


A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( új Ptk.)

Az új Ptk. civil szervezetekre alkalmazandó jogszabályhelyei: 
jogi személyekre vonatkozó általános szabályok 3:1.§ - 3:38.§
egyesületekre vonatkozó speciális szabályok       3:48.§ - 3:87.§
alapítványokra vonatkozó speciális szabályok    3:378.§ - 3:404.§

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

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) a 
végelszámolásra, kényszer-végelszámolásra vonatkozóan

A csődeljárásól és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Csődtörvény)

Alkalmazási metodika:
új Ptk. általános szabályai
új Ptk. speciális szabályai
Ectv. rendelkezései
Cnytv. eljárási szabályai



Egyesület

Alapszabálya

név (Cnytv. 35.§-36.§),

székhely (Ptk.3:7.§),

cél,

alapító tagok

(név,lakóhely,székhely

vagyoni hozzájárulás

(értéke,

rendelkezésre bocsátás

módja)

tag joga, kötelezettsége,

tag elleni szankciók

belső szervek, hatáskör,

vezető tisztségviselők, 

FB tagok

elleni kizáró,összeférhe-

tetlenségi szabályok,

közgyűlés elj. rend

Első vezető tisztségviselő(k) neve, lakó/székhelye feltüntetendő az alapszabályban! 



.

Alapítvány

Alapító okirata

név (Cnytv. 35.§-36.§),

székhely (Ptk.3:7.§),

tartós cél,

alapító(k)

(név,lakóhely,székhely)

vagyoni hozzájárulás

(értéke,

rendelkezésre bocsátás

módja),

határozatlan/határozott 
időtartamra szól-e,

vagyonkezelés- és 
felhasználás,

kuratórium felállítása, 
működése, kurátorok 
összeférhetetlensége, 

díjazásuk

Szükség esetén szabályozni kell:
Alapító jogainak meghatározott alapítványi szerv hatáskörébe utalását
Alapítói jog átruházásának szabályait
Csatlakozás szabályait
Gazdasági tevékenység folytatását, kereteit
Alapítványi szerv hatáskörét, eljárási szabályait, tagjai kinevezése, visszahívása, díjazása
Alapítók gyűlésének létesítését, működési szabályait
Alapítványi képviselet – munkáltatói jogkör gyakorlását (Mt.20.§)
Kedvezményezettek körére nézve részletes szabályozást
Jogutód nélküli megszűnés esetén maradvány vagyon jogosultjának megnevezését
Szervezeti egység jogi személlyé nyilvánítását.



Döntéshozó szerv (közgyűlés, kuratórium)

1. Ülés összehívása a vezető tisztségviselő által meghívóval történik, kötelező tartalma:
Név, székhely
Ülés ideje, helyszíne
Ülés napirendje.

Egyesületnél közgyűlést kötelező összehívni új Ptk. 3:73.§, 3:81.§ eseteiben.
Alapítványnál kuratóriumi ülést kötelező összehívni új Ptk. 3:399.§ (2)-(3) bekezdés eseteiben.

Ülés a székhelyen tartandó.
Ha az összehívás nem szabályszerű, akkor tartható meg az ülés, ha valamennyi jogosult tag jelen
van, és egyhangúlag hozzájárult az ülés megtartásához.
Határozat a szabályszerűen elkészített és kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokban 
hozható, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult tag jelen van és a napirenden nem szereplő 
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárult.
Egyesületeknél napirend kiegészítésére speciális szabály (új Ptk. 3:75.§).
Határozathozatalra vonatkozóan új általános szabály nincs, kivéve:
- az ülés tartása nélküli esetre nézve (új Ptk. 3:20.§). 

Egyesületnél az alapszabály, a cél módosításához, az egyesület megszűnésének elhatározásához 
a jelenlévő tagok ¾-des szótöbbsége szükséges.



• Közgyűlés hatásköre az új Ptk. 3:74.§ rendelkezése szerint nyert meghatározást, a korábbiakhoz 
képest új szabályok:

- egyesület megszűnésének, egyesülésének, szétválásának elhatározása,
- vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jog gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel 
munkaviszonyban áll,

- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet az egyesület saját tagjával, vezető 
tisztségviselőjével, FB tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,

- a jelenlegi és a korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők, az FB tagok vagy más egyesületi 
szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,

- FB tagok, könyvvizsgáló díjazásának megállapítása,
- végelszámoló kijelölése.

2. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó új szabályok:
a) Első vezető tisztségviselőket a létesítő okiratban meg kell jelölni
b) Nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges  

körben nem korlátozták
c) Személyesen köteles a feladatokat ellátni
d) Új felelősségi szabályok.
e) Megbízatás megszűnésének esetei között új:

- vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozása.

f) Az alapítvány kuratóriumának tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél 
megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jog gyakorlója hívhatja vissza.
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Felelősségi szabályok

Egyesületi tag 

Alapítvány alapítója

korlátlan a helytállási

kötelezettsége, ha

korlátolt felelősségével 
visszaélt

és

emiatt az 
egyesület/alapítvány 

jogutód nélkül szűnt meg

és

kielégítetlen hitelezői 
követelés maradt fenn



.

Felelősségi szabályok
Vezető tisztségviselő ill. képviselő*

kártérítési felelőssége

kérelem benyújtásának 
elmulasztásából, 

késedelméből, hibás, 
hiányos bejelentéséből 

eredő károkért felel

* ügyvezetési 
tevékenysége során a 
szervezetnek okozott 

károkért felel

Kártérítési felelősségre 
a szerződésszegéssel 
okozott kárért való 

felelősség szabályai az 
irányadók

Egyesület vezető tisztségviselője:   ügyvezető vagy elnökség tagja.
Elnökség 3 tagból áll, elnökét maga választja tagjai  közül.
Közgyűlés választja max. 5 évre (3:79.§).
Legfeljebb 1/3-duk egyesület tagjain kívüliek.

Alapítvány vezető tisztségviselője:  kuratórium tagja vagy a kurátor.
Kuratórium 3 tagból áll, legalább 2 főnek belföldi lakóhellyel kell 
rendelkeznie.   
Kurátor egyszemélyes ügyvezető szerv.
Alapító/átruházott jogkörben eljáró személy jelöli ki 
vagy kerül megválasztásra határozott vagy határozatlan időre szólóan. 
Visszahívható egyenként is (új Ptk. 3:398.§ (2) bek.).



Képviselet
új Ptk. 3:29.§-3:31.§

Törvényes képviselő a vezető tisztségviselő.
Képviseleti joga önálló.

Létesítő okirat, belső szabályzat a civil szervezeten belül meghatározhat  
képviseleti joggal járó tisztséget, aki önálló képviselője a szervezetnek.

Ügyek meghatározott csoportjára nézve az ügyvezetés a civil szervezet 
munkavállalóját a szervezet  képviseleti  jogával felruházhatja, írásbeli 
nyilatkozattal. 
Képviseleti joga együttes a képviseleti joggal rendelkező másik személlyel.



Felügyelő Bizottság (egyesület/alapítvány)
új Ptk. 3:26.§ - 3:28.§

Létesítő okiratban 3 tagból álló FB létrehozását határozhatja el az alapító, 
illetőleg a tagok. 
Cél: az ügyvezetés ellenőrzése a jogi személy érdekeinek megóvása céljából.

Kötelező egyesületnél felállítása, ha
a tagok több mint fele nem természetes személy, vagy
a tagság létszáma a 100 főt meghaladja, avagy 
közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az 50millió forintot 
(ez utóbbi a közhasznú alapítvány esetében is kötelező).

Egyesületnél az első FB tagjait a létesítő okiratban meg kell jelölni.

Felelősségi szabály:  ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy,  nem 
megfelelő teljesítésével a szervezetnek okozott kárért felelősséggel tartoznak 
a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint.



Az új Ptk. egyesületre vonatkozó új különös szabályai

Tagsági jogviszony a belépési kérelemnek közgyűlés általi elfogadásával jön  
létre.

Tagsági jogviszony megszűnésének új esete:    az egyesület általi felmondás
(új Ptk. 3:69.§).

Kizárólag közgyűlés dönthet a tagi kizárás (részletes szabályai új Ptk. 3:70.§)
és a tagi jogviszony felmondása tárgyában az egyesület részéről.

Elnökségi ülés,  más döntéshozó belső szervi ülés elektronikus hírközlő  
eszközök igénybevételével történő megtartására az  Ectv.  4.§ (6)  és  (7) 
bekezdés irányadó.



Az új Ptk. alapítványra vonatkozó új különös szabályai 3:378.§ - 3:404.§

Az alapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél
megvalósítására létrehozott jogi személy.
Az alapítvány nem lehet korlátlanul felelős tagja más jogalanynak, nem
létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.
Ha a törvény eltérően nem rendelkezik az alapítvány nem hozható létre az
alapító, a csatlakozó, az alapítványi tisztségviselő, az alapítványi szervek,
valamint ezek hozzátartozói érdekében. Kivéve a tisztségviselők díjazását.
Az alapító az alapításkor köteles legalább az alapítvány működéséhez
szükséges vagyont a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig átruházni az
alapítványra. De legkésőbb az alapítvány nyilvántartásba vételétől számított 1
éven belül kell a teljes juttatott vagyont átruháznia. Amennyiben ezt nem teszi
meg, a kuratórium felszólítja határidő kitűzésével az alapítót a kötelezettsége
ezen teljesítésére. Ha eredménytelenül telik el a határidő, a kuratórium
bejelentése alapján a nyilvántartó bíróság az alapító alapítói jogainak
gyakorlását felfüggeszti, ez idő alatt a bíróság gyakorlója az alapítói jogokat.



Az új Ptk. alapítványra vonatkozó új különös szabályai
3:378.§ - 3:404.§

Az alapítványhoz csatlakozó az alapító okirat alapján alapítói jogok gyakorlására jogosult,
amelyet a többi jogosulttal együttesen gyakorol.
Kedvezményezettekre vonatkozó szabályozás szerint kedvezményezett, akit az alapító okirat,
ennek hiányában az erre jogosult alapítványi szerv kedvezményezettként megjelöl. Az alapító,
a csatlakozó és ezek hozzátartozója abban az esetben lehet kedvezményezett, ha az alapítvány
célja az alapító tudományos, irodalmi, művészeti alkotásainak gondozása, továbbá
hozzátartozó vonatkozásában a hozzátartozó tudományos, irodalmi, művészeti alkotásainak
gondozása, hozzátartozó ápolása, gondozása, tartása, egészségügyi ellátási költségeinek
viselése, iskolai tanulmányainak ösztöndíjjal vagy egyéb módon történő támogatása.
Végintézkedéssel létesített alapítványra az új Ptk. 3:388.§-3:390.§ irányadó.

- SEMMIS az alapító okiratban az alapítvány céljának módosítása, kivéve, ha az alapítvány
célját megvalósította, vagy a cél elérése lehetetlenné vált és az új cél megvalósítására az
alapítvány elegendő vagyonnal rendelkezik.
- SEMMIS az alapító okirat módosítása, ha az alapítvány vagyonának csökkentésére irányul,
vagy - ha az alapítványhoz csatlakozás történt - az alapítvány jogutód nélküli megszűnése
esetére kijelölt kedvezményezett személyét megváltoztatja.
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Alapítói 
jogok 

gyakorlói

Alapító

Alapító 
jogutódja

Kijelölt személy,

belső szerv, 

kuratórium,

bíróság

Csatlakozó

Akire az alapító 
joggyakorlást 

átruházta

Esetei:

Alapító halála, 

jogutód nélküli megszűnése, vagy más okból 
alapítói jogait véglegesen nem gyakorolja, 

az alapító az alapító okiratban kijelölhet: 

- más személyt, 

- alapítványi szervet, 

- ha nem jelöl ki: kuratórium gyakorolja,

- fentiek hiányában: bíróság gyakorolja.

Az alapítói jog 
gyakorlása

új Ptk. 3:394.§ -
3:396.§

Új szabály: az alapító vagy fenntartja magának a kuratórium elnöke kijelölésének
jogát, avagy átruházza ezt a jogot más alapítványi tisztséget betöltő személyre, vagy
alapítványi szervre. Ha egyik eset sem áll fenn, a kuratórium tagjai maguk közül
választanak elnököt.
Az alapítói jogok gyakorlója jogosult a kuratórium tagját visszahívni az alapítványi
célok megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén.



.



A civil szervezetek megszűnésére vonatkozó szabályok
Egyesület

Jogutód nélküli megszűnése

- határozott idő 
eltelte,

- feltétel bekövetkezte,

- tagok kimondják 
megszűnését,

- jogosult szerv 
megszünteti

- megvalósította célját 
vagy cél megvalósítása 

lehetetlenné vált

és 

- új célt nem 
határoztak meg

tagjainak száma 6 
hónapon keresztül 

nem éri el a 

10 főt



A civil szervezetek megszűnésére vonatkozó szabályok
Egyesület

Jogutódlással történő megszűnés

Egyesülés:

- beolvadás

- összeolvadás

Szétválás:

- különválás,

- kiválás

Egyesület csak 
egyesülettel 

egyesülhet és 
egyesületre válhat 

szét



Alapítvány

Jogutód nélküli megszűnése

célját megvalósította 
és az alapító új célt 

nem határozott meg 

célja megvalósítása 
lehetetlenné vált és a 
cél módosítására vagy 
más alapítvánnyal való 
egyesülésre nincs mód

3 éven át a célja 
megvalósítás 

érdekében nem 
folytatott 

tevékenységet

Alapító az alapítványt nem szüntetheti meg (új Ptk.3:403.§ (2) bek.)!
Ha megszűnési ok bekövetkezik a kuratórium értesíti az alapítói jogok gyakorlóját
a szükséges intézkedések megtétele céljából és az okot közli az FB-vel és a
könyvvizsgálóval.
Ha az alapítói jog gyakorlója 30 napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a
kuratórium ezt követően köteles a bíróságnak bejelenteni a megszűnési okot.
Ennek elmulasztásából eredő károkért a kuratórium tagjai egyetemlegesen
felelnek az alapítvánnyal és harmadik személlyel szemben.



Alapítvány

Jogutódlással történő megszűnés

Egyesülés:

- beolvadás

- összeolvadás

Szétválás:

- különválás,

- kiválás

Alapítvány csak 
alapítvánnyal 
egyesülhet és 

alapítványra válhat 
szét



Végelszámolás (jogutód nélküli megszűnés) 
Ectv. 9.§ - 9/J.§

Feltételei: 
- civil szervezet jogutód nélküli megszűnése,
- civil szervezet nem fizetésképtelen.

Végelszámolási vagyon: 
- a civil  szervezet végelszámolás kezdetekor meglévő vagyona,
- melyet a végelszámolás alatt szerez.

Végelszámolás fajtái:
végelszámolás  kényszer-végelszámolás

Egyesület

1.közgyűlés határoz a megszűnésről                    1.bíróság határozata alapján van helye            
- határozott időtartam lejár
- feltétel bekövetkezik
- cél megvalósul  

2.közgyűlés megállapítja a megszűnést                2.egyszerűsített törlési eljárás előzi meg                              



Alapítvány
végelszámolás  kényszer-végelszámolás

1. kuratórium értesítése alapján az                      1.bírósági határozat alapján          
alapítói jogokat gyakorló az alapítvány                 (Cnytv.60.§ peres eljárás)
megszűnésének megállapítása iránti                          -ügyészi indítvány*
kérelmet/indítványt nyújt be a bírósághoz,               -ügyészi kereset**
csatolni kell az azt alátámasztó okiratokat.               -alapító kérelme°
(Cnytv.59.§: idő eltelt, cél lehetetlenné vált.)        2.egyszerűsített törlési eljárás előzi meg

* ° bíróság megállapítja, hogy az alapítvány megszűnt, ha az időtartam letelt, feltétel
bekövetkezett (Ptk. 3:48.§(1)a),b)pont), a cél megvalósult és új cél kitűzésre nem került
(Ptk.3:403.§ (1)a)pont).

* * ° bíróság megállapítja, hogy az alapítvány megszűnt, ha a cél megvalósulása lehetetlenné
vált és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód, avagy az
alapítvány 3 éven át célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet (Ptk.3:403.§ (1)
b), c)pont). Ezesetben az alapító is kereseti kérelmet nyújthat be.

Végelszámoláskor a civil szervezet választja, jelöli ki a végelszámolót.
Kényszer-végelszámoláskor a bíróság jelöli ki a végelszámolót hivatalból, elsődlegesen a
korábbi vezető tisztségviselők közül.



Végelszámolás menete
egyesületeknél és alapítványoknál

1.) Döntéshozó szerv határozata
határoz a jogutód nélküli megszűnésről/megállapítja az egyesület megszűnését
végelszámolás elrendeléséről határoz,
megállapítja a végelszámolás kezdő időpontját,
megválasztja a végelszámolót,
rendelkezik az egyesület vagyoni részesedésével működő jogalanyok, valamint 
részvételével működő alapítvány, egyesület sorsáról.

2.)Végelszámoló 1) pontban hozott határozatokat tartalmazó legfőbb szerv jegyzőkönyvét, 
jelenléti ívét, a végelszámoló elfogadó nyilatkozatát és az egyesület változásbejegyzése iránti 
papír alapú kérelmét nyújtja be (Ectv. 9/B.§(3) bek.), bejelenti az egyesület adószámát a 
nyilvántartást vezető bírósághoz.

3.) Bíróság dönt végzésével a végelszámolási eljárásról és a végelszámoló személyéről.

4.) Jogerős végzés alapján közzététel hitelezői igényérvényesítés céljából.



5.) Korábbi vezető tisztségviselő kötelezettsége: Ectv. 9/C.§ (2) bek.

6.) Végelszámoló értesítési kötelezettsége: Ectv. 9/B.§(6) bek.

7.) Tevékenységet lezáró mérleg   - végelszámolási nyitó mérleg     - korrigált végelszámolási 
nyitómérleg.

8.) Végelszámolás üzleti éve    - közbenső mérleg (Ectv.9/C.§(5)bek.)    - zárómérleg.

9.) Hitelezői követelések jegyzéke (végelszámoló feladatai).

10.) Végelszámolási kifogás (Ectv. 9/F. (1) – (5) bek.).

11.) Végelszámolói feladatok a végelszámolás befejezésekor (Ectv.9/G.§)
- Ectv.9/G.§(1) bek. szerinti iratok elkészítése,
- közgyűlés/kuratórium összehívása elkészített záró anyag elfogadásáról, 

jegyzőkönyvvel, jelenléti ívvel,
- iratanyag elhelyezése, őrzése, erre vonatkozó nyilatkozattétel,
- Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 

Igazolása/végelszámolói nyilatkozat,
- egyesület törlése iránti papír alapú kérelem benyújtása.

Az alapítvány esetében a kuratórium a döntéshozó szerv (nem az alapító!).









Jogutód nélkül megszűnt civil szervezet vagyonára vonatkozó rendelkezések

Pénzbeli vagyon

1. létesítő okirat

2. alapító rendelkezése

3. Nemzeti Együttműködési Alap

(1.-2. hiánya)

Földrészlet

1. létesítő okirat

2. alapító rendelkezése

3. Állam  - Nemzeti Földalap

(1.-2. hiánya)

Gyűjtemény,

művészeti alkotás,műkincs,

egyéb műtárgy

1. létesítő okirat

2. alapító rendelkezése

3. Állam  - közgyűjtemény

(1.-2. hiánya)

Végelszámolás, felszámolás 
befejezésekor nem pénzbeli 

vagyon

1. Nemzeti Együttműködési 
Alap Tanácsa által nyilvános 

pályázat útján civil szervezet,

2. Állam

A fenti rendelkezések alkalmazandóak abban az esetben, ha a létesítő okiratban vagy az alapító által kijelölt 
szervezet:  - jogutód nélkül megszűnt,

- jogutód nélküli megszüntetését eredményező eljárás van folyamatban,
- a vagyont nem veszi át.

Ha a törlést követően olyan vagyontárgy kerül elő, melynek a törölt civil szervezet volt a tulajdonosa, 
vagyonrendezési eljárás lefolytatásának van helye (Ectv.10/B.§)



Jogutódlással történő megszűnés
(egyesülés, szétválás)

Közös szabály:
döntéshozó szerv (közgyűlés, kuratórium) dönt,
civil szervezet tagjai, alapítói egyetértése szükséges,
vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjáról döntés,
tagok, alapítók írásbeli nyilatkozata arról, kiválnak-e, avagy tagjaivá, alapítóivá válnak-e a jogutód 
szervezetnek,
munkavállalói érdekképviseleti szerv tájékoztatása a döntésről (15 nap).

Különös szabályok egyesülésre:
egyesülési szerződés tervezete (tartalmára Ectv.10/E.§(2) bek. irányadó),
vagyonmérleg tervezet, vagyonleltár tervezet,
egyesülési szerződés tervezet, vagyonleltár tervezet.
Egyesülés feltétele: 
- induló tőke teljes egészében rendelkezésre bocsátást nyert,
- nincs folyamatban felszámolás, jogutód nélküli megszüntetési eljárás,
- büntetőjogi intézkedésre nem kerülhet sor a szervezettel szemben.

Különös szabályok szétválásra:
szétválási terv
szétválási szerződés tervezete (tartalmára Ectv.10/F.§(2) bek. irányadó),
vagyonmérleg tervezet, vagyonleltár tervezet
szétválási határozat.


