. (II.29.) KIM rendeletben meghatározott
mintaokiratokat lehet csak csatolni. Amennyiben a nyilvántartásba vételi ÁNYK űrlap „K”
lapján azt kérte, hogy a bíróság egyszerűsített eljárást folytasson le, aktiválódnak a
mintaokirat lapjai. Töltse ki a minta létesítő okiratot és az egyéb mellékleteket, majd
nyomtassa ki ezen lapokat azért, hogy azt a szükséges személyek alá tudják írni. Ezt
követően a mintaokiratokat szkennelje be és mellékletként töltse fel az ÁNYK űrlaphoz.

Ha a mintaokirat kiegészítésére vagy bármely rendelkezésének elhagyására kerül sor ideértve azt az esetet is, ha elhagyásra kerül a mintaokirat jellegre történő utalás - a bíróság
a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A bíróság az egyszerűsített nyilvántartásba
vétel iránti kérelmet akkor is elutasítja, ha hiánypótlási felhívás kibocsátásának vagy
áttételnek lenne helye.

4.2. Egyszerűsített változásbejegyzési eljárás

Egyesület és alapítvány esetében egyszerűsített változásbejegyzési eljárás is
kezdeményezhető. Ilyen eljárást kizárólag nem közhasznú egyesület és alapítvány
kezdeményezhet elektronikus úton! Az egyszerűsített eljárás iránti kérelem benyújtásakor a
változásbejegyzés iránti ÁNYK űrlap „K” lapján ezt a körülményt fel kell tüntetni és a
kérelemhez kizárólag a 11/2012. (II.29.) KIM rendeletben meghatározott mintaokiratokat
lehet csak csatolni. Amennyiben a változásbejegyzési ÁNYK űrlap „K” lapján azt kérte, hogy a
bíróság egyszerűsített eljárást folytasson le, aktiválódnak a mintaokirat lapjai. Töltse ki a
minta létesítő okiratot és az egyéb mellékleteket, majd nyomtassa ki ezen lapokat azért,
hogy azt a szükséges személyek alá tudják írni. Ezt követően a mintaokiratokat szkennelje be
és mellékletként töltse fel az ÁNYK űrlaphoz.

Egyszerűsített változásbejegyzési eljárás keretében közhasznú jogállás megállapítása nem
kezdeményezhető, tekintettel arra, hogy a csatolandó mintaokirat szövege nem felel meg az
egyesülési jogról és közhasznú jogállásról szóló 2011. évi CLXXXV törvény 32-50.§-a szerinti
létesítő okirati tartalomnak.

Tájékoztatjuk, hogy ha a mintaokirat kiegészítésére vagy bármely rendelkezésének
elhagyására kerül sor - ideértve azt az esetet is, ha elhagyásra kerül a mintaokirat jellegre
történő utalás - a bíróság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A bíróság az
egyszerűsített nyilvántartásba vétel iránti kérelmet akkor is elutasítja, ha hiánypótlási
felhívás kibocsátásának vagy áttételnek lenne helye.

56
Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest Fejér György u. 10.
Tel.: (1) 354-1073 E-mail: elnok@esoember.hu

TARTALOM

I. FEJEZET
EGYESÜLET LÉTESÍTÉSE…………………………………………………………………………………………….. 2

II. FEJEZET
AZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEI………………………………………………………………………… 4

III. FEJEZET
ALAPÍTVÁNY……………………………………………………………………………………………………………. 8

IV. FEJEZET
AZ ALAPÍTVÁN ALAPÍTÓ OKIRATA…………………………………………………………………………………… 11

V. FEJEZET
AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEI……………………………………………………………………………………………… 13

VI. FEJEZET
AZ ALAPÍTVÁNY ÁTALAKULÁSA ÉSMEGSZŰNÉSE…………………………………………………………………. 14

VII. FEJEZET
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI ELJÁRÁS………………………………………………………………………………… 16

VIII. FEJEZET
A KÉRELMEK TARTALMI ELEMEI……………………………………………………………………………………...19

IX. FEJEZET

57
Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest Fejér György u. 10.
Tel.: (1) 354-1073 E-mail: elnok@esoember.hu

A BÍRÓSÁG FELADATA A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL IRÁNTI
KÉRELEM BENYÚJTÁSÁT KÖVETŐEN………………………………………………………………………………… 22

X. FEJEZET
A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS ÉS A MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT,
AZ ALAPSZABÁLY ÉS A BESZÁMOLÓ BENYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYAI…………………………………………….. 24

XI. FEJEZET
A NYILVÁNTARTÁSBÓL VALÓ TÖRLÉSRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI………………………………………………………………………………………………. 26

XII. FEJEZET
A KÖZHASZNÚ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL ÉS A KÖZHASZNÚ MINŐSÍTÉS
NYÍLVÁNTARTÁSBÓL VALÓ TÖRLÉSE………………………………………………………………………………… 27

XIII. FEJEZET
AZ EGYES NYÍLVÁNTARTOTT SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK………………………… 28

XIV. FEJEZET
A CIVIL SZERVEZET GAZDÁLKODÁSA………………………………………………………………………………… 36

XV. FEJEZET
AZ ADOMYÁNYGYŰJTÉS SZABÁLYA…………………………………………………………………………………. 37

XVI. FEJEZET
A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS…………………………………………………………………………………………….. 38

XVII. FEJEZET
AZ ELEKTRONIKUS ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOSAN KÖZZÉTETT
BÍRÓSÁGI TÁJÉKOZTATÓ………………………………………………………………………………………………. 45

