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• A jogszabály-módosítások fő célja: 

• az eljárások gyorsítása, elhúzódásuk 

megakadályozása



• Főbb változások:

• Megszűnik a civil szervezetek feletti 
általános törvényességi ellenőrzés az 
ügyészség részéről

• A bíróság a jövőben csak a legfontosabb 
feltételek meglétét vizsgálja

• Fellebbezésre az eljárások jelentős 
részében nem lesz lehetőség, a döntések 
azonnal jogerőssé válnak 



• Kézbesítés  helyett közzétételi 

kötelezettség

• Új elem: a törvényességi felügyeleti 

nemperes eljárás



• Nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési 
eljárás: 

• Hiánypótlásra csak egy alkalommal van 
lehetőség, azonban a kérelem összes 
hibáját meg kell jelölni – ismételt 
hiánypótlás nem lehetséges, azonban az 
eljárás gyorsabban befejeződik

• A kérelem késedelmes benyújtása esetén 
pénzbírság kiszabására kerül sor



• Egyesület nyilvántartásba vétele esetén a 
bíróság elsődlegesen azt vizsgálja, hogy a 
kérelem adatai és mellékletei megfelelnek 
az egyesület törvényi ismérveinek  - az 
egyesület érvényesen létrejöhet-e –
valamint nyilvántartott adatai megfelelnek 
a jogszabály követelményeinek 

• Változásbejegyzés esetén az iratokat csak 
a kérelemmel érintett körben vizsgálja 



• Alapszabály kötelező tartalma 

• Ptk 3:5 § a)-d) és f) pontja

• Nem szükséges a részletes szabályozás 

(>Ptk tartalmazza), de:

• Napirend kiegészítése 

• Kizárás szabályainak szerepeltetése

• De: alapítványnál Ptk. 3:391. § !



• Ügyész fellebbezhet:

• Párt, országos sportági szakszövetség, 
sportról szóló törvény (2004. évi I. tv.) 
alapján működő szervezetek –
sportegyesület kivételével

• Törvényességi ellenőrzési jogkör 
fennmarad: Párt, országos sportági 
szakszövetség… polgárőrszervezet, 
vallási tevékenységet végző szervezet



• Fellebbezés helyett perindítási lehetőség 

(Cnytv. 46/A. §) az egyesület, az 

alapítvány és a sportegyesület 

nyilvántartásba vétele, 

változásbejegyzése, közhasznú 

nyilvántartásba vétele esetén (részbeni 

elutasítás esetén továbbra is 

fellebbezésnek van helye)



• Perindítás: közzétételtől számított hatvan 
napon belül (jogvesztő határidő!) a 
szervezet székhelye szerint illetékes 
törvényszék előtt

• Jogosult: az ügyész (közérdek sérelmére  
hivatkozással és fennállásának 
valószínűsítésével), valamint, akire a 
határozat rendelkezést tartalmaz

• A jogszabálysértés okát meg kell jelölni



A kérelemnek helyt adó végzés közzététele: 

OBH által vezetett országos névjegyzék-

ben kerül sor

Tudomásszerzés – perindítási határidő 

kezdete



• Az ügyészi törvényességi ellenőrzés 

megszűnése > Az egyesület jogutód 

nélküli megszűnését eredményező ok 

megállapítására irányuló polgári nemperes 

eljárás (Cnytv. 68/B. §)

• Alapítványnál: Cnytv. 59. §



• Törvényességi felügyeleti eljárás 

• Nemperes eljárás – hivatalból vagy kérelemre 

indul

• Célja: a szervezet törvényes működésének 

kikényszerítése; az eljárás addig folyik, amíg a 

törvényes működés helyre nem áll

• Kérheti az is, akinek az eljárás lefolytatásához 

valószínűsített jogi érdeke fűződik 



• A bíróság – ha a szervezet nem vitatja a 

kérelemben vagy a végzésben foglaltakat –

felhívja a szervezetet a törvénysértő állapot 

megszüntetésére

• Ennek eredménytelensége esetén különböző 

intézkedéseket hozhat (pénzbírság, 

jogszabálysértő határozat megsemmisítése, 

döntéshozó szerv összehívása, felügyelőbiztos 

kirendelése, szervezet megszüntetése)



• Előbbi intézkedések valamelyike 

kötelezően alkalmazandó

• Ha a törvényes állapot nem állt helyre, az 

eljárást harminc napon belül folytatni kell , 

az újabb intézkedést vagy az eljárást 

lezáró  határozatot három hónapon belül 

meg kell hozni



A kérelem benyújtása előtt:



• Köszönöm a figyelmet!


