
Új Civil törvény 2012 

2011. évi CLXXV. törvény 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról 
2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági 

nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 



2011. Évi CLXXV. Tv. Legfontosabb 
újításai, célkitűzései 

• A törvény célja egy olyan átfogó szabályozás megalkotása, amely a lehető legteljesebben biztosítja mind a 
szervezett, mind a közösségi jellegű egyesülési szervezetek megalakulásának, az azokhoz való 
csatlakozásnak, valamint működésének szabadságát. 

• a csőd-, a felszámolási-, valamint a végelszámolási eljárás rendelkezéseinek - a gazdasági társaságok 
analógiájára - civil szervezetekre való alkalmazása 

• a törvény új gyűjtőfogalmat, a civil szervezet fogalmát vezeti be a jogrendszerbe 
• A törvény átfogóan szabályozza a civil szervezeti formák működésére vonatkozó szabályokat. Szabályozza 

továbbá a civil szervezetek megszűnését, gazdálkodását, valamint rögzíti a civil szervezetekre vonatkozó 
egyes, speciális nyilvántartásba vétellel kapcsolatos szabályokat. 

• Az átláthatóság és a könnyebb alkalmazhatóság érdekében, a civil szervezetek gazdasági életének 
szabályaival együtt, a könyvvezetési és beszámolási szabályok is ebben a törvényben, egységes 
szerkezetbe foglalva jelennek meg. 

• A törvény egyik legfontosabb - közhasznúságra vonatkozó - újítása a minősítés egyfokozatúvá tétele. A 
törvény célja, hogy az eredeti elképzeléseknek megfelelően, tényleges tartalommal töltse meg a 
közhasznúság fogalmát. Mindezt a szervezeti kör minőségi átalakításával a többfokozatúság 
megszüntetésével és a tényleges tevékenység alapú minősítéssel kívánja elérni. 

• Civil Információs Centrumok létrehozása 
• A törvénnyel létrehozott Nemzeti Együttműködési Alap, a 2012-es költségvetési évtől kezdődően a 

bejegyzett civil szervezetek számára működésük, szakmai programjaik megvalósításához, valamint a 
szomszédos, európai uniós tagállamok civil szervezeteivel folytatott együttműködés, illetve a Kárpát-
medencében kifejtett civil társadalmi aktivitás támogatására költségvetési forrásokat biztosít. 

 
 
 
 

 



A törvény hatálya 
• Kiterjed a Ptk. Alapján létrehozott alapítványokra, egyesületekre, valamint a közhasznú szervezetekre, 

illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetekre  
• Hatályát veszti:  
• a.) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. 
• b.) a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 
• c.)  a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. tv. 
• d.) a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. tv. Végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. 

Rendelet 
• Ectv. 2012. június 30-án hatályba lépő rendelkezések (13. §. (2) és (3) bekezdése, valamint a 14. §.) 
• Módosító rendelkezések: 108 jogszabály módosítását eredményezte 

 



Fogalmak 
• Új fogalmak: 
• Adomány: a civil szervezetnek – létesítő okiratban rögzített céljaira – ellenszolgáltatás nélkül juttatott 

vagyon, áru, illetve nyújtott szolgáltatás;  
• adományosztó szervezet: a civil szervezetek számára nyújtandó adományok szervezésére és juttatására 

létrejött civil szervezet, amelynek létesítő okiratában e cél alapcélként került megjelölésre;  
• civil szervezet: a civil társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt kivételével 

–, valamint az alapítvány.  
• elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezet: azon szervezet, amelynek éves összes 

bevétele hatvan százalékát eléri vagy meghaladja a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó éves 
összes bevétele;  

• feladatfinanszírozást szolgáló költségvetési támogatás: valamely közfeladat államháztartáson kívüli 
szervezet által történő ellátását, valamint e feladat ellátásához közvetlenül kapcsolódó, arányos működési 
költségeket finanszírozó költségvetési támogatás;  

• gazdálkodó tevékenység: azon tevékenységek összessége, amelyek a civil szervezet vagyoni, pénzügyi, 
jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményt eredményeznek;  

• határon túli civil szervezet: határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi – 
boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, 
az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében 
tevékenykedő, más állam területén működő nonprofit egyesület és alapítvány;  



Fogalmak 
• hatókör: civil szervezet működésének földrajzi kiterjedése, amely lehet: 
         a) helyi: a működés területe a székhely (illetve telephelyek) településére vagy annak egy részére 

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

követelményeit; 
         c) országos: a civil szervezet legalább hét megyében tartós tevékenységet végez; 
         d) nemzetközi: a civil szervezet több országban fejti ki tevékenységét. 
• induló tőke: a civil szervezet létrehozásakor az alapító(k), illetve alapító tag(ok) által a civil szervezet 

rendelkezésére bocsátott vagyon;  
• költségvetési támogatás: az államháztartás alrendszerei terhére nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli 

juttatás, amelyet a támogató nem elsősorban ellenszolgáltatás ellenében, de konkrét program 
megvalósítása vagy meghatározott időszakban a támogatott szervezet működtetése érdekében nyújt. 
Költségvetési támogatás különösen: 

 a) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás, 
 b) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott 

támogatás, 
 c) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás, 
 d) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint felajánlott összege; 



Fogalmak 
• közcélú tevékenység: személyek csoportja által, valamely a csoportnál tágabb közösség érdekében – más, 

e közösségbe nem tartozó személyek érdekeinek sérelme nélkül – végzett tevékenység.  
• közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett 

közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek 
megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok ellátásához 
szükséges infrastruktúra biztosítását is;  

• közszolgáltatási szerződés: valamely közfeladat – vagy annak egy része – ellátására a szerv nevében 
történő ellátására kötött írásbeli szerződés. Nem minősül közszolgáltatási szerződésnek azon 
közszolgáltatással kapcsolatban kötött szerződés, amelynek nyújtása jogszabályban meghatározott 
feltételeken alapuló engedélyhez van kötve;  

• Változó fogalmak: 
• 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;  

• Gazdasági-vállalkozási tevékenység: a jövedelem és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező 
gazdasági tevékenység, ide nem értve a bevétellel járó cél szerinti tevékenységet, valamint a közhasznú 
tevékenységhez nyújtott támogatást 

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

  



Fogalmak 
• legfőbb szerv: az alapítvány kezelő szerve (szervezete), az egyesület taggyűlése vagy a létesítő okirat 

rendelkezései szerint közvetlenül vagy közvetett módon választott testület, 
• létesítő okirat: az egyesület alapszabálya, az alapítvány alapító okirata; 
• Változatlanul  hagyott fogalmi elemek: 
• Befektetési tevékenység (civil szervezet) 
• Cél szerinti juttatás 
• Felelős személy 
• Tartós adományozás (civil szervezet és adományozó között létre jött írásos szerződés) 
• Vezető tisztségviselő 



A civil szervezetek csőd-, felszámolási és 
végelszámolási eljárása 

 
• Végelszámolás: 2006. évi V. tv. (Ctv.) tartalmazza a szabályait. A cég önkéntes elhatározásán alapuló jogutód nélküli 

megszűnése, amennyiben a cég nem fizetésképtelen. 
• A végelszámolás elhatározása 
• A cég legfőbb szerve - az erre irányadó jogszabályok szerint - határozatot hoz a cég jogutód nélküli megszűnéséről, illetve a 

végelszámolás elrendeléséről. A cég legfőbb szerve a határozatában megállapítja a végelszámolás kezdő időpontját és 
megválasztja a végelszámolót, illetve rendelkezik a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, valamint a részvételével 
működő alapítvány vagy egyesület sorsáról is. 

• A végelszámolás kezdő időpontjában a cég vezető tisztségviselőjének megbízatása megszűnik. A végelszámolás kezdő 
időpontjától a cég önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül. 

• A végelszámolás kezdő időpontját követő negyvenöt napon belül a cég korábbi vezető tisztségviselője 
• a) a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal a számviteli törvény alapján a cég tevékenységét lezáró beszámolót 

készít, elvégzi mindazon feladatokat, melyeket számára a számviteli, az adóügyi vagy egyéb jogszabályok előírnak, és ezeket 
az okiratokat, valamint a cég iratanyagát a végelszámolónak legkésőbb a végelszámolás kezdő időpontjától számított 
negyvenötödik napon átadja, 

• b) a folyamatban lévő ügyekről a végelszámolót tájékoztatja, 
• c) a nem selejtezhető és titkos minősítésű iratokról iratjegyzéket készít, és azokat, valamint az irattári anyagokat a 

végelszámolónak átadja, 
• d) a végelszámolás megindításáról a munkavállalókat, valamint a Munka Törvénykönyvében meghatározott 

szakszervezeteket, az üzemi tanácsot (üzemi megbízottat) haladéktalanul tájékoztatja. 
• A cég korábbi vezető tisztségviselője fent meghatározott feladatok, illetve határidők elmulasztásából vagy nem megfelelő 

teljesítéséből eredő károkért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. Mulasztás esetén a 
korábbi vezető tisztségviselőt a végelszámoló kérelmére a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében 50 000 Ft-
tól 500 000 Ft-ig terjedő, ismételten is kiszabható pénzbírsággal sújthatja. 

•  A végelszámoló kérelmére a mulasztó vagy valótlan adatot közlő korábbi vezető tisztségviselőt a cégbíróság arra is 
kötelezheti, hogy viselje azokat a költségeket, amelyek a fentebb foglalt feladatoknak a végelszámoló által megbízott 
szakértő által történő elvégeztetésével merülnek fel. 
 
 



A civil szervezetek csőd-, felszámolási 
és végelszámolási eljárása 

• A civil szervezetek vonatkozásában egyszerűsített végelszámolásnak nincs helye. 
• Kényszer-végelszámolás: amennyiben a szervezetet törvényességi felügyeleti eljárás keretében szüntetik 

meg, illetve amennyiben az alapítványnál az idő eltelt, cél megvalósult, feltétel bekövetkezett. 
• Csődeljárás: Olyan eljárás, melynek során az adós –a csődegyezség megkötése érdekében- fizetési 

haladékot kap, és csődegyezség megkötésére tesz kísérletet. 
• Felszámolási eljárás. Olyan eljárás, melynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli 

megszüntetése során a hitelezők kielégítést nyerjenek. 
• Szabályait a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. Tv tartalmazza. 
• Civil szervezet akkor fizetésképtelen, ha a civil szervezet szerződésen alapuló nem vitatott, vagy elismert 

tartozását a teljesítési idő lejártát követő hatvan napon belül nem egyenlítette ki, vagy nem vitatta, és az 
ezt követő hitelezői írásbeli fizetési felszólításra sem teljesítette. Nem állapítható meg akkor, ha a civil 
szervezetnek állami vagy önkormányzati szerv felé nem vitatott, vagy elismert követelése van költségvetési 
támogatási jogviszony keretében. 

• Legfeljebb 90 napos fizetési haladék + reorganizációs terv készítése, hitelezőkkel kötött megállapodás az 
adósságok rendezéséről 
 



A civil szervezetek feletti törvényességi 
ellenőrzés 

• Továbbra is az ügyészség gyakorolja, jogszabályoknak, belső szabályzatoknak megfelel-e a civil szervezet 
működése → amennyiben nem, keresettel élhet a bírósághoz: 

• a) megsemmisíti a civil szervezet bármely szervének törvénysértő határozatát, és szükség szerint új 
határozat meghozatalát rendeli el, 

• b) a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja a legfőbb szervet, vagy határidő 
tűzésével a törvényes működés helyreállítására kötelezi a legfőbb szervet, és minderről értesíti a civil 
szervezetnél választott felügyelő szervet is, 

• c) ha a törvényes működés nem állítható helyre vagy a b) pont szerinti határidő eredménytelenül telt el, a 
civil szervezetet megszünteti. 

• A bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja az egyesület megszűnését, ha az legalább egy éve nem 
működik, vagy tagjainak száma 10 fő alá csökken. 

• A civil szervezet - feloszlatása, megszüntetése vagy megszűnésének megállapítása esetén - a 
nyilvántartásból való törlésről rendelkező bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával szűnik meg. 
 
 



Civil szervezetek nyilvántartása 
• A civil szervezeteket a törvényszék veszi nyilvántartásba 
• Országos, egységes, elektronikus, bárki számára ingyenesen hozzáférhető közhiteles 

nyilvántartás 
• Civil Információs Portál: olyan honlap, amely az előzőeket hivatott szolgálni. 

(www.civil.info.hu) (hatályba lépés: 2012. június 30. 
• Minden adat nyilvános, kivéve a az egyesület alakuló ülésének jelenléti íve, valamint az 

egyesület tagnyilvántartása 

http://www.civil.info.hu/�


Civil szervezet gazdálkodása 
• A civil szervezet a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával gazdálkodik, 

elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatására nem alapítható 
• A civil szervezet a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (a továbbiakban: alapcél 

szerinti tevékenység) - közhasznú szervezet esetében, ideértve a közhasznú tevékenységet is - folytathat és 
- célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdasági-vállalkozási 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 tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. 

• 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; 
 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 a c) és d) pont szerinti költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti tevékenység és a 

gazdasági-vállalkozási tevékenység, továbbá közhasznú jogállás esetén a közhasznú tevékenység között az 
előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani. 

• 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. 

• A civil szervezet részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított könyv szerinti, 
ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 

 

 



Civil szervezetek könyvvezetésének, 
beszámolási rendjének szabályai 

• Az alapcél szerinti tevékenységből, illetve a gazdasági vállalkozási tevékenységből származó bevételeket és 
kiadásokat elkülönítetten kell nyilvántartani 

• Közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet 
• A civil szervezet a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek 

lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint mérlegforduló nappal a 
jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. 

• Könyvvezetés egyszeres vagy kettős könyvvitelben, magyar nyelven, forintban történhet 
• A civil szervezet beszámolója tartalmazza: 
• a) a mérleget (egyszerűsített mérleget), 
• b) az eredmény-kimutatást (eredmény-levezetést), 
• c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet. 
• A civil szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. 
• A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a támogatási 

program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a 
központi, az önkormányzati és/vagy nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység 
fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő 
mellékletben a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) 
támogatásra vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat. 

• A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet által 
az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat. 
 



• A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen 
tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges 
adatokat, mutatókat. (ld. később) 

• A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a közhasznú cél 
szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban 
részesülő vezető tisztségek felsorolását. 

• A civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint 
közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék 
megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év 
mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező 
könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a 
beszámolót felülvizsgálta. Amennyiben a szervezet saját honlappal rendelkezik, akkor ott is köteles ezt 
közzétenni. 

• Amennyiben a civil szervezet a fentieket elmulasztja, és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság 
törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget 

 



A közhasznú jogállás megszerzésének 
feltételei 

• Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett - létesítő okiratában megjelölt 
közfeladat teljesítésére irányuló - 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. 
• A közhasznú tevékenységet végző szervezet hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek 

kielégítéséhez, amennyiben az előző évről szóló beszámoló közhasznúsági melléklete 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 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 összes bevétel kettő százalékát, vagy (ezen bevételbe nem 
számít bele az államháztartás alrendszereiből folyósított  azon pénzeszköz, amelynek rendletetése az állam 
felelősségébe tartozó, jogszabályban meghatározott feladat ellátásának egy részét célozza; ha annak 
nyújtása normatív alapon történik; illetve az EU strukturális alapjaiból támogatott tevékenység fedezetét 
jelenti) 

• b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a 
két év átlagában, vagy 

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

  



• 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 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 egyéb 
céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok 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. 

• A közhasznú nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet előterjesztő szervezetnek két egymást követő lezárt 
üzleti évben meg kell felelnie az e törvényben foglalt követelményeknek, amelyet a bíróság a nyilvántartás 
és a beszámoló adatai alapján állapít meg. 

• Állami, közigazgatási, költségvetési szerv közszolgáltatási szerződést csak közhasznú jogállású civil 
szervezettel köthet 
 



A közhasznú szervezet működésével 
kapcsolatos különös szabályok 

• A több tagból álló legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv ülései nyilvánosak, amely 
nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. 

• A több tagból álló legfőbb szerv esetén a közhasznú szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell 
• a) az ülésezés gyakoriságára - amely az évi egy alkalomnál kevesebb nem lehet -, az ülések összehívásának 

rendjére, a napirend közlésének módjára, az ülések nyilvánosságára, határozatképességére és a 
határozathozatal módjára, 

• 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 legfőbb szerv esetén a létesítő okiratnak rendelkeznie kell 
 a) a véleményezési jog gyakorlásának módjáról, 
 b) abban az esetben, ha a véleményezési jogot ülésen gyakorolják - a határozatképesség kivételével - a (2) 

bekezdés a) pontjában foglaltakról, valamint 
• A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti 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 legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület 

legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 
 b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban 

vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 
 c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 

vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő 
okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél 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, illetőleg törölte. 
• A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy 

ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
• Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is 

kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. 
• 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 legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviseleti 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 legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - 

intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a legfőbb szerv és az ügyintéző és képviseleti 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. 
 
 



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. 

• 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 legfőbb szerv - ha ilyet létrehoztak - a felügyelő szerv véleményének kikérését követően fogad el. 
• A közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet 

készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni. 
• A közhasznú szervezet beszámolójába bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet. 

 
 



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  szabályozott letétbe helyezési, közzétételi kötelezettségét, illetve 
• b) a szervezet - letétbe helyezett beszámolója - nem felel meg a törvény szerinti feltételeknek. 
• 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. 
 
 



Civil Információs Centrumok 
• A miniszter működteti a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, 

továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése 
érdekében. 

• Ezek nyilvános pályázat útján kiválasztott civil szervezetek 
•  folyamatos információszolgáltatást biztosítanak 
• Szakmai tanácsadási rendszert működtetnek 
• Igény szerint közreműködnek a civil szervezetek adminisztratív jellegű kötelezettségeinek teljesítésében 
• Elősegítik a civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködését stb. 



A CIVIL SZERVEZETEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁNAK 

KÜLÖNÖS SZABÁLYAI  
• Központi költségvetési forrás terhére törvény eltérő rendelkezése hiányában civil szervezetnek működési 

támogatás csak akkor nyújtható, ha a Nemzeti Együttműködési Alap biztosítja a költségvetési támogatás 
forrását. 

• A miniszter szakmai monitoring rendszert működtet a támogatási programok és támogatások szakmai 
összehangolására, az azonos feladatok párhuzamos finanszírozásának kiszűrésére 

• Azon civil szervezet, amelynek letétbe helyezett beszámolója adatai alapján, központi költségvetésből 
származó bevétele eléri vagy meghaladja az éves bevétel felét, jelentős költségvetési támogatásban 
részesülő szervezetnek minősül. 

• A jelentős költségvetési támogatásban részesülő szervezet vezető tisztségviselője köteles 
vagyonnyilatkozatot tenni a beszámoló letétbe helyezését követő kilencven napon belül, amelynek a Civil 
Információs Portálon való közzétételéről a miniszter gondoskodik. 



Nemzeti Együttműködési Alap 
• Az Alap terhére az alábbi célokra teljesíthetők kifizetések: 
 a) civil szervezetek által gyűjtött és elektronikusan bevallott adományok után járó öt százalékos normatív 

kiegészítés, amelyet a civil szervezet működési költségeinek fedezésére fordít legfeljebb az Alap 
rendelkezésére álló tárgyévi keret tíz százalékáig; 

 b) civil szervezet működésének támogatása; 
 c) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása; 
 d) nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és 

határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz 
támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása; 

 e) civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoringtevékenység és nyilvántartási feladatok 
támogatása; 

 f) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és 
akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása; 

 g) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása; 
 h) civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása; 
 i) adományosztó szervezeteknek szóló juttatás a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa (továbbiakban: 

Tanács), illetve a kollégiumok egységes elvek mentén meghatározott, forrásautomatizmus biztosításáról 
szóló döntései alapján; 

 j) civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása; 
 k) az Alap működtetésével kapcsolatos költségek fedezete. 



• Az Alap rendelkezésére álló tárgyévi támogatási forrás 
 a) hatvan százalékára az  a) és b) pont szerinti, a civil szervezetek működését célzó, 
 b) harminc százalékára egységes elvek alapján meghatározott támogatási döntések útján a c)–j) pont 

szerinti, 
 c) tíz százalékára pedig a miniszter által jóváhagyott egyedi támogatási kérelmek alapján az  b)–j) pontja 

szerinti 
 költségvetési támogatásokra történhet kötelezettségvállalás. 
• Az Alap rendelkezésére álló tárgyévi támogatási források legalább 
 a) tíz százalékára visszatérítendő támogatásra 
 b) hetven százalékára vissza nem térítendő támogatásra 
 a cél megjelölésével nyilvános pályázatot kell kiírni. 
•  A c) pont szerinti támogatás magyarországi és határon túli civil szervezet számára együttesen is nyújtható. 
• Az Alap terhére csak visszatérítendő működési támogatás nyújtható azon közhasznú jogállású civil 

szervezetnek, amely a pályázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható 
éves bevétele eléri vagy meghaladja a miniszter rendeletében meghatározott értéket. 

• A visszatérítési kötelezettség alá eső költségvetési támogatás az Art. szerinti adók módjára behajtandó 
köztartozásnak minősül. 

• Adók módjára hajtandó be az e törvény rendelkezései szerint nyújtott támogatás azon része is, amit a 
kedvezményezett a vonatkozó támogatási szerződéstől eltérően használt fel 



• Az Alap bevételi forrásai: 
 a) a jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek és természetes személyek befizetései; 
 b) a létesítő okirat eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszűnt civil szervezet vagyona; 
 c) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 

1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szftv.) 4. § (1) bekezdés h) pontja szerint felajánlott összeg; 
 d) a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényben az Alap támogatásaként meghatározott összeg; 
 e) átvett központi költségvetési előirányzatok; 
 f) költségvetési támogatás; 
 g) egyéb bevételek. 
• Az a) pontban foglalt befizetések a Ptk. szerinti közérdekű kötelezettségvállalásnak minősülnek. 
• Az Alap bevétele és év végi maradványa nem vonható el. Az év végi maradvány a tárgyévi bevételi terv 

teljesülése előtt igénybe vehető – az előző évek kötelezettségvállalásainak fedezeteként – a kiadási és 
bevételi előirányzat egyidejű módosításával. 

• Az Alapra vonatkozóan zárolási vagy maradványtartási kötelezettség nem írható elő 



• Az Alap terhére nyújtott támogatás kedvezményezettje az e törvény szerinti egyesület (ide 
nem értve a szakszervezetet és pártot), illetve alapítvány lehet. 

• Az Alap terhére kiírt pályázat kedvezményezetti köre 
 a) szövetség vagy 
 b) alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget) 
 lehet. 
• Nem jogosult az Alapból működési támogatásra az a civil szervezet, amely a pályázat 

kiírásának évében a költségvetési törvényben nevesítve részesül működési célú 
támogatásban. 

• A határon túli civil szervezet csak Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezettel 
együttesen lehet támogatás kedvezményezettje. 



Az Alap szervezete 
• Tanács: 9 főből álló irányító, koordináló testület, 3 tagját az e törvény szerinti civil jelöltállítási rendszeren 

keresztül bejelentkezett szervezetek képviseletére jogosult elektorok közvetlenül választják meg, 3 tagját 
az Ogy. Illetékes szakbizottsága útján jelöli ki, a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről 
szóló törvény rendelkezései szerint civil szervezetekkel megkötött stratégiai partnerségi megállapodás 
alapján, a szervezetek személyi javaslatára a miniszter saját hatáskörében kéri fel.  

• A miniszter az Alap forrásainak felhasználása, a pályázati kiírások elkészítése, a beérkező pályázatok 
elbírálása, valamint a támogatott célok megvalósulásának szakmai ellenőrzése érdekében rendelet útján 
kilenc tagú kollégiumokat hoz létre.  

• Összeférhetetlenségi szabályok: 
• A kollégium döntéseiben nem vehet részt a Tanács elnöke és tagja. 
• A Tanács elnökének és tagjainak, a kollégium elnökének és tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak 

érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlennek jelzett szervezet pályázata érvénytelen. 
• A Tanács elnöke és tagja, a kollégium vezetője és tagja nem vehet részt olyan pályázat elbírálásában, 

amelynek megítélésénél tőle elfogulatlan állásfoglalás nem várható. 
• Az összeférhetetlenségről legkésőbb a pályázat elbírálására összehívott ülést megelőző öt nappal az 

érintettnek írásban az Alapkezelő részére nyilatkoznia kell. Az összeférhetetlenség kérdésében felmerült 
vita esetén a kollégium, illetve a Tanács öt napon belül sorra kerülő ülésén zárt napirendi pont keretében 
dönt. 



Polgári Törvénykönyv 
• Az egyesület alapításához 10 tag szükséges 
• Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, 
 a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal 

érintett ügycsoportban korlátozta, és 
 b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és 
 c) aki 
 ca) magyar állampolgár, vagy 
 cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy 
 cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, 

és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 
• Az egyesület legfőbb szervét szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni. A legfőbb 

szervet össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a tagok legalább egytizede vagy az 
alapszabályban ettől eltérően meghatározott hányada – az ok és a cél megjelölésével – kéri. A legfőbb 
szerv ülése személyes részvétellel elektronikus úton is lefolytatható, ha a legfőbb szerv tagjainak 
személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton megfelelően igazolható, dokumentálható és ennek 
lehetőségét és módját a létesítő okirat rögzíti.  

 



• Az egyesület szervei határozatképesek, ha tagjainak több mint a fele jelen van, az alapszabály ennél 
magasabb jelenléti arányt is megállapíthat. Az egyesület szervei határozataikat a jelenlévők szótöbbségével 
hozzák mindazon kérdésben, amely tekintetében az alapszabály a szótöbbség magasabb arányát nem írja 
elő. 

• Ha az egyesület szerveinek ülése nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülés 
legkorábban a határozatképtelen ülést követően, későbbi időpontra hívható össze. A megismételt ülés a 
legfőbb szerv esetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes 

• Az egyesület megszűnik, ha 
 a) a legfőbb szerv döntése alapján átalakul, 
 b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz, 
 c) a bíróság feloszlatja, 
 d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja 

megszűnését, 
 e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, 
  és az egyesületet a nyilvántartásból törlik. 
• A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott 

végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.  



Civil társaság 
 
• Civil társaság: Természetes személyek társaságot nem gazdasági érdekű közös céljaik előmozdítására és 

közösségi célú tevékenységük összehangolására vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozhatnak (civil 
társaság). 

• A civil társaságra a polgári jogi társaságra vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 
társaságot a társasági szerződésben ügyvitelre kijelölt tag kivételével bármely tag azonnali hatállyal 
indokolás nélkül felmondhatja, a tag halála, illetve felmondása esetén a társaság pedig csak akkor szűnik 
meg, ha ezáltal a tagok száma egy főre csökken. 
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