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1. Mó do sí tott Ci vil Tör vény
Az egye sü lé si jog ról, a köz hasz nú jog ál lás ról, va la mint a ci vil szer ve ze tek mû kö dé sé -
rõl és tá mo ga tá sá ról szó ló  2011. évi CLXXV. tör vény (Az új Pol gá ri Tör vény könyv 2014. 
már ci us 15-i ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû vál to zá sok kal egy sé ges szer ke zet ben)

Az Or szág gyû lés el is mer ve, hogy az em be rek ön -
kén tes össze fo gá sa nél kü löz he tet len Ma gyar or szág
fej lõ dé sé hez, a ci vil szer ve ze tek a tár sa da lom alap ve -
tõ egy sé gei, ame lyek fo lya ma to san hoz zá já rul nak kö -
zös ér té ke ink min den na pi meg va ló su lá sá hoz; az
egye sü lé si sza bad ság ér vé nye sü lé se, va la mint a ci vil
szer ve ze tek mû kö dé si alap ja i nak meg te rem té se, tár -
sa dal mi lag hasz nos és kö zös ség te rem tõ te vé keny sé -
gük el is me ré se, köz ér de kû, il let ve köz hasz nú te vé -
keny sé gük tá mo ga tá sa ér de ké ben – össz hang ban az
Alap tör vénnyel, va la mint az 1976. évi 8. tör vény ere jû 
ren de let tel ki hir de tett Pol gá ri és Po li ti kai Jo gok Nem -
zet kö zi Egyez ség ok má nyá nak ren del ke zé se i vel – a
kö vet ke zõ törvényt alkotja:

1. A tör vény ha tá lya

1. § (1) E tör vény ha tá lya a Pol gá ri Tör vény könyv
(a to váb bi ak ban: Ptk.) sze rin ti ala pít vá nyok ra, egye -
sü le tek re, va la mint a köz hasz nú szer ve ze tek re, il let -
ve az egye sü lé si jog alap ján lét re jött egyéb szer ve ze -
tek re ter jed ki.

(2) Nem kell al kal maz ni e tör vény II-X. fe je ze tét a
ci vil tár sa ság ra, a pár tok mû kö dé sét se gí tõ tu do má -
nyos, is me ret ter jesz tõ, ku ta tá si, ok ta tá si te vé keny sé -
get vég zõ ala pít vány ra (a to váb bi ak ban: párt ala pít -
vány), a párt ra, to váb bá VII-X. fe je ze tét a köl csö nös
biz to sí tó egye sü let re és a szak szer ve zet re.

2. Ér tel me zõ ren del ke zé sek

2. § E tör vény al kal ma zá sá ban

1. ado mány: a ci vil szer ve zet nek – lé te sí tõ ok irat -
ban rög zí tett cél ja i ra – el len szol gál ta tás nél kül jut ta -
tott esz köz, il let ve nyúj tott szol gál ta tás;

2. ado mány osz tó szer ve zet: a ci vil szer ve ze tek szá -
má ra nyúj tan dó ado má nyok szer ve zé sé re és jut ta tá -
sá ra lét re jött ci vil szer ve zet, amely nek lé te sí tõ ok ira -
tá ban e cél alap cél ként ke rült meg je lö lés re;

3. be fek te té si te vé keny ség: a ci vil szer ve zet esz kö -
ze i bõl tör té nõ ér ték pa pír-, tár sa sá gi tag sá gi jog vi -
szony ból ere dõ va gyo ni ér té kû jog, in gat lan és más
egyéb éven túli be fek te tést szol gá ló va gyon tárgy
szer zé sé re irá nyu ló te vé keny ség;

4. cél sze rin ti jut ta tás: a ci vil (köz hasz nú) szer ve zet 
ál tal (köz hasz nú) alap te vé keny sé ge ke re té ben nyúj -
tott pénz be li vagy nem pénz be li szol gál ta tás;

5. ci vil de le gált: a X. fe je zet ben meg ha tá ro zott Ta -
nács, il let ve kol lé gi um azon tag ja, akit a ci vil je lölt ál lí -
tá si rend szer ben a ci vil szer ve ze tek vá lasz tot tak meg;

6. ci vil szer ve zet:

a) a ci vil tár sa ság,

b) a Ma gyar or szá gon nyil ván tar tás ba vett egye sü -
let – a párt, a szak szer ve zet és a köl csö nös biz to sí tó
egye sü let ki vé te lé vel –,

c) – a köz ala pít vány és a párt ala pít vány ki vé te lé vel 
– az ala pít vány;

7. el sõd le ge sen gaz da sá gi-vál lal ko zá si te vé keny -
sé gû szer ve zet: azon szer ve zet, amely nek éves összes
be vé te le hat van szá za lé kát el éri vagy meg ha lad ja a
gaz da sá gi-vál lal ko zá si te vé keny sé gé bõl szár ma zó
éves összes be vé te le;

8. fel adat fi nan szí ro zást szol gá ló költ ség ve té si tá -
mo ga tás: va la mely köz fel adat ál lam ház tar tá son kí -
vü li szer ve zet ál tal tör té nõ el lá tá sát, va la mint e fe la -
dat el lá tá sá hoz köz vet le nül kap cso ló dó, ará nyos mû -
kö dé si költ sé ge ket fi nan szí ro zó költ ség ve té si tá mo -
ga tás;



9. fe le lõs sze mély: a ci vil szer ve zet ve ze tõ tiszt ség -
vi se lõ je, lé te sí tõ ok ira tá ban és bel sõ sza bály za ta i ban
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ ként meg je lölt vagy egyéb ként
ér de mi dön té si jog kör rel ren del ke zõ sze mély, va la -
mint az a sze mély, aki a lé te sí tõ ok irat fel ha tal ma zá sa, 
a ci vil szer ve zet dön tés ho zó szer vé nek ha tá ro za ta
vagy szer zõ dés alap ján a ci vil szer ve zet kép vi se le té re 
vagy pénz for gal mi szám lá ja fe let ti ren del ke zés re jo -
go sult;

10. gaz dál ko dó te vé keny ség: azon te vé keny sé gek
összes sé ge, ame lyek a ci vil szer ve zet va gyo ni, pénz -
ügyi, jö ve del mi hely ze té re ki ha tó gaz da sá gi ese -
ményt ered mé nyez nek;

11. gaz da sá gi-vál lal ko zá si te vé keny ség: a jö ve de -
lem- és va gyon szer zés re irá nyu ló vagy azt ered mé -
nye zõ, üz let sze rû en vég zett gaz da sá gi te vé keny ség,
ide nem ért ve az ado mány (aján dék) el fo ga dá sát, to -
váb bá a be vé tel lel járó, lé te sí tõ ok irat ban meg ha tá ro -
zott cél sze rin ti, va la mint a köz hasz nú te vé keny sé get;

12. ha tá ron túli ci vil szer ve zet: ha tá ron túli ma -
gyar ság nak a szü lõ föld jén való – egyé ni és kö zös sé gi
– bol do gu lá sa, anya gi és szel le mi gya ra po dá sa, nyel -
vé nek és kul tú rá já nak meg õr zé se és to vább fej lesz té -
se, az anya or szág gal való és egy más kö zöt ti sok ol da -
lú kap cso la tá nak fenn tar tá sa és erõ sí té se ér de ké ben
te vé keny ke dõ, más ál lam te rü le tén mû kö dõ non pro -
fit egye sü let és ala pít vány;

13. ha tó kör: ci vil szer ve zet mû kö dé sé nek föld raj zi
ki ter je dé se, amely le het:

a) he lyi: a mû kö dés te rü le te a szék hely (il let ve te -
lep he lyek) te le pü lé sé re vagy an nak egy ré szé re kor lá -
to zó dik;

b) te rü le ti: a mû kö dés ki ter je dé se a he lyi ki ter je -
dést meg ha lad ja, de nem éri el az or szá gos szint kö ve -
tel mé nye it;

c) or szá gos: a ci vil szer ve zet leg alább hét me gyé -
ben tar tós te vé keny sé get vé gez;

d) nem zet kö zi: a ci vil szer ve zet több or szág ban fej -
ti ki te vé keny sé gét.

14. in du ló tõke: a ci vil szer ve zet lét re ho zá sa kor az
ala pí tó(k), il let ve ala pí tó tag(ok) ál tal a ci vil szer ve zet
ren del ke zé sé re bo csá tott va gyon;

15. költ ség ve té si tá mo ga tás: az ál lam ház tar tás al -
rend sze rei ter hé re nyúj tott pénz be li vagy nem pénz -
be li jut ta tás, ame lyet a tá mo ga tó nem el sõ sor ban el -
len szol gál ta tás el le né ben, de konk rét prog ram meg -
va ló sí tá sa vagy meg ha tá ro zott idõ szak ban a tá mo ga -
tott szer ve zet mû köd te té se ér de ké ben nyújt. Költ ség -
ve té si tá mo ga tás kü lö nö sen:

a) a pá lyá zat út ján, va la mint egye di dön tés sel ka -
pott költ ség ve té si tá mo ga tás,

b) az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból, il let ve a
Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó, a költ ség ve tés bõl jut ta -
tott tá mo ga tás,

c) az Eu ró pai Unió költ ség ve té sé bõl vagy más ál -
lam tól, nem zet kö zi szer ve zet tõl szár ma zó tá mo ga tás,

d) a sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé -
nek az adó zó ren del ke zé se sze rint fel aján lott össze ge;

16. köz cé lú te vé keny ség: sze mé lyek cso port ja ál tal, 
va la mely a cso port nál tá gabb kö zös ség ér de ké ben –

más, e kö zös ség be nem tar to zó sze mé lyek ér de ke i nek 
sé rel me nél kül – vég zett te vé keny ség.

17. kö ze li hoz zá tar to zó: a Ptk.-ban pont já ban meg -
ha tá ro zott kö ze li hoz zá tar to zó, va la mint az élet társ;

18. köz ér de kû kö te le zett ség vál la lás: a Ptk. 6:589-
 6:592. §-ában meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál la lás;

19. köz fel adat: jog sza bály ban meg ha tá ro zott ál la -
mi vagy ön kor mány za ti fe la dat, amit a fe la dat cím -
zett je köz ér dek bõl, ha szon szer zé si cél nél kül, jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek és fel té te -
lek nek meg fe lel ve vé gez, ide ért ve a la kos ság köz szol -
gál ta tás ok kal való el lá tá sát, va la mint e fel ada tok el lá -
tá sá hoz szük sé ges inf rast ruk tú ra biz to sí tá sát is;

20. köz hasz nú te vé keny ség: min den olyan te vé -
keny ség, amely a lé te sí tõ ok irat ban meg je lölt köz fel a -
dat tel je sí té sét köz vet le nül vagy köz vet ve szol gál ja,
ez zel hoz zá já rul va a tár sa da lom és az egyén kö zös
szük ség le te i nek ki elé gí té sé hez;

21. köz szol gál ta tá si szer zõ dés: va la mely köz fel a -
dat – vagy an nak egy ré sze – el lá tá sá ra a szerv ne vé -
ben tör té nõ el lá tá sá ra kö tött írás be li szer zõ dés. Nem
mi nõ sül köz szol gál ta tá si szer zõ dés nek azon köz szol -
gál ta tás sal kap cso lat ban kö tött szer zõ dés, amely nek
nyúj tá sa jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te le ken
ala pu ló en ge dély hez van kötve;

22. köz vet len po li ti kai te vé keny ség: párt ér de ké -
ben vég zett po li ti kai te vé keny ség, az or szág gyû lé si
kép vi se lõi vá lasz tá son tör té nõ je lölt ál lí tás, a me gyei,
fõ vá ro si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té be tör té nõ 
je lölt ál lí tás, az Eu ró pai Par la ment tag já nak tör té nõ je -
lö lés, a me gyei jogú vá ros kép vi se lõ-tes tü le té be tör té -
nõ je lölt ál lí tás, va la mint a pol gár mes ter je lö lé se; nem
mi nõ sül köz vet len po li ti kai te vé keny ség nek a kü lön
tör vény ben meg ha tá ro zott nem ze ti sé gi szer ve zet ál -
tal a he lyi, il let ve nem ze ti sé gi ön kor mány za ti kép vi -
se lõi vá lasz tá son tör té nõ je lölt ál lí tás va la mint a pol -
gár mes ter jelölése.

23-24. (Ha tá lyon kí vül he lyez ve.)

25. nem pénz be li tá mo ga tás: va gyo ni ér ték kel ren -
del ke zõ for ga lom ké pes do log, szel le mi al ko tás, il let -
ve va gyo ni ér té kû jog rész ben vagy egé szé ben, vég le -
ge sen vagy ide ig le ne sen, tel je sen vagy rész ben in gye -
ne sen tör té nõ át ru há zá sa vagy át en ge dé se, il let ve
szol gál ta tás biz to sí tá sa;

26. pá lyá za ti fel hí vás: az a nyil vá nos vagy elõ re
meg ha tá ro zott kör ben köz zé tett fel hí vás, amely a pá -
lyá zók össze ve té sé re al kal mas fel té te le ket és a pá lyá -
zat tal el nyer he tõ cél sze rin ti jut ta tást, a pá lyá zat ér té -
ke lé sé nek lé nye ges fel tét ele it (be le ért ve a be nyúj tá si
és ér té ke lé si ha tár idõ ket, va la mint a pá lyá zat el bí rá -
lá sá ra hi va tot tak kö rét) megjelöli;

27. tar tós ado má nyo zás: a ci vil szer ve zet és az ado -
má nyo zó ál tal írás ban kö tött szer zõ dés alap ján nyúj -
tott pénz be li tá mo ga tás, ha a szer zõ dés ben az ado má -
nyo zó arra vál lal kö te le zett sé get, hogy az ado mányt a 
szer zõ dés kö tés (szer zõ dés mó do sí tás) évé ben és az
azt kö ve tõ leg alább há rom év ben, éven te leg alább
egy al ka lom mal – azo nos vagy nö vek võ összeg ben –
el len szol gál ta tás nél kül adja, az zal, hogy nem szá mít
el len szol gál ta tás nak, ha a köz hasz nú szer ve zet a köz -
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hasz nú szol gál ta tás nyúj tá sa ke re té ben utal az ado -
má nyo zó ne vé re, te vé keny sé gé re;

28. törzs va gyon: az in du ló tõke, meg nö vel ve ala -
pít vány ese té ben a csat la ko zók ál tal ki fe je zet ten az
in du ló tõke nö ve lé se ér de ké ben ren del ke zés re bo csá -
tott va gyon nal;

29. (Ha tá lyon kí vül he lyez ve.)

I. fe je zet

Az egye sü lé si jog alap ján lét re jött
szer ve ze tek

3. § (1) Az egye sü lé si jog min den kit meg il le tõ alap -
ve tõ sza bad ság jog, amely nek alap ján min den ki nek
joga van ah hoz, hogy má sok kal szer ve ze te ket, il let ve
kö zös sé ge ket hoz zon lét re vagy azok hoz csat la koz -
zon.

(2) Az egye sü lé si jog alap ján a ter mé sze tes sze mé -
lyek, va la mint te vé keny sé gük cél ja és ala pí tó ik szán -
dé ka sze rint a jogi sze mé lyek, va la mint ezek jogi sze -
mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve ze tei szer ve ze te -
ket hoz hat nak lét re és mû köd tet het nek.

(3) Az egye sü lé si jog gya kor lá sa nem sért he ti az
Alap tör vény C) cikk (2) be kez dé sét, nem va ló sít hat
meg bûn cse lek ményt vagy bûn cse lek mény el kö ve té -
sé re való fel hí vást, va la mint nem jár hat má sok jo ga i -
nak és sza bad sá gá nak sé rel mé vel.

(4) Az egye sü lé si jog alap ján szer ve zet min den
olyan te vé keny ség vég zé se cél já ból ala pít ha tó, amely
össz hang ban áll az Alap tör vénnyel, és ame lyet tör -
vény nem tilt.

(5) Az egye sü lé si jog alap ján fegy ve res szer ve zet
nem hoz ha tó lét re, va la mint tör vény alap ján ki zá ró -
lag ál la mi szerv sa ját ha tás kör ében el lát ha tó köz fel -
adat meg va ló sí tá sá ra irá nyu ló te vé keny ség nem vé -
gez he tõ.

4. § (1) Az egye sü let az egye sü lé si jog alap ján lét re -
ho zott szer ve zet, amely nek kü lö nös for má i ra: a szö -
vet ség re, a párt ra, a szak szer ve zet re, to váb bá a kü lön
tör vény ha tá lya alá tar to zó te vé keny sé get vég zõ
egye sü le tek re tör vény az egye sü let re vo nat ko zó ren -
del ke zé sek tõl el té rõ sza bá lyo kat ál la pít hat meg. Az
egye sü let (kü lö nös for má jú egye sü let) ne vé ben nem
kell fel tün tet ni az egye sü let tí pu sá ra vagy for má já ra
vo nat ko zó el ne ve zést; egye sü let (kü lö nös for má jú
egye sü let) lét re hoz ha tó és mû köd tet he tõ olyan el ne -
ve zés sel is, mely ben a szö vet ség vagy az egye sü lé si
jog gya kor lá sá ra uta ló egyéb ki fe je zés szerepel.

(2) Az egye sü let jogi sze mély, amely a nyil ván tar -
tás ba vé tel lel jön lét re.

(3) A szö vet ség olyan egye sü let, amely két tag rész -
vé te lé vel is ala pít ha tó, mû köd tet he tõ. A szö vet ség
tag ja egye sü let, ala pít vány, egyéb jogi sze mély, jogi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet vagy ci vil
tár sa ság le het; szö vet ség tag ja ter mé sze tes sze mély
nem le het.

(4) Ha az egye sü let olyan te vé keny sé get vé gez,
ame lyet jog sza bály en ge dély hez (fel té tel hez) köt
vagy egyéb ként sza bá lyoz, e te vé keny ség fe lett a te -
vé keny ség sze rin ti ha tás kör rel ren del ke zõ ál la mi

szerv a ha tó sá gi el len õr zés re irány adó sza bá lyok al -
kal ma zá sá val fel ügye le tet gya ko rol.

(5) Az egye sü let alap sza bá lya a kü lön le ges jog ál lá -
sú tag ság ról e jog ál lás tar tal má nak meg ha tá ro zá sá val 
ren del kez het. Ha az egye sü let alap sza bá lya pár to ló
tag sá got hoz lét re, úgy az ilyen tag az egye sü let te vé -
keny sé gé ben csak va gyo ni hoz zá já ru lás sal vesz részt, 
ha pe dig tisz te let be li tag sá got, úgy az ilyen ta got az
egye sü let tag jai vá laszt ják meg e tag ság ra. A pár to ló
és a tisz te let be li tag az egye sü let szer ve i nek ülé sén ta -
nács ko zá si jog gal ve het részt és ve ze tõ tiszt ség vi se lõ -
vé nem vá laszt ha tó.

(6) Az egye sü let ügy ve ze tõ szer vé nek és dön tés ho -
zó szer vé nek ülé se sze mé lyes rész vé tel he lyett elekt -
ro ni kus hír köz lõ esz kö zök igény be vé te lé vel is le foly -
tat ha tó, ak kor, ha a lé te sí tõ ok irat az igény be ve he tõ
elekt ro ni kus hír köz lõ esz kö zö ket, va la mint azok al -
kal ma zá sá nak fel tét ele it és mód ját úgy ha tá roz za
meg, hogy a ta gok azo no sí tá sa és a ta gok kö zöt ti köl -
csö nös és kor lá to zás men tes kom mu ni ká ció biz to sí -
tott legyen.

(7) Az elekt ro ni kus hír köz lõ esz köz köz ve tí té sé vel
tar tott ülé sen el hang zot ta kat és a meg ho zott ha tá ro -
za to kat úgy kell rög zí te ni, hogy azok utóbb is el len -
õriz he tõ ek le gye nek. Ha a dön tés ho zó szerv ülé sén
ho zott ha tá ro za tot be kell nyúj ta ni a nyil ván tar tó bí -
ró ság hoz, jegy zõ köny vet kell ké szí te ni, ame lyet az
ügy ve ze tõ alá írá sá val hi te le sít.

(8) Ha tör vény köz zé té te li kö te le zett sé get ír elõ az
egye sü let szá má ra, e kö te le zett ség nek a ci vil szer ve -
ze tek bí ró sá gi nyil ván tar tá sá ról és az ez zel össze füg -
gõ el já rá si sza bá lyok ról szó ló tör vény sze rin ti mó don
kell ele get ten ni.

5. § Nem mi nõ sül egye sü let nek a ter mé sze tes sze -
mé lyek nek az egye sü lé si jog alap ján lét re ho zott olyan 
kö zös sé ge, amely nek mû kö dé se nem rend sze res,
vagy nincs nyil ván tar tott tag sá ga vagy az egye sü let re 
vo nat ko zó ren del ke zé sek ben meg ha tá ro zott szer ve -
ze te.

5/A. § (1) Ter mé sze tes sze mé lyek nem gaz da sá gi
ér de kû kö zös cél ja ik el éré se és kö zös sé gi célú te vé -
keny sé gük össze han go lá sá ra pol gá ri jogi tár sa sá gi
szer zõ dés sel lét re hoz hat nak tár sa sá got (ci vil tár sa -
ság).

(2) A ci vil tár sa ság jogi sze mé lyi ség gel nem ren del -
ke zik, va gyo ni hoz zá já ru lás nél kül is lét re hoz ha tó.

(3) A ci vil tár sa sá got ala pí tó szer zõ dés re a pol gá ri
jogi tár sa sá gi szer zõ dés re vo nat ko zó sza bá lyo kat az -
zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy a szer zõ dést az
ügyek vi te lé re fel jo go sí tott tag ki vé te lé vel bár mely
tag azon na li ha tállyal, bár mely ok ból, in do ko lás nél -
kül fel mond hat ja, a tag ha lá la, il let ve fel mon dá sa ese -
tén pe dig a szer zõ dés a töb bi tag gal mind ad dig ha -
tály ban ma rad, amíg a ta gok szá ma egy fõre nem
csök ken.

(4) A ci vil tár sa ság gaz da sá gi-vál lal ko zá si te vé -
keny sé get nem vé gez het.

6. §  (Ha tá lyon kí vül he lyez ve.)
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7. § A Ma gyar Hon véd ség és a rend vé del mi szer -
vek tag ja i ra vo nat ko zó an az egye sü lé si jog gya kor lá -
sá nak fel tét ele it és mód ját tör vény ál la pít ja meg.

8. § (1) Min den egye sü let sa ját maga ren del ke zik
ne vé vel, cí me ré vel, logójával és min den a ne vé hez
kap cso ló dó jog gal, kü lö nös te kin tet tel a hir de té si,
rek lám és a te vé keny ség te le ví zi ós, rá di ós va la mint
egyéb elekt ro ni kus tech ni kák kal tör té nõ köz ve tí té sé -
vel kap cso la tos jogokra.

(2) Az egye sü let az (1) be kez dés sze rin ti hir de té si,
rek lám, il let ve köz ve tí té si jo gok kal kap cso la to san
egy év nél hosszabb idõ re szer zõ dést csak a dön tés ho -
zó szerv kü lön fel ha tal ma zá sa alap ján köt het.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti, ha tá ro zat lan vagy egy
év nél hosszabb idõ re kö tött szer zõ dés meg kö té sé tõl
szá mít va éven te a dön tés ho zó szerv újabb fel ha tal -
ma zá sa hi á nyá ban ha tá lyát vesz ti. Ezen ren del ke zést
az (1) be kez dés sze rin ti szer zõ dés ben sze re pel tet ni
kell.

II. fe je zet

A ci vil szer ve ze tek vég el szá mo lá sa,
kény szer-vég el szá mo lá sa és egy sze rû sí tett

tör lé si el já rá sa

2/A. A ci vil szer ve zet vég el szá mo lá sa
és kény szer-vég el szá mo lá sa

9. § (1) A ci vil szer ve zet vég el szá mo lás ára e tör -
vény ren del ke zé sei sze rint ke rül sor.

(2) Az egye sü let jog utód nél kül tör té nõ meg szû né -
se ese tén – ha az egye sü let nem fi ze tés kép te len, és e
tör vény el té rõ ren del ke zést nem tar tal maz – vég el -
szá mo lás le foly ta tá sá nak van he lye.

(3) Ha az egye sü let dön tés ho zó szer ve ha tá roz az
egye sü let jog utód nél kü li meg szû né sé rõl vagy ha tá -
ro zat ban meg ál la pít ja, hogy az egye sü let meg szûnt
[Ptk. 3:48. § (1) be kez dés a) és b), 3:84. § a) pont],
egyút tal ha tá roz a vég el szá mo lás el ren de lé sé rõl,
meg ál la pít ja a vég el szá mo lás kez dõ idõ pont ját és
meg vá laszt ja a vég el szá mo lót, il let ve ren del ke zik a
ci vil szer ve zet va gyo ni ré sze se dé sé vel mû kö dõ jog -
alany ok, va la mint a rész vé te lé vel mû kö dõ ala pít vány 
vagy egye sü let sor sá ról is.

(4) A vég el szá mo ló sze mé lyé re és fe le lõs sé gé re a
vég el szá mo lás kez dõ idõ pont já tól al kal maz ni kell a
Ptk.-nak a jogi sze mély ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jé vel
szem be ni kö ve tel mé nye i re és ki zá ró okok ra vo nat ko -
zó ál ta lá nos sza bá lya it, to váb bá a ci vil szer ve ze ti for -
má nál a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ re meg ha tá ro zott to váb -
bi elõírásait.

(5) A vég el szá mo ló eset le ges vissza hí vá sá ról és új
vég el szá mo ló ki je lö lé sé rõl – e tör vény ben fog lalt ki -
vé te lek kel – az ha tá roz, aki a vég el szá mo lót ki je löl te.

9/A. § (1) A vég el szá mo lás tár gya a ci vil szer ve zet -
nek az a va gyo na, amellyel a ci vil szer ve zet a vég el -
szá mo lás kez dõ idõ pont já ban ren del ke zik, to váb bá
az a va gyon, ame lyet ezt kö ve tõ en a vég el szá mo lás
fo lya ma ta alatt sze rez, ide nem ért ve a csõd el já rás ról
és a fel szá mo lá si el já rás ról szó ló 1991. évi XLIX. tör -

vény (a to váb bi ak ban: Cstv.) 4. § (3) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott va gyont.

(2) A vég el szá mo lás nem ha tá roz ha tó el a ci vil
szer ve zet fi ze tés kép te len sé gét meg ál la pí tó vég zés
kéz hez vé tel ét kö ve tõ en, a fel szá mo lás el ren de lé sé vel
pe dig a fo lya mat ban lévõ vég el szá mo lás meg szû nik.

(3) A vég el szá mo lás sal kap cso la tos bí ró sá gi el já rá -
sok ra az e tör vény ál tal nem sza bá lyo zott kér dé sek -
ben a pol gá ri per rend tar tás ról szó ló 1952. évi III. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Pp.) ren del ke zé se it – a nem pe -
res el já rás sa já tos sá ga i ból ere dõ el té ré sek kel – kell al -
kal maz ni.

9/B. § (1) A vég el szá mo lás be je len té se – a 9/J. §-ban
fog lalt ki vé tel lel – a vég el szá mo ló fe la da ta. A vég el -
szá mo ló a vég el szá mo lás meg in dí tá sát vál to zás be -
jegy zé si ké re lem ben – ûr la pon – kö te les be je len te ni a
bí ró sá gá nak.

(2) A vég el szá mo lás sal össze füg gõ bí ró sá gi el já rá -
sok le foly ta tá sá ra a ci vil szer ve ze tet nyil ván tar tó bí -
ró ság il le té kes.

(3) A vég el szá mo ló a vég el szá mo lás meg in dí tá sá -
nak nyil ván tar tás ba vé te le irán ti ké re lem ben kö te les
be je len te ni a vég el szá mo lás meg in dí tá sát el ren de lõ
ha tá ro zat kel tét, a vég el szá mo lás kez dõ idõ pont ját, a
vég el szá mo ló ne vét (cég ne vét) és la kó hely ét (szék -
hely ét), ha a vég el szá mo ló nem ter mé sze tes sze mély,
ak kor a nyil ván tar tá si szá mát (cég jegy zék szá mát) és
a vég el szá mo lá si fel ada tok el lá tá sá ra ki je lölt ter mé -
sze tes sze mély ne vét és la kó hely ét, va la mint a ci vil
szer ve zet ügy in té zõ és kép vi se le ti szer ve meg bí za tá -
sá nak megszûnését.

(4) A bí ró ság a vég el szá mo lás meg in dí tá sá ról vég -
zést hoz, amely nek köz zé té te lé rõl a ci vil szer ve ze tek
bí ró sá gi nyil ván tar tá sá ról és az ez zel össze füg gõ el já -
rá si sza bá lyok ról szó ló tör vény ben meg ha tá ro zott or -
szá gos név jegy zék út ján gon dos ko dik. A nyil ván tar -
tás ban a „vég el szá mo lás alatt”, il let ve a „v. a.” tol da -
tot fel kell tün tet ni.

(5) A köz zé té tel nek tar tal maz nia kell:

a) a vég el szá mo lás alá ke rült ci vil szer ve zet ne vét,
szék hely ét, adó szá mát, nyil ván tar tá si szá mát, ha a
jog utód nél kü li meg szû nés el ha tá ro zá sát meg elõ zõ
két éven be lül jog utód lás kö vet ke zett be, a jog -
elõd(ök) ne vét, szék hely ét és nyil ván tar tá si szá mát,

b) a (3) be kez dé sé ben fog lalt ada to kat,

c) a hi te le zõk nek szó ló fel hí vást, hogy kö ve te lé se i -
ket a köz zé té tel tõl szá mí tott negy ven na pon be lül a
vég el szá mo ló nak je lent sék be.

(6) A vég el szá mo ló a vég el szá mo lás köz zé té te lé tõl
szá mí tott ti zen öt na pon be lül – szük ség sze rint – ér te -
sí ti a vég el szá mo lás meg in dí tá sá ról

a) az in gat lan ügyi ha tó sá got a vég el szá mo lás té -
nyé nek be jegy zé se ér de ké ben,

b) ha a ci vil szer ve zet va la mely va gyon tár gya or -
szá gos köz hi te les vagy köz ér dek bõl ve ze tett nyil ván -
tar tás ban sze re pel, e nyil ván tar tást ve ze tõ szer ve ze -
tet,

c) a te rü le ti leg il le té kes ál la mi mun ka erõ-pi a ci
szer ve ze tet,
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d) az il le té kes kör nye zet vé del mi fel ügye lõ sé get ar -
ról, hogy ma rad tak-e fenn olyan kör nye ze ti ká ro so -
dá sok, kör nye ze ti ter hek, ame lyek bõl bír ság fi ze té si
vagy egyéb fi ze té si kö te le zett ség, a ká ro so dá sok el há -
rí tá sá hoz, il let ve a ter hek ren de zé sé hez szük sé ges ki -
adás szár maz hat,

e) a ci vil szer ve zet pénz for gal mi szám lá it ve ze tõ
va la mennyi pénz for gal mi szol gál ta tót,

f) a ci vil szer ve zet va gyo ni rész vé te lé vel mû kö dõ
jog alany ok ve ze tõ tiszt ség vi se lõ it,

g) a ci vil szer ve zet ál tal vagy el len in dí tott és fo lya -
mat ban lévõ ha tó sá gi és bí ró sá gi el já rá sok ban az el já -
ró ha tó sá got vagy bí ró sá got.

9/C. § (1) A vég el szá mo lás kez dõ idõ pont já ban –
ide ért ve a 9/J. § sze rin ti ese tet is – a ci vil szer ve zet ve -
ze tõ tiszt ség vi se lõ jé nek meg bí za tá sa meg szû nik.
A végelszámolás kez dõ idõ pont já tól a ci vil szer ve zet
önál ló kép vi se le ti jog gal ren del ke zõ ve ze tõ tiszt ség -
vi se lõ jé nek a vég el szá mo ló minõsül.

(2) A vég el szá mo lás kez dõ idõ pont ját kö ve tõ har -
minc na pon be lül a ci vil szer ve zet ko ráb bi ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ je

a) a fo lya mat ban lévõ ügyek rõl a vég el szá mo lót tá -
jé koz tat ja,

b) a nem se lej tez he tõ, a tit kos mi nõ sí té sû, a szám -
vi te li és az adó ügyi ira tok ról irat jegy zé ket ké szít, és
azo kat, va la mint az irat tá ri anya go kat a vég el szá mo -
ló nak át ad ja,

c) a vég el szá mo ló dí ja zá sa ese tén a vég el szá mo ló
dí já nak és költ ség té rí té sé nek ki fi ze té sé hez elõ re lát -
ha tó an szük sé ges összeg re tar ta lé kot ké pez, és azt a
pénz for gal mi szám lá já ra be fi ze ti, ott el kü lö ní tet ten
tart ja nyil ván,

d) a vég el szá mo lás meg in dí tá sá ról a mun ka vál la -
ló kat, va la mint a mun ka tör vény könyv ében meg ha -
tá ro zott szak szer ve ze te ket, az üze mi ta ná csot (üze mi
meg bí zot tat) ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja.

(3) A (2) be kez dés ben fog lal ta kat meg fe le lõ en al -
kal maz ni kell ak kor is, ha a vég el szá mo ló a ko ráb bi
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ.

(4) A vég el szá mo ló a vég el szá mo lás so rán a ci vil
szer ve zet va gyo ni hely ze tét fel mé ri, kö ve te lé se it be -
hajt ja, tar to zá sa it ki egyen lí ti, jo ga it ér vé nye sí ti és kö -
te le zett sé ge it tel je sí ti, va gyo ni esz kö ze it pe dig szük -
ség ese tén ér té ke sí ti. A vég el szá mo lás köz zé té tel ét
kö ve tõ en a ci vil szer ve zet nek ha la dék ta la nul el kell
kü lö ní te nie az el já rás költ sé ge i nek fedezetét.

(5) Ha a vég el szá mo lás a meg in dí tá sá nak évé ben
nem fe je zõ dik be, a vég el szá mo ló a szám vi te li tör -
vény ben meg ha tá ro zott üz le ti éven ként kö te les el ké -
szí te ni a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo lót és az
adó be val lást an nak fel tün te té sé vel, hogy a ci vil szer -
ve zet vég el szá mo lás alatt áll. A vég el szá mo ló to váb -
bá éven te tá jé koz ta tót ké szít a dön tés ho zó szerv és a
bí ró ság ré szé re, amely ben be mu tat ja a vég el szá mo lás 
alatt álló ci vil szer ve zet hely ze tét, an nak okát, hogy
az el já rás be fe je zé sé re mi ért nem ke rült még sor, to -
váb bá tá jé koz ta tást ad az el já rás be fe je zé sé nek vár ha -
tó idõ pont já ról is.

(6) A vég el szá mo lást a vég el szá mo lás kez dõ idõ -
pont já tól szá mí tott leg ké sõbb há rom éven be lül be
kell fe jez ni.

9/D. § (1) A ci vil szer ve zet hi te le zõi a kö ve te lé se i -
ket a vég el szá mo lás meg in dí tá sá nak köz zé té tel ét kö -
ve tõ negy ven na pon be lül je lent he tik be a vég el szá -
mo ló nak. A be je len tés ak kor is szük sé ges, ha a ci vil
szer ve zet tel szem ben a kö ve te lés sel kap cso lat ban ha -
tó sá gi vagy bí ró sá gi el já rás van fo lya mat ban. A be je -
len tés el mu lasz tá sa vagy ké se del mes tel je sí té se nem
jár jog vesz tés sel, de a zá ró mér leg és a va gyon fel osz -
tá si ha tá ro zat el fo ga dá sát kö ve tõ en hi te le zõi igényt
már csak a meg szûnt jogi sze mély tar to zá sa i ért tör té -
nõ helyt ál lás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint le het ér -
vé nye sí te ni.

(2) A vég el szá mo ló a hi te le zõi igénybejelentési ha -
tár idõ el tel tét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül a kö ve te lé -
sek rõl jegy zé ket ké szít, ezen be lül kü lön ki mu tat ja az
el is mert és a vi ta tott hi te le zõi igé nye ket. A kö ve te lé -
sek jegy zé két a vég el szá mo ló to váb bi ti zen öt na pon
be lül be nyújt ja a bí ró ság hoz. A vi ta tott hi te le zõi igé -
nyek hi te le zõ it a vég el szá mo ló a kö ve te lé sük ilyen
mi nõ sí té sé rõl ugyan ezen idõ tar tam alatt értesíti.

(3) Az a hi te le zõ, aki nek be je len tett kö ve te lé sét a
vég el szá mo ló vi tat ja, igé nyét a vég el szá mo ló ér te sí -
té sé nek kéz hez vé te lé tõl szá mí tott har minc na pos ha -
tár idõn be lül a bí ró ság elõtt per ben ér vé nye sít he ti,
en nek meg in dí tá sát a vég el szá mo ló nál iga zol nia kell.

(4) A vég el szá mo ló a vi ta tott igé nyek fe de ze té re
kö te les le kö tött tar ta lé kot ké pez ni.

9/E. § (1) A vég el szá mo ló vég el szá mo lá si nyi tó -
mér le get ké szít, majd a hi te le zõk igény be je len té sé re
nyit va álló ha tár idõ el tel tét kö ve tõ en – leg fel jebb het -
ven öt na pon be lül – a hi te le zõi kö ve te lé sek jegy zé ké -
bõl ki in dul va – szük ség sze rint – kor ri gál ja a vég el -
szá mo lá si nyi tó mér le get (kor ri gált vég el szá mo lá si
nyi tó mér le get ké szít), ame lyet a ci vil szer ve zet dön -
tés ho zó szer ve elé ter jeszt.

(2) Ha a vég el szá mo ló a kor ri gált vég el szá mo lá si
nyi tó mér leg alap ján azt ál la pít ja meg, hogy a ci vil
szer ve zet va gyo na a hi te le zõk kö ve te lé se i nek fe de ze -
té re nem ele gen dõ, és a hi ány zó összeg har minc na -
pon be lül nem pó tol ha tó, ha la dék ta la nul kö te les fel -
szá mo lá si el já rás le foly ta tá sá ra irá nyu ló ké rel met be -
nyúj ta ni. A fel szá mo lás irán ti ké re lem elõ ter jesz té sé -
hez a dön tés ho zó szerv hoz zá já ru lá sá ra nincs szük -
ség, de a vég el szá mo ló nak a dön tés ho zó szer vet a fel -
szá mo lás kez de mé nye zé sé rõl ha la dék ta la nul tá jé -
koz tat nia kell.

9/F. § (1) A vég el szá mo ló jog sza bály sér tõ in téz ke -
dé se vagy mu lasz tá sa mi att a sé rel met szen ve dett fél
a vég el szá mo ló el já rá sá nak idõ tar ta ma alatt a tu do -
más szer zés tõl szá mí tott nyolc na pon be lül, de leg fel -
jebb az in téz ke dés tõl vagy a mu lasz tás be kö vet ke zé -
sé tõl szá mí tott hat van na pon be lül a ci vil szer ve ze tet
nyil ván tar tó bí ró ság nál vég el szá mo lá si ki fo gás sal él -
het.

(2) Vég el szá mo lá si ki fo gás nak van he lye ak kor is,
ha a vég el szá mo ló a ci vil szer ve zet bár mely hi te le zõ -
jé nek ké ré sé re a hi te le zõi igény be je len tés ha tár ide jé -
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nek le jár tá tól szá mí tott har minc na pon be lül nem ad
tá jé koz ta tást ar ról, hogy kö ve te lé sét el is me ri-e, il let -
ve, hogy a ki fi ze tés mi kor ra vár ha tó.

(3) A bí ró ság a vég el szá mo lá si ki fo gás fe lõl – a vég -
el szá mo ló ész re vé tel ének be szer zé sét kö ve tõ en – so -
ron kí vül ha tá roz. Ha a ki fo gás el bí rá lá sa so rán a fe -
lek meg hall ga tá sa vagy bi zo nyí tás fel vé te le szük sé -
ges, a bí ró ság a ki fo gá solt in téz ke dés vég re haj tá sá -
nak fel füg gesz té sét is el ren del he ti.

(4) Ha a bí ró ság a vég el szá mo lá si ki fo gást meg ala -
po zott nak ta lál ja, a vég el szá mo ló in téz ke dé sét meg -
sem mi sí ti és az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sá ra kö te le -
zi, vagy - ha ez le het sé ges - az ere de ti ál la po tot ha tá -
ro za tá val hely re ál lít ja. Ha a vég el szá mo ló mu lasz -
tott, a bí ró ság a vég el szá mo lót in téz ke dés meg té te lé -
re kö te lez he ti. A bí ró ság az alap ta lan vég el szá mo lá si
ki fo gást vég zé sé vel elutasítja.

(5) A vég el szá mo lá si ki fo gás tár gyá ban ho zott
vég zés el len kü lön fel leb be zés nek van he lye.

9/G. § (1) A vég el szá mo ló a vég el szá mo lás be fe je -
zé se kor el ké szí ti és – a ci vil szer ve zet nél mû kö dõ fe -
lü gye lõ bi zott ság vagy más el len õr zés re fel jo go sí tott
szerv, il let ve könyv vizs gá ló je len té sé vel együtt – a
dön tés ho zó szerv elé ter jesz ti jó vá ha gyás ra

a) az adó be val lá so kat,
b) a vég el szá mo lás utol só üz le ti évé rõl ké szült

szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo lót,
c) a va gyon fel osz tá si ja vas la tot, amely ben a vég el -

szá mo ló dí já nak mér té ké re is in dít ványt tesz,
d) a vég el szá mo lá si idõ szak eset le ges gaz da sá gi

ese mé nye i nek be mu ta tá sá ról szó ló össze fog la ló ér té -
ke lést (zá ró je len tést), va la mint

e) a ci vil szer ve zet va gyo ni ré sze se dé sé vel mû kö dõ 
jog alany ok sor sá ra vo nat ko zó ja vas la tot.

(2) A dön tés ho zó szerv az elõ ter jesz tett ira tok, il -
let ve a va gyon fel osz tás tár gyá ban ha tá ro za tot hoz.
A határozatban – szük ség ese tén – ren del kez ni kell a
vég el szá mo ló dí já ról és a vég el szá mo lás költ sé ge i -
nek, köz tük az irat anyag õr zé sé nek és a ci vil szer ve -
zet meg szû né sé vel kap cso lat ban fel me rü lõ egyéb
költ sé gek nek a vi se lé sé rõl is. A dön tés ho zó szerv to -
váb bá dönt a fel osz tott va gyon ki adá sá nak idõ pont já -
ról, amely nek le bo nyo lí tá sá ra a vég el szá mo ló kö te -
les. A va gyon ki adá sá ra nem ke rül het sor a ci vil szer -
ve zet tör lé sé re vo nat ko zó vég zés meg ho za ta lát meg -
elõ zõ en.

(3) A vég el szá mo ló kö te les gon dos kod ni a ci vil
szer ve zet irat anya gá nak el he lye zé sé rõl. Az ez zel
kap cso la tos költ sé ge ket és a meg szû nés utá ni irat õr -
zés költ sé ge it a va gyon fel osz tá si ja vas lat ban fel kell
tün tet ni. A va gyon fel osz tás so rán úgy is meg le het ál -
la pod ni, hogy a ci vil szer ve zet irat anya gá nak õr zé sét
(in gye ne sen vagy el len ér ték fe jé ben) a ta gok (ala pí -
tók) va la me lyi ke vállalja.

(4) A vég el szá mo ló a tár sa da lom biz to sí tá si jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott mó don adat szol gál ta tást kö -
te les tel je sí te ni a biz to sí tot tak jog vi szony ára vo nat ko -
zó nyug díj-biz to sí tá si ada tok ról.

(5) A vég el szá mo lást nem le het ad dig be fe jez ni,
amíg a ci vil szer ve zet nek olyan is mert kö ve te lé se

vagy tar to zá sa áll fenn, amely rõl a va gyon fel osz tá si
ha tá ro zat ban nem ren del kez tek. Nem le het be fe jez ni
a vég el szá mo lást to váb bá ak kor sem, ha a ci vil szer -
ve zet tel szem ben ha tó sá gi vagy bí ró sá gi el já rás van
fo lya mat ban. A vég el szá mo lás be fe je zé sé re csak ak -
kor ke rül het sor, ha az adott el já rás meg szûnt vagy a
ci vil szer ve zet a fél sze mé lyé ben be kö vet ke zõ vál to -
zás mi att az el já rás nak töb bé nem alanya.

(6) A ci vil szer ve zet tör lé se iránt a vég el szá mo ló
nyújt be ké rel met.

(7) A ci vil szer ve zet a vég el szá mo lá si el já rás so rán
bár mi kor – a ci vil szer ve zet tör lé sé re irá nyu ló ké re -
lem be nyúj tá sá ig – el ha tá roz hat ja a vég el szá mo lás
meg szün te té sét és a ci vil szer ve zet mû kö dé sé nek to -
vább foly ta tá sát.

9/H. § Ha a vég el szá mo ló a szer ve zet ko ráb bi kép -
vi se lõ jé vel nem tud kap cso lat ba lép ni, hi te le zõi kö ve -
te lés be je len té sé re nem ke rült sor, a ci vil szer ve zet nek 
nincs mun ka vál la ló ja, a vég el szá mo ló ha la dék ta la nul 
in téz ke dik a 9/L. § (4) be kez dé se sze rin ti ada tok és
iga zo lá sok be szer zé sé rõl, és a 9/L. § (4) be kez dé sé ben
elõ írt kö rül mé nyek fenn ál lá sa ese tén – a 9/G. § (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott ira tok be nyúj tá sá nak kö te -
le zett sé ge nél kül – kez de mé nye zi a ci vil szer ve zet
nyil ván tar tás ból való tör lé sét. Eb ben az eset ben a bí -
ró ság a vég el szá mo lót kö te le zi a ci vil szer ve zet ira ta i -
nak el he lye zé sé re és en nek meg tör tén té nek iga zo lá -
sá ra.

9/I. § (1) Ha a bí ró ság azt ész le li, hogy a vég el szá -
mo ló a kö te le zett sé ge it nem tel je sí ti – ide ért ve a bí ró -
ság ál tal ha tá ro zat ban meg je lölt kö te le zett sé get is –,

a) ha tár idõ tû zé sé vel és pénz bír ság ter he mel lett
fel hív ja a mu lasz tás pót lá sá ra, és en nek ered mény te -
len sé ge ese tén

b) 100 000 fo rint tól 900 000 fo rin tig ter je dõ, is mé tel -
ten is ki ró ha tó pénz bír ság gal sújt ja.

(2) A bí ró ság az (1) be kez dés sze rint pénz bír ság gal
sújt ja a ci vil szer ve zet ko ráb bi ve ze tõ tiszt ség vi se lõ -
jét, ha tu do mást sze rez ar ról, hogy nem tel je sí ti a
9/C. § (2) be kez dé sé ben fog lalt kö te le zett sé gét.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti in téz ke dé sek ered -
mény te len sé ge ese tén a bí ró ság új vég el szá mo lót je löl 
ki a fel szá mo lói név jegy zék bõl, a ko ráb bi vég el szá -
mo ló nyil ván tar tás ból való tör lé se mel lett.

9/J. § (1) Ha bí ró sá gi ha tá ro zat foly tán kell a vég el -
szá mo lást le foly tat ni, to váb bá, ha a vég el szá mo lást
egy sze rû sí tett tör lé si el já rás elõz te meg, a vég el szá -
mo lás kény szer-vég el szá mo lás ként ke rül le foly ta tás -
ra.

(2) Az ala pít vány kény szer-vég el szá mo lá sá nak
van he lye – ha az ala pít vány nem fi ze tés kép te len, és e
tör vény el té rõ ren del ke zést nem tar tal maz – ab ban az 
eset ben,

a) ha a bí ró ság az ügyész in dít vá nyá ra vagy az ala -
pí tó ké rel mé re meg ál la pít ja, hogy az ala pít vány meg -
szûnt [Ptk. 3:48. § (1) be kez dés a), b) pont ja és 3:403. §
(1) be kez dés a) pont ja] vagy

b) ha a bí ró ság az ügyész ke re se te vagy az ala pí tó
ké rel me – a ci vil szer ve ze tek bí ró sá gi nyil ván tar tá sá -
ról és az ez zel össze füg gõ el já rá si sza bá lyok ról szó ló
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2011. évi CLXXXI. tör vény (a to váb bi ak ban: Cnytv.)
59. § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben az ala -
pí tó ke re se te alap ján – alap ján meg ál la pít ja, hogy az
ala pít vány meg szûnt [Ptk. 3:403. § (1) be kez dés b) és
c) pont ja].

(3) Kény szer-vég el szá mo lás ese tén a bí ró ság a vég -
el szá mo lás meg in dí tá sá ról szó ló, a 9/B. § (4) be kez dés 
sze rin ti vég zést hi va tal ból hoz za meg, és – a ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ nyi lat koz ta tá sa után – ki je lö li a vég el -
szá mo lót. A bí ró ság vég el szá mo ló nak el sõ sor ban a
ci vil szer ve zet be jegy zett ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jét je lö -
li ki. Ha a be jegy zett ve ze tõ tiszt ség vi se lõ nem je löl -
he tõ ki vagy ki je lö lé sé nek mel lõ zé sét ala pos ok kal
kéri, a bí ró ság a fel szá mo lói név jegy zék bõl je lö li ki a
vég el szá mo lót.

(4) A kény szer-vég el szá mo lás ra a ci vil szer ve zet
vég el szá mo lás ára vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal -
maz ni, azon ban a ci vil szer ve zet nem dönt het a to -
vább mû kö dé sé rõl, il let ve a kény szer-vég el szá mo lás
meg szün te té sé rõl.

(5) A bí ró ság a ci vil szer ve zet tör lé sé vel egyi de jû -
leg a vég el szá mo ló nak – ha a vég el szá mo lót a bí ró ság 
a fel szá mo lói név jegy zék bõl je löl te ki – az el já rás ban
meg nem té rült és iga zolt kész ki adá sa it (ide ért ve a
szám lá ban át há rí tott ál ta lá nos for gal mi adót is) leg -
fel jebb 30 000 fo rint összeg ha tá rig, to váb bá leg fel jebb
20 000 fo rint mun ka dí jat és a dí jat ter he lõ ál ta lá nos
for gal mi adót a köz pon ti költ ség ve tés ter hé re meg fi -
ze ti. A Fõ vá ro si Tör vény szék Gaz da sá gi Hi va ta la (a
to váb bi ak ban: Gaz da sá gi Hi va tal) min den ne gyed év
utol só mun ka nap ján össze sí ti eze ket a ki fi ze té se ket,
és az er rõl szó ló ki mu ta tást az ál lam ház tar tás ért fe le -
lõs mi nisz ter ré szé re meg kül di, hogy a tárgy ne gyed -
év ben mi lyen pénz összeg re áll fenn a köz pon ti költ -
ség ve té si fi ze té si kö te le zett ség. A ki mu ta tás alap ján
az ál lam ház tar tás ért fe le lõs mi nisz ter a köz pon ti
költ ség ve tés ter hé re ezt az össze get el kü lö ní tett
szám lán a Gaz da sá gi Hi va tal ren del ke zé sé re bo csát -
ja. A Gaz da sá gi Hi va tal a pénz összeg be ér ke zé sét kö -
ve tõ 15 na pon be lül tel je sí ti a vég el szá mo lók ré szé re
az e be kez dés alap ján járó ki fi ze té se ket. A Gaz da sá gi
Hi va tal köz pon ti költ ség ve tés sel tör té nõ el szá mo lá -
sá nak, va la mint a pénz összeg fo lyó sí tá sá nak rész le -
tes sza bá lya it az ál lam ház tar tás ért fe le lõs miniszter
rendeletben állapítja meg.

2/B. A ci vil szer ve zet egy sze rû sí tett
tör lé si el já rá sa

9/K. § (1) Egy sze rû sí tett tör lé si el já rás nak van he -
lye

a) egye sü let ese té ben, ha

aa) a bí ró ság az ügyész ke re se te alap ján meg szün -
te ti [Ptk. 3:48. § (1) be kez dés d) pont ja],

ab) a bí ró ság az ügyész ke re se te alap ján meg ál la -
pít ja, hogy az egye sü let meg szûnt [Ptk. 3:48. § (1) be -
kez dés a), b) pont ja és 3:84. § a) és b) pont ja],

b) ala pít vány ese té ben, ha

ba) a bí ró ság az ügyész ke re se te alap ján meg szün -
te ti [Ptk. 3:48. § (1) be kez dés d) pont ja],

bb) a bí ró ság az ügyész in dít vá nyá ra vagy az ala pí -
tó ké rel mé re meg ál la pít ja, hogy az ala pít vány meg -
szûnt [Ptk. 3:48. § (1) be kez dés a), b) pont ja és 3:403. §
(1) be kez dés a) vagy c) pont ja], vagy

bc) a bí ró ság az ügyész ke re se te vagy az ala pí tó ké -
rel me – a Cnytv. 59. § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott eset ben az ala pí tó ke re se te – alap ján meg ál la pít -
ja, hogy az ala pít vány meg szûnt [Ptk. 3:403. § (1) be -
kez dés b) pont],

fel té ve hogy az a) vagy b) pont sze rin ti el já rás so -
rán nem me rült fel adat arra néz ve, hogy a ci vil szer -
ve zet nek va gyo na van vagy a ci vil szer ve zet fenn ál lá -
sa so rán adó szám mal nem ren del ke zett, il let ve nem
ren del ke zik.

(2) Az e cím sze rin ti bí ró sá gi el já rá sok ban az e tör -
vény ál tal nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a Pp. ren -
del ke zé se it – a nem pe res el já rás sa já tos sá ga i ból ere dõ 
el té ré sek kel – kell al kal maz ni.

(3) Az e cím sze rin ti el já rá sok le foly ta tá sá ra a ci vil
szer ve ze tet nyil ván tar ta tó bí ró ság il le té kes.

(4) Ha a bí ró ság a ci vil szer ve ze tet meg szün te ti
vagy a ci vil szer ve zet meg szû né sét ál la pít ja meg, a ci -
vil szer ve ze tet nyil ván tar tó bí ró ság a ha tá ro zat alap -
ján a nyil ván tar tás ba ha la dék ta la nul be jegy zi meg -
szün te tés ese tén a „meg szün tet ve”, meg szû nés meg -
ál la pí tá sa ese tén pe dig a „meg szûnt” tol da tot.

(5) Ha a ci vil szer ve zet fenn ál lá sa so rán adó szám -
mal ren del ke zett vagy ren del ke zik, az (1) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott ha tá ro za tok in do ko lá sá nak a Pp.
221. §-ában fog lal ta kon túl tar tal maz nia kell az arra
való uta lást, hogy az el já rás so rán a ci vil szer ve zet va -
gyo ná ra vo nat ko zó adat me rült-e fel.

(6) Egy sze rû sí tett tör lé si el já rás nak van he lye az
egye sü let ké rel mé re ak kor is, ha az egye sü let el ha tá -
roz za meg szû né sét vagy meg ál la pít ja, hogy meg szû -
né sé nek anya gi jogi fel tét elei be kö vet kez tek és fenn -
ál lá sa alatt adó szám mal nem ren del ke zett, il let ve
nem ren del ke zik.

(7) Ha az el já rás foly ta tá sá nak van he lye, a bí ró ság
az (1) be kez dés sze rin ti jog erõs ha tá ro zat kéz hez vé te -
lé tõl vagy a (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott ké re lem
el bí rá lá sá tól szá mí tott öt na pon be lül a bí ró sá gok
köz pon ti internetes ol da lán hir det ményt tesz köz zé,
amely ben – szük ség ese tén – fel hív ja a ci vil szer ve zet -
nek a nyil ván tar tás ba be jegy zett kép vi se lõ it, hogy a
bí ró ság ré szé re negy ven öt na pon be lül je lent sék be
idé zé si cí mü ket. A bí ró ság egy ben fel hí vást tesz köz -
zé arra vo nat ko zó an, hogy akinek

a) a ci vil szer ve zet tel szem ben kö ve te lé se van –
ide ért ve a szám vi te li tör vény sze rin ti füg gõ kö ve te -
lést is –,

b) tu do má sa van ar ról, hogy a ci vil szer ve zet el len
bí ró sá gi, köz jegy zõi vagy más ha tó sá gi el já rás van fo -
lya mat ban vagy

c) a ci vil szer ve zet tu laj do ná ban lévõ esz köz van a
bir to ká ban vagy a ci vil szer ve zet va gyon tárgy ára vo -
nat ko zó jog jo go sult ja ként van be je gyez ve, va la mely
va gyon tár gyat il le tõ en a ja vá ra, il let ve ér de ké ben
tény van fel je gyez ve vagy a ci vil szer ve zet va gyon -
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tárgy ára tart hat na igényt,
azt negy ven öt na pon be lül je lent se be a bí ró ság nak.

(8) Ha a (7) be kez dés ben fog lalt ha tár idõn be lül a
ci vil szer ve zet va gyo ná ra vo nat ko zó adat nem me rül
fel, a bí ró ság hi va tal ból meg in dít ja az egy sze rû sí tett
tör lé si el já rást, a nyil ván tar tás ból tör li a „meg szûnt”
vagy a „meg szün tet ve” tol da tot és be jegy zi az egy -
sze rû sí tett tör lé si el já rás meg in dí tá sá ra uta ló „tör lés
alatt” tol da tot. A vég zés el len fel leb be zés nek és fe lül -
vizs gá lat nak he lye nincs.

9/L. § (1) A bí ró ság az egy sze rû sí tett tör lé si el já rás
el ren de lé sét kö ve tõ öt mun ka na pon be lül az egy sze -
rû sí tett tör lé si el já rás meg in dí tá sá ról ér te sí ti

a) az ügyész sé get,
b) a ci vil szer ve zet szék he lye sze rint il le té kes adó-

és vám ha tó sá got, tár sa da lom biz to sí tá si igaz ga tá si
szer vet,

c) a ci vil szer ve zet szék he lye sze rint il le té kes vég -
re haj tót (vég re haj tó kat),

d) a Ma gyar Bí ró sá gi Vég re haj tói Ka ma rát az önál -
ló bí ró sá gi vég re haj tók ál tal in té zett bí ró sá gi és köz -
igaz ga tá si vég re haj tá si ügyek rõl ve ze tett nyil ván tar -
tás ada ta i ról tör té nõ adat szol gál ta tás ér de ké ben [a bí -
ró sá gi vég re haj tás ról szó ló 1994. évi LIII. tör vény
253/E. § (5) be kez dés],

e) – ha a nyil ván tar tá sá ban sze re pel – a ci vil szer ve -
zet szám lá it ve ze tõ pénz for gal mi szol gál ta tó kat, és

f) az in gat lan ügyi ha tó sá got.
(2) Az ér te sí tés nek tar tal maz nia kell:
a) a bí ró ság ne vét, szék hely ét,
b) a ci vil szer ve zet ne vét, szék hely ét, nyil ván tar tá -

si szá mát,
c) fel hí vást arra vo nat ko zó an, hogy a ci vil szer ve -

zet tel kap cso la tos ren del ke zé sé re álló in for má ci ó kat
a bí ró ság nak hat van na pon be lül je lent se be.

(3) A ci vil szer ve zet szék he lye sze rint il le té kes adó- 
és vám ha tó ság nak és a tár sa da lom biz to sí tá si igaz ga -
tá si szerv nek szó ló ér te sí tés nek tar tal maz nia kell azt
a fel hí vást, hogy a ci vil szer ve zet vele szem ben fenn -
ál ló tar to zá sát, a szer ve zet tel szem ben fo lyó el já rást
je lent se be, va la mint ad jon tá jé koz ta tást arra vo nat -
ko zó an, hogy a ci vil szer ve zet nek van-e mun ka vál la -
ló ja. Az adó ha tó ság nak szó ló ér te sí tés nek tar tal maz -
nia kell azt is, hogy az adó ha tó ság ér te sít se a bí ró sá -
got ar ról, hogy a záró adó el len õr zést lefolytatta.

(4) Ha a bí ró ság ál tal elõ írt ha tár idõ ben
a) a ci vil szer ve zet tel szem ben a bí ró ság nál kö ve te -

lés be je len té sé re nem ke rült sor és el le ne bí ró sá gi,
köz jegy zõi vagy más ha tó sá gi el já rás nincs fo lya mat -
ban,

b) a ci vil szer ve zet fel lel he tõ va gyo ná ra vo nat ko zó -
an ér de mi adat nem me rül fel,

c) az adó- és vám ha tó ság és a tár sa da lom biz to sí tá si 
igaz ga tá si szerv a bí ró sá got ar ról tá jé koz tat ja, hogy
el já rás nincs fo lya mat ban, va la mint a ci vil szer ve zet -
nek nincs mun ka vál la ló ja,

d) a vég re haj tó vagy a Ma gyar Bí ró sá gi Vég re haj tói 
Ka ma ra a bí ró sá got ar ról tá jé koz tat ja, hogy tu do má sa 
sze rint vég re haj tá si el já rás nincs fo lya mat ban – ide
nem ért ve az ügy vi te li be fe je zés sel le zárt ügye ket –, a

bí ró ság a ci vil szer ve ze tet tör li a nyil ván tar tás ból,
egyi de jû leg ren del ke zik ar ról, hogy a ci vil szer ve zet
fel lel he tõ ira ta i nak el he lye zé sé rõl a szer ve zet volt
kép vi se lõ je, il let ve ala pít vány ese tén a ko ráb bi ku rá -
tor vagy a ko ráb bi ku ra tó ri um tag ja, en nek hi á nyá -
ban vagy az egye sü let bár mely fel lel he tõ tag ja, il let ve
az ala pít vány bár mely fel lel he tõ ala pí tó ja gon dos -
kod jon és en nek meg tör tén tét a bí ró ság nak iga zol ja,
va la mint az ira tok õr zé sé nek he lyé rõl nyi lat ko za tot
tegyen.

9/M. § Ha az e cím sze rin ti el já rá sok so rán a ci vil
szer ve zet va gyo ná ra vo nat ko zó an ér de mi adat me rül
fel vagy a ci vil szer ve zet tel szem ben a bí ró ság nál kö -
ve te lés be je len té sé re ke rült sor, el le ne bí ró sá gi, köz -
jegy zõi vagy más ha tó sá gi el já rás van fo lya mat ban, a
bí ró ság az e cím ben meg ha tá ro zott el já rá si cse lek mé -
nyek he lyett dönt a vég el szá mo lás el ren de lé sé rõl, a
vég el szá mo ló ki je lö lé sé rõl és a ci vil szer ve zet va gyo -
ni ré sze se dé sé vel mû kö dõ jog alany ok, va la mint a
rész vé te lé vel mû kö dõ ala pít vány vagy egye sü let
sorsáról.

9/N. § A 9-9/M. § sze rin ti nem pe res el já rás so rán bí -
ró sá gi tit kár önál ló an, önál ló alá írá si jog gal el jár hat.

2/C. A ci vil szer ve zet csõd el já rá sá nak és
fel szá mo lá si el já rá sá nak kü lö nös sza bá lyai

10. § (1) A ci vil szer ve zet csõd el já rás ára és fel szá -
mo lá si el já rá sá ra – tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á -
nyá ban – a Cstv.-t az e §-ban fog lalt el té ré sek kel kell
al kal maz ni. A csõd el já rás és a fel szá mo lá si el já rás le -
foly ta tá sá ra a ci vil szer ve ze tet nyil ván tar tó bí ró ság il -
le té kes.

(2) Ahol a Cstv. vagy más tör vény

a) cég jegy zé ket em lít, ott a ci vil szer ve ze tek vo nat -
ko zá sá ban a ci vil szer ve ze tek bí ró sá gi nyil ván tar tá -
sá ról és az ez zel össze füg gõ el já rá si sza bá lyok ról szó -
ló tör vény ben meg ha tá ro zott nyil ván tar tást,

b) az adós cég jegy zék szá mát em lí ti, ott a ci vil szer -
ve zet nyil ván tar tá si szá mát,

c) a vég zés vagy a vég zés ki vo na ta Cég köz löny ben
(a Cég köz löny hon lap ján) tör té nõ köz zé té tel ét em lí ti,
ott a ci vil szer ve ze tek bí ró sá gi nyil ván tar tá sá ról és az
ez zel össze füg gõ el já rá si sza bá lyok ról szó ló tör vény -
ben meg ha tá ro zott or szá gos név jegy zék – Or szá gos
Bí ró sá gi Hi va tal ál tal mû köd te tett – internetes fe lü le -
tét
kell ér te ni.

(3) A Cstv. 27. § (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá -
ro zot tak he lyett a bí ró ság a ci vil szer ve zet fi ze tés kép -
te len sé gét ak kor ál la pít ja meg, ha a ci vil szer ve zet
szer zõ dé sen ala pu ló nem vi ta tott vagy el is mert tar to -
zá sát a tel je sí té si idõ le jár tát kö ve tõ hat van na pon be -
lül sem egyen lí tet te ki vagy nem vi tat ta és az ezt kö -
ve tõ hi te le zõi írás be li fi ze té si fel szó lí tá sá ra sem tel je -
sí tet te. Fi ze tés kép te len ség nem ál la pít ha tó meg, ha a
ci vil szer ve zet nem vi ta tott vagy el is mert tar to zá sát
meg ha la dó an ál la mi vagy ön kor mány za ti szerv felé
nem vi ta tott vagy el is mert kö ve te lé se áll fenn költ -
ség ve té si tá mo ga tá si jog vi szony keretében.
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(4) A csõd- vagy fel szá mo lá si el já rás el ren de lé se -
kor a ci vil szer ve zet kö te les ha la dék ta la nul el kü lö ní -
te ni az el já rás do lo gi és sze mé lyi rá for dí tá sa it fe de zõ
össze get.

(5) A Cstv. 27. § (2) be kez dés a) és b) pont ja sze rin ti
ese tek ben a bí ró ság a ci vil szer ve zet ké rel mé re a Cstv. 
26. § (3) be kez dé sé nek al kal ma zá sa he lyett leg fel jebb
ki lenc ven na pos fi ze té si ha la dé kot ad hat és egy ben
re or ga ni zá ci ós terv ké szí té sét ren de li el. A bí ró ság a
fi ze tés kép te len sé get meg ál la pít ja, ha a ci vil szer ve zet
a ha tár idõ le tel te kor a re or ga ni zá ci ós ter vet nem
nyújt ja be vagy ah hoz nem csa tol ja a hi te le zõk kel kö -
tött meg ál la po dást az adós sá gok ren de zé sé rõl, to -
váb bá a va gyon hi ány és for rás hi ány meg szün te té sé re 
a ci vil szer ve zet dön tés ho zó szer ve ál tal ho zott dön -
té se ket.

(6) A fi ze tés kép te len ség meg ál la pí tá sá nak az (5)
be kez dés sze rin ti idõ tar ta mú ha lasz tá sá ra leg fel jebb
há rom éven ként, de egy el já rás ban egy al ka lom mal
ke rül het sor.

(7) Ci vil szer ve zet el ne ve zé sé ben a csõd el já rás
alatt (rö vi dí tett név ben a „cs.a.”) vagy a fel szá mo lás
alatt (rö vi dí tett név ben az „f.a.”) tol da tot, a csõd el já -
rás meg in dí tá sát, a csõd el já rás el ren de lé sét, a fel szá -
mo lá si el já rás el ren de lé sét és az em lí tett el já rá sok jog -
erõs be fe je zé sét a nyil ván tar tás ban is fel kell tün tet ni.
A nyil ván tar tás ba be kell je gyez ni az el já rás ne vét,
kez dõ, il let ve be fe je zõ idõ pont ját, to váb bá a va gyon -
fel ügye lõ re vagy fel szá mo ló ra vo nat ko zó ada to kat
(név, la kó hely, jogi sze mély ese tén szék hely, le ve le zé -
si cím).

2/D. A jog utód nél kül meg szûnt ci vil szer ve zet
fenn ma ra dó va gyo ná ra vo nat ko zó kü lö nös

sza bá lyok

10/A. § (1) A jog utód nél kül meg szûnt ci vil szer ve -
zet fenn ma radt pénz be li va gyo na, a lé te sí tõ ok irat el -
té rõ ren del ke zé se, va la mint – ala pít vány ese té ben –
az ala pí tó el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a ci vil szer -
ve ze tek tá mo ga tá sá ra való fel hasz ná lás cél já ból a
Nem ze ti Együtt mû kö dé si Ala pot il le ti meg, ame lyet
a 73. § (2) be kez dés a) pont ja alap ján ki je lölt szerv ke -
zel. A va gyon fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ada to kat a
Ci vil In for má ci ós Por tá lon nyil vá nos ság ra kell hozni.

(2) A ci vil szer ve zet vég el szá mo lá sa, il let ve fel szá -
mo lá si el já rá sa be fe jez té vel – a (3) és (4) be kez dé sek -
ben meg ha tá ro zott va gyon ele mek ki vé te lé vel – a jog -
utód nél kül meg szûnt ci vil szer ve zet lé te sí tõ ok irat
vagy jog sza bály el té rõ ren del ke zé se, il let ve – ala pít -
vány ese té ben – az ala pí tó el té rõ ren del ke zé se hi á -
nyá ban meg ma radt nem pénz be li va gyo ná ról a vég -
el szá mo ló, il let ve a fel szá mo ló ki mu ta tást ké szít,
ame lyet meg küld a Nem ze ti Együtt mû kö dé si Alap
Ta ná csa ré szé re. A Ta nács az (5) be kez dés sze rin ti el -
já rás ban gon dos ko dik a nem pénz ben ren del ke zés re
álló va gyon ra vo nat ko zó pá lyá za ti el já rás le foly ta tá -
sá ról.

(3) A jog utód nél kül meg szûnt ci vil szer ve zet, lé te -
sí tõ ok irat el té rõ ren del ke zé se, to váb bá – ala pít vány
ese té ben – az ala pí tó el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban

meg ma radt va gyo ná ból a Nem ze ti Föld alap ról szó ló
tör vény sze rin ti föld rész le tet a bí ró ság az ál lam tu laj -
do ná ba adja és el ren de li a Nem ze ti Föld ala pot ke ze lõ
szerv ré szé re tör té nõ át adá sát.

(4) A jog utód nél kül meg szûnt ci vil szer ve zet, lé te -
sí tõ ok irat el té rõ ren del ke zé se, to váb bá – ala pít vány
ese té ben – az ala pí tó el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban
meg ma radt va gyo ná ból a kul tu rá lis ja vak ról szó ló
tör vény sze rin ti gyûj te ményt, mû vé sze ti al ko tást,
mû kin cset és egyéb mû tár gyat a bí ró ság az ál lam tu -
laj do ná ba adja, és e va gyon ele mek az ál la mi va gyon -
ról szó ló tör vény sze rin ti tu laj do no si jog gya kor ló ál -
tal ki írt pá lyá zat tal, el len ér ték nél kül, köz gyûj te mény 
va gyon ke ze lé sé be kerülnek.

(5) A (2) be kez dés sze rin ti nem pénz be li va gyont a
bí ró ság – a vég el szá mo ló nak, il let ve fel szá mo ló nak, a 
Nem ze ti Együtt mû kö dé si Alap Ta ná csá hoz tett be je -
len té sét kö ve tõ en, a Nem ze ti Együtt mû kö dé si Alap
Ta ná csa ál tal ki je lölt kol lé gi um dön té se alap ján meg -
hir de tett és el bí rált, nyil vá nos pá lyá za ton nyer tes ci -
vil szer ve zet ré szé re tör té nõ tu laj don ba adás ra vo nat -
ko zó ja vas la ta fi gye lem be vé te lé vel – ci vil szer ve zet
tu laj do ná ba adja.

(6) Ha az (5) be kez dés sze rin ti el já rás – a vég el szá -
mo ló nak, il let ve a fel szá mo ló nak a Nem ze ti Együtt -
mû kö dé si Alap Ta ná csá hoz tett be je len té sé tõl szá mí -
tott – 6 hó na pon be lül nem ve zet ered mény re, a bí ró -
ság – a fel szá mo ló nak, il let ve a vég el szá mo ló nak az
(5) be kez dés sze rin ti el já rás si ker te len sé gé rõl tett be -
je len té sét kö ve tõ en – a va gyont az ál lam tu laj do ná ba
adja, az ál la mi tu laj do no si jog gya kor ló szá má ra tör té -
nõ va gyon át adás sal össze füg gõ in téz ke dé se ket a
vég el szá mo ló, il let ve a fel szá mo ló teszi meg.

(7) Az (1)–(5) be kez dés sze rin ti ren del ke zé se ket
kell al kal maz ni arra az eset re is, ha a ci vil szer ve zet
jog utód nél kü li meg szû né se ese té re a lé te sí tõ ok irat
vagy – ala pít vány ese té ben – az ala pí tó ren del ke zik a
fenn ma ra dó va gyon sor sá ról, de az e ren del ke zés ben
ki je lölt szer ve zet

a) jog utód nél kül meg szûnt

b) jog utód nél kü li meg szün te té sét ered mé nye zõ
el já rás van el le ne fo lya mat ban, vagy

c) a va gyont nem ve szi át.

2/E. Va gyon ren de zé si el já rás

10/B. § (1) Az e §-ban fog lalt el té ré sek kel a cég nyil -
vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo -
lás ról szó ló 2006. évi V. tör vény (a to váb bi ak ban: Ctv.) 
sze rin ti va gyon ren de zé si el já rást kell le foly tat ni, ha a
ci vil szer ve zet tör lé sét kö ve tõ en olyan va gyon tárgy
ke rül elõ, amely nek a tö rölt ci vil szer ve zet volt a tu laj -
do no sa. Ha a tö rölt ci vil szer ve zet el len vég re haj tá si
el já rás van fo lya mat ban (a bí ró sá gi vég re haj tás ról
szó ló 1994. évi LIII. tör vény 46. §), a vég re haj tá si el já -
rás alatt nem kez de mé nyez he tõ va gyon ren de zé si el -
já rás a le fog lalt va gyon tárgy vo nat ko zá sá ban.

(2) Ahol a Ctv. Cég köz löny ben való köz zé té tel rõl
ren del ke zik, ott a bí ró ság a bí ró sá gok köz pon ti inter -
netes ol da lán te szi köz zé a vég zést.
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(3) A va gyon ren de zõ dí ja zá sá ra a 9/J. § (5) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott dí ja zá si sza bá lyo kat kell al kal -
maz ni.

II/A. fe je zet

A ci vil szer ve ze tek egye sü lé se, szét vá lá sa

10/C. § (1) A ci vil szer ve zet jog utód dal tör té nõ
meg szû né sé re (egye sü lé sé re, szét vá lá sá ra) e fe je zet
ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(2) A ci vil szer ve zet dön tés ho zó szer ve ha tá roz a
jog utód lás sal tör té nõ meg szû nés rõl.

(3) A dön tés ho zó szerv a ci vil szer ve zet ügy ve ze té -
sé nek – ha a ci vil szer ve zet nél fe lü gye lõ bi zott ság mû -
kö dik –, a fe lü gye lõ bi zott ság ál tal vé le mé nye zett elõ -
ter jesz té se alap ján ál la pít ja meg, hogy a ci vil szer ve -
zet tag jai, il le tõ leg ala pí tói egyet ér te nek-e a jog utód -
lás sal tör té nõ meg szû nés szán dé ká val.

(4) Ha a dön tés ho zó szerv tag jai a jog utód lás sal
tör té nõ meg szû nés szán dé ká val egyet ér te nek, a dön -
tés ho zó szerv meg ha tá roz za a va gyon mér leg-ter ve -
ze tek for du ló nap ját, – kö te le zõ könyv vizs gá lat ese -
tén – dönt a könyv vizs gá ló sze mé lyé rõl és meg bíz za
a ci vil szer ve zet ügy ve ze té sét a jog utód lás sal tör té nõ
meg szû nés rõl szó ló dön tés meg ho za ta lá hoz szük sé -
ges egyéb – jog sza bály ál tal meg ha tá ro zott vagy a
dön tés ho zó szerv ál tal elõ írt – ok irat ok el ké szí té sé -
vel.

(5) A ta gok, ala pí tók a (4) be kez dés sze rin ti el já rás -
ban ki nyil vá ní tott és ré szük re tá jé koz ta tás ként írás -
ban át adott jog utód lás sal tör té nõ meg szû nés sel kap -
cso la tos dön té sek kéz hez vé te lé tõl szá mí tott har minc
na pon be lül írás ban nyi lat koz hat nak ar ról, ha nem kí -
ván nak a jog utód ci vil szer ve zet tag já vá, ala pí tó já vá
vál ni. Ilyen nyi lat ko zat hi á nyá ban úgy kell te kin te ni,
hogy a tag, ala pí tó a jog utód ci vil szer ve zet tag já vá,
ala pí tó já vá kí ván válni.

(6) Az ala pít vány ala pí tó ja az egye sü lés és a szét -
vá lás so rán a jog utód ala pít vány ala pí tói jo gá nak
gya kor lá sá ra az ala pít vány ra vo nat ko zó sza bá lyok
sze rint más sze mélyt, il let ve ala pít vá nyi szer vet is ki -
je löl het vagy a jog utód ala pít vány ban õt meg il le tõ
ala pí tói jo got más ra át ru ház hat ja.

(7) A jog utód lás sal tör té nõ meg szû nés el ha tá ro zá -
sá ról a dön tés ho zó szerv dön té sét kö ve tõ 15 na pon
be lül tá jé koz tat ni kell a ci vil szer ve zet nél mû kö dõ
mun ka vál la lói ér dek-kép vi se le ti szer ve ket.

10/D. § (1) A jog utód lás sal tör té nõ meg szû nés so -
rán a va gyon mér leg-ter ve zet re, a hi te le zõk kel kap -
cso la tos el já rás ra, a vég le ges va gyon mér leg re az
egyes jogi sze mé lyek át ala ku lá sá ról, egye sü lé sé rõl,
szét vá lá sá ról szó ló tör vény ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni az zal, hogy a hi te le zõk kel kap cso la tos el já rás
so rán a cég köz löny be li köz zé té tel és a tör vé nyes sé gi
fe lü gye le ti el já rás sza bá lyai he lyett a ci vil szer ve ze tek 
bí ró sá gi nyil ván tar tá sá ról és az ez zel össze füg gõ el já -
rá si sza bá lyok ról szó ló tör vény ren del ke zé se it kell
alkalmazni.

(2) A jog utód lás sal tör té nõ meg szû nés a jog utód -
lás sal meg szû nõ ci vil szer ve zet tel szem ben fenn ál ló

kö ve te lé se ket nem te szi le járt tá. A jog elõ döt meg il le -
tõ jog sza bály ban biz to sí tott jo gok és ked vez mé nyek a 
jog utó dot is meg il le tik, ha a jog sza bály ban biz to sí tott
jo gok és ked vez mé nyek meg szer zé sé nek fel tét elei a
jog utód nál to vább ra is fenn áll nak. Ha a jo gok és ked -
vez mé nyek meg szer zé sé nek az fel té te le, a jog utód
lét re jöt te idõ pont já nak meg ál la pí tá sa so rán a jog elõd
lét re jöt te idõ pont ját, a köz hasz nú jog ál lás 32. § (4) és
(5) be kez dé se sze rin ti fel tét ele i nek meg íté lé se so rán a 
jog utód lét re jöt tét meg elõ zõ évek vo nat ko zá sá ban
pe dig a jog elõd ada ta it kell fi gye lem be venni.

(3) Ha a bí ró ság a jog utód lás sal tör té nõ meg szû nés 
be jegy zé sét meg ta gad ja, a jog utód lás sal meg szûn ni
kí vá nó ci vil szer ve zet mû kö dik to vább.

10/E. § (1) Az egye sü lés sel kap cso la tos dön tés ho -
za tal so rán az egye sül ni kí vá nó ci vil szer ve ze tek ösz -
szevontan is el jár hat nak, az egyes egye sü lõ ci vil szer -
ve ze tek dön té se it azon ban ilyen kor is kü lön-kü lön
kell meg hoz ni.

(2) Az egye sü lés so rán ké szí tett egye sü lé si terv ré -
sze az egye sü lõ és a jog utód ci vil szer ve zet va gyon -
mér leg-ter ve ze te és az egye sü lé si szer zõ dés. Az egye -
sü lõ ci vil szer ve ze tek ve ze tõ tiszt ség vi se lõi – ha a ci -
vil szer ve ze tek dön tés ho zó szer vei va la mennyi ci vil
szer ve zet ese té ben az egye sü lés mel lett fog lal tak ál -
lást – egy más sal együtt mû köd ve és a dön tés ho zó
szer vek dön té sei alap ján el ké szí tik az egye sü lé si szer -
zõ dés ter ve ze tét, amely ben meg kell ha tá roz ni:

a) az egye sü lõ ci vil szer ve zet tí pu sát, ne vét, szék -
hely ét és nyil ván tar tá si szá mát, a lét re jö võ (jog utód)
ci vil szer ve zet ne vét és szék hely ét,

b) az egye sü lés mód ját (össze ol va dás vagy be ol va -
dás),

c) be ol va dás ese té ben az át ve võ ci vil szer ve zet lé -
te sí tõ ok ira tá ban szük sé ges mó do sí tá sok ter ve ze tét,

d) össze ol va dás ese té ben az új ci vil szer ve zet lé te -
sí tõ ok ira tá nak ter ve ze tét,

e) amit az egye sü lés ben részt vevõ ci vil szer ve ze -
tek dön tés ho zó szer vei szük sé ges nek tar ta nak.

(3) Nem egye sül het más egye sü let tel az az egye sü -
let, il let ve nem egye sít he tõ más ala pít vánnyal az az
ala pít vány, amely fel szá mo lás, jog utód nél kü li meg -
szün te té si el já rás alatt áll, vagy ha a bün te tõ ügy ben
el já ró bí ró ság vagy ügyész az egye sü le tet, il let ve ala -
pít ványt vagy a bí ró sá got ar ról ér te sí ti, hogy az egye -
sü let tel, il let ve ala pít vánnyal szem ben a kü lön tör -
vény ben meg ha tá ro zott bün te tõ jo gi in téz ke dés al kal -
ma zá sá ra ke rül het sor. Az egye sü let más egye sü let tel
való egye sü lé sét csak ak kor ha tá roz hat ja el, il let ve az
ala pít vány más ala pít vánnyal való egye sí té se csak
ak kor ren del he tõ el, ha a lé te sí tõ ok irat sze rin ti in du -
ló tõ két tel jes egé szé ben az egye sü let, il let ve az ala pít -
vány ren del ke zé sé re bocsátották.

10/F. § (1) A ci vil szer ve ze tek szét vá lá sa so rán a
jog elõd ci vil szer ve zet tag ja, ala pí tó ja akár valameny -
nyi jog utód ban tag ként, ala pí tó ként ve het részt.

(2) A szét vá lás so rán ké szí tett szét vá lá si terv ré sze
a szét vá ló és a jog utód ci vil szer ve zet va gyon mér -
leg-ter ve ze te és a szét vá lá si szer zõ dés. A szét vá lá si
szer zõ dést a dön tés ho zó szerv dön té sei alap ján a ve -
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ze tõ tiszt ség vi se lõk ké szí tik el. Eb ben meg kell ha tá -
roz ni:

a) a szét vá ló ci vil szer ve zet tí pu sát, ne vét, szék -
hely ét és nyil ván tar tá si szá mát és a lét re jö võ ci vil
szer ve ze tek ne vét és szék hely ét,

b) a szét vá lás mód ját (kü lön vá lás, ki vá lás),
c) a va gyon meg osz tá si ja vas la tot, va gyis a jog elõd

va gyo ná nak a jog utód ok köz ti meg osz tá sá nak ter ve -
zett ará nyát,

d) az egyes jo go sít vá nyok, il let ve kö te le zett sé gek,
va la mint a fo lya mat ban lévõ pe res és nem pe res
ügyek és ha tó sá gi el já rá sok te kin te té ben a jog utód
ne ve sí té sét,

e) ki vá lás ese té ben a fenn ma ra dó (to vább mû kö dõ)
ci vil szer ve zet lé te sí tõ ok ira tá ban szük sé ges mó do sí -
tá sok ter ve ze tét, va la mint a ki vá lás sal lét re jö võ ci vil
szer ve zet(ek) lé te sí tõ ok ira tá nak ter ve ze tét,

f) kü lön vá lás ese té ben a lét re jö võ új ci vil szer ve ze -
tek lé te sí tõ ok ira tá nak ter ve ze tét,

g) be ol va dá sos ki vá lás és be ol va dá sos kü lön vá lás
ese tén, ha ki zá ró lag fenn ma ra dó (to vább mû kö dõ) ci -
vil szer ve ze tek van nak, ezen ci vil szer ve ze tek lé te sí tõ 
ok ira tá ban szük sé ges mó do sí tá sok ter ve ze tét,

h) azt, hogy az (5) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tot
el mu lasz tó tag me lyik jog utód ci vil szer ve zet tag já vá
vá lik,

i) amit a szét vá ló ci vil szer ve zet dön tés ho zó szer ve 
szük sé ges nek tart.

(3) A szét vá lá si szán dék ról való dön tés ho za tal so -
rán a dön tés ho zó szerv nek meg kell ha tá roz nia azt is,
hogy a va gyon fel osz tá si ja vas lat el ké szí té se so rán mi -
lyen mód sze rek kel és me lyik jog utód va gyo na ként
kell fel tün tet ni a jog elõd va gyo nát.

(4) A szét vá lá si terv el fo ga dá sá ról vagy mó do sí tá -
sá ról a szét vá ló ci vil szer ve zet dön tés ho zó szer ve ha -
tá ro zat tal dönt (a to váb bi ak ban: szét vá lá si ha tá ro -
zat).

(5) A szét vá ló ci vil szer ve zet tag jai, ala pí tói nyi lat -
koz nak ar ról, me lyik jog utód ci vil szer ve zet tag já vá,
ala pí tó já vá kí ván nak vál ni. A jog utód új ci vil szer ve -
zet lé te sí tõ ok ira tát csak a jog utód ci vil szer ve ze tek
meg fe le lõ dön tés ho zó szer ve fo gad ja el.

(6) A szét vá ló ci vil szer ve zet va gyon meg osz tás
elõtt szer zett jo ga i nak ér vé nye sí té sé re a szét vá lás
után az a jog utód jo go sult, amely hez az adott jo got a
szét vá lá si ha tá ro zat te le pí tet te.

(7) Ha va la mely va gyon tárgy ról, igény rõl a szét vá -
lá si ha tá ro zat ban nem ren del kez tek vagy az csak
utóbb vált is mert té, a va gyon tárgy, igény vagy an nak
el len ér té ke (ér vé nye sí té si joga) va la mennyi jog utód
ci vil szer ve ze tet a va gyon meg osz tás ará nyá ban il le ti
meg.

(8) Ha va la mely kö te le zett ség rõl a szét vá lá si ha tá -
ro zat ban nem ren del kez tek vagy az csak utóbb vált
is mert té, a jog utód ci vil szer ve ze tek (ide ért ve a szét -
vá lás után meg ma ra dó ci vil szer ve ze tet is) fe le lõs sé -
ge egye tem le ges.

(9) A szét vá lá si ha tá ro zat ban ne ve sí tett kö ve te lést
el sõ sor ban az zal a jog utód dal szem ben kell ér vé nye -
sí te ni, amely hez az adott kö te le zett sé get a szét vá lá si

ha tá ro zat a va gyon meg osz tás foly tán te le pí tet te. Ha e 
kö te le zett sé gét a jog utód a kö ve te lés ese dé kes sé ge -
kor nem tel je sí ti, va la mennyi jog utód fe le lõs sé ge
egye tem le ges. A jog utód ok egy más kö zöt ti vi szo nyá -
ban az el szá mo lás alap ja a szét vá lá si ha tá ro zat ban írt
va gyon meg osz tá si ren del ke zés, ilyen ren del ke zés hi -
á nyá ban pe dig a va gyon meg osz tás aránya.

III. fe je zet

A ci vil szer ve ze tek fe let ti tör vé nyes sé gi
el len õr zés

3. Az ügyész és a bí ró ság in téz ke dé sei

11. § (1) A ci vil szer ve zet mû kö dé se fe lett az
ügyész ség – az e tör vény ben, va la mint a Ptk.-ban
meg ha tá ro zott el té ré sek kel – az ügyész ség rõl szó ló
tör vény ren del ke zé sei sze rint tör vé nyes sé gi el len õr -
zést gya ko rol. A tör vé nyes sé gi el len õr zés nem ter jed
ki az olyan ügyek re, ame lyek ben egyéb ként bí ró sá gi
vagy köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás nak van helye.

(2) A tör vé nyes sé gi el len õr zést gya kor ló ügyész el -
len õr zi, hogy a ci vil szer ve zet

a) bel sõ (ön kor mány za ti) sza bály za tai, il let ve azok
mó do sí tá sai meg fe lel nek-e a jog sza bály ok nak és a lé -
te sí tõ ok irat nak,

b) mû kö dé se, ha tá ro za tai, a dön tés ho zó szerv dön -
té sei meg fe lel nek-e a jog sza bály ok nak, a lé te sí tõ ok -
irat nak vagy az egyéb bel sõ (ön kor mány za ti) sza -
bály za tok nak.

(3) Ha a ci vil szer ve zet mû kö dé sé nek tör vé nyes sé -
ge más kép pen nem biz to sít ha tó, az ügyész tör vé -
nyes sé gi el len õr zé si jog kör ében el jár va ke re set tel a
bí ró ság hoz for dul hat. A bí ró ság a ke re se tet meg vizs -
gál ja és szük ség ese tén

a) meg sem mi sí ti a ci vil szer ve zet bár mely szer vé -
nek tör vény sér tõ ha tá ro za tát, és szük ség sze rint új
ha tá ro zat meg ho za ta lát ren de li el,

b) a mû kö dés tör vé nyes sé gé nek hely re ál lí tá sa ér -
de ké ben össze hív ja a dön tés ho zó szer vet, vagy ha tár -
idõ tû zé sé vel a tör vé nyes mû kö dés hely re ál lí tá sá ra
kö te le zi a dön tés ho zó szer vet, és mind er rõl ér te sí ti a
ci vil szer ve zet nél vá lasz tott fe lü gye lõ szer vet is,

c) ha a tör vé nyes mû kö dés nem ál lít ha tó hely re
vagy a b) pont sze rin ti ha tár idõ ered mény te le nül telt
el, a ci vil szer ve ze tet meg szün te ti.

(4) A bí ró ság az ügyész ke re se te alap ján fel osz lat ja
az egye sü le tet, ha an nak mû kö dé se vagy te vé keny sé -
ge a 3. § (3) be kez dé sé be üt kö zik.

(5) A bí ró ság az ügyész ke re se te alap ján meg ál la -
pít ja

a) az egye sü let meg szû né sét, ha

aa) ha tá ro zott idõ re jött lét re és a meg ha tá ro zott
idõ tar tam el telt [Ptk. 3:48. § (1) be kez dés a) pont],

ab) meg szû né se meg ha tá ro zott fel té tel be kö vet ke -
zé sé hez kö tött és e fel té tel be kö vet ke zett [Ptk. 3:48. §
(1) be kez dés b) pont],

ac) meg va ló sí tot ta cél ját vagy cél já nak meg va ló sí -
tá sa le he tet len né vált, és új célt nem ha tá roz tak meg
[Ptk. 3:84. § a) pont],
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ad) tag ja i nak szá ma hat hó na pon ke resz tül a
Ptk.-ban meg ha tá ro zott leg ki sebb lét szám alá csök -
ken [Ptk. 3:84. § b) pont], fel té ve, hogy az aa)–ac) pont
sze rin ti ese tek ben az ab ban fog lal tak ra fi gye lem mel
az egye sü let nem ha tá ro zott a meg szû né sé rõl,

b) az ala pít vány meg szû né sét, ha cél já nak meg va -
ló sí tá sa le he tet len né vált, és a cél mó do sí tá sá ra vagy
más ala pít vánnyal való egye sü lés re nincs mód [Ptk.
3:403. § (1) be kez dés b) pont].

(5a) A bí ró ság az ala pí tó ké rel mé re vagy az
ügyész ség in dít vá nyá ra ál la pít ja meg az ala pít vány
meg szû né sét, ha

a) ha tá ro zott idõ re ala pí tot ták és a meg ha tá ro zott
idõ tar tam el telt [Ptk. 3:48. § (1) be kez dés a) pont],

b) meg szû né se meg ha tá ro zott fel té tel be kö vet ke -
zé sé hez kö tött és e fel té tel be kö vet ke zett [Ptk. 3:48. §
(1) be kez dés b) pont],

c) cél ját meg va ló sí tot ta, és az ala pí tó új célt nem ha -
tá ro zott meg [Ptk. 3:403. § (1) be kez dés a) pont],

d) há rom éven át a cél ja meg va ló sí tá sa ér de ké ben
nem foly ta tott te vé keny sé get [Ptk. 3:403. § (1) be kez -
dés c) pont].

(5b) A bí ró ság az ala pí tó ké rel mé re – a Cnytv. 59. §
(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben az ala pí tó
ke re se té re – ál la pít ja meg az ala pít vány meg szû né sét, 
ha cél já nak meg va ló sí tá sa le he tet len né vált, és a cél
mó do sí tá sá ra vagy más ala pít vánnyal való egye sü -
lés re nincs mód [Ptk. 3:403. § (1) be kez dés b) pont].

(6) A ci vil szer ve zet – fel osz la tá sa, meg szün te té se
vagy meg szû né sé nek meg ál la pí tá sa ese tén – a nyil -
ván tar tás ból való tör lés rõl ren del ke zõ bí ró sá gi ha tá -
ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek nap já val szû nik meg.

(7) Az ügyész a ci vil szer ve zet szer vé nek tör vény -
sér tõ ha tá ro za tá nak meg sem mi sí té sé re a (3) be kez -
dés a) pont ja sze rin ti ke re set le ve let a ha tá ro zat meg -
ho za ta lá tól szá mí tott egy éven be lül nyújt hat ja be.

4.

12. §  (Ha tá lyon kí vül he lyez ve.)

IV. fe je zet

Ci vil szer ve ze tek nyil ván tar tá sa

5. A nyil ván tar tás ve ze té se és ke ze lé se

13. § (1) A ci vil szer ve ze tet – a ci vil szer ve ze tek bí -
ró sá gi nyil ván tar tá sá ról és az ez zel össze füg gõ el já rá -
si sza bá lyok ról szó ló tör vény ren del ke zé sei sze rint
el jár va – a tör vény szék ve szi nyil ván tar tás ba.

(2)–(3) (2015. ja nu ár 1. nap ján ha tály ba lépõ ren -
del ke zé sek.)

6. Ci vil In for má ci ós Por tál

14. § (1) A tár sa dal mi és ci vil kap cso la tok fej lesz té -
sé ért fe le lõs mi nisz ter (to váb bi ak ban: mi nisz ter) a ci -
vil szer ve ze tek kel kap cso la tos nyil vá nos, köz ér dek -
bõl nyil vá nos in for má ci ók gyûj té se, rend sze re zé se és
köz zé té te le, il let ve ez zel össze füg gés ben a ké re lem re
tör té nõ adat szol gál ta tás biz to sí tá sa cél já ból aka dály -

men tes hon la pot mû köd tet (to váb bi ak ban: Ci vil In -
for má ci ós Portál).

(2) (2015. ja nu ár 1. nap ján ha tály ba lépõ ren del ke -
zé sek.) 

7. A nyil ván tar tás hoz való hoz zá fé rés

15. § (1) A ci vil szer ve zet nyil ván tar tás ba be jegy -
zett ada tai – ide ért ve a tö rölt ada to kat is – nyil vá no -
sak.

(2) Az egye sü let, ala pít vány bí ró ság hoz be nyúj tott
ira tai, ide ért ve a még el nem bí rált ké rel met és mel -
lék le te it is, – a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
tel lel – nyil vá no sak, azo kat bár ki meg te kint he ti, és
azok ról fel jegy zést ké szít het.

(3) Az egye sü let ala ku ló ülé sé nek je len lé ti íve, va -
la mint az egye sü let tag nyil ván tar tá sa nem nyil vá nos.

(4) A tör vé nyes sé gi el len õr zé si el já rás ke re té ben az 
ügyész ség tel jes körû irat be te kin tés re jo go sult.

16. § Az e tör vény alap ján ke zelt ada tok sta tisz ti kai 
cél ra fel hasz nál ha tók és azok ból, sze mély azo no sí tás -
ra al kal mat lan mó don, sta tisz ti kai ada tok szol gál tat -
ha tók.

V. fe je zet

A ci vil szer ve zet gaz dál ko dá sa

8. A gaz dál ko dás ál ta lá nos sza bá lyai

17. § (1) A ci vil szer ve zet a lé te sí tõ ok ira tá ban meg -
ha tá ro zott cél meg va ló sí tá sa ér de ké ben va gyo ná val
önál ló an gaz dál ko dik, ci vil szer ve zet el sõd le ge sen
gaz da sá gi-vál lal ko zá si te vé keny ség foly ta tá sá ra nem 
ala pít ha tó.

(2) A ci vil szer ve zet tar to zá sa i ért sa ját va gyo ná val
fe lel. A ci vil szer ve zet ala pí tó ja, tag ja – a va gyo ni hoz -
zá já ru lá sá nak meg fi ze té sén túl – a szer ve zet tar to zá -
sa i ért sa ját va gyo ná val nem fe lel.

(3) A ci vil szer ve zet a lé te sí tõ ok irat ban meg ha tá -
ro zott cél sze rin ti te vé keny sé get (a to váb bi ak ban:
alap cél sze rin ti te vé keny ség) – ide ért ve a köz hasz nú
te vé keny sé get is – foly tat hat és – cél ja meg va ló sí tá sa
gaz da sá gi fel tét ele i nek biz to sí tá sa ér de ké ben – gaz -
da sá gi-vál lal ko zá si te vé keny sé get is vé gez het,
amennyi ben ez az alap cél sze rin ti te vé keny sé gét nem 
ve szé lyez te ti.

(4) A ci vil szer ve zet csak olyan mó don ve het fel hi -
telt és vál lal hat kö te le zett sé get, amely nem ve szé -
lyez te ti az alap cél sze rin ti (köz hasz nú) te vé keny sé gé -
nek el lá tá sát és mû kö dé sé nek fenn tar tá sát.

(5) A ci vil szer ve zet ügy ve ze tõ szer vé nek fe la da ta
a mû kö dõ ké pes ség fenn tar tá sa, és a fe nye ge tõ fi ze -
tés kép te len ség ese tén a hi te le zõk ér de ke i nek szem
elõtt tar tá sá val a szük sé ges in téz ke dé sek meg ho za ta -
la, il let ve kez de mé nye zé se.

18. § (1) A ci vil szer ve zet
a) alap cél sze rin ti (köz hasz nú), és
b) gaz da sá gi-vál lal ko zá si

te vé keny sé get foly tat hat.
(2) A ci vil szer ve zet va gyo nát a 17. § (3) be kez dé se

sze rint foly ta tott gaz da sá gi-vál lal ko zá si te vé keny ség 
ered mé nye is gya ra pít hat ja.
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19. § (1) A ci vil szer ve zet be vé te lei:

a) egye sü let ese té ben tag díj, ala pít vány ese té ben
ala pí tó tól ka pott be fi ze tés, va la mint az ala pí tó ál tal
az ala pít vány ren del ke zé sé re bo csá tott va gyon;

b) gaz da sá gi-vál lal ko zá si te vé keny ség bõl (szol gál -
ta tás nyúj tá sá ból) szár ma zó be vé tel;

c) a költ ség ve té si tá mo ga tás:

ca) a pá lyá zat út ján, va la mint egye di dön tés sel ka -
pott költ ség ve té si tá mo ga tás;

cb) az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból, il let ve a 
Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó, a költ ség ve tés bõl jut ta -
tott tá mo ga tás;

cc) az Eu ró pai Unió költ ség ve té sé bõl vagy más ál -
lam tól, nem zet kö zi szer ve zet tõl szár ma zó tá mo ga tás;

cd) a sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé -
nek az adó zó ren del ke zé se sze rint ki utalt össze ge;

d) az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl köz szol gál ta -
tá si szer zõ dés el len ér té ke ként szer zett be vé tel;

e) más szer ve zet tõl, il let ve ma gán sze mély tõl ka -
pott ado mány;

f) be fek te té si te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel;

g) az a)–f) pon tok alá nem tar to zó egyéb be vé tel.

(2) A ci vil szer ve zet költ sé gei, rá for dí tá sai (ki adá -
sai):

a) alap cél sze rin ti (köz hasz nú) te vé keny ség hez
köz vet le nül kap cso ló dó költ sé gek;

b) gaz da sá gi vál lal ko zá si te vé keny ség hez (szol gál -
ta tás nyúj tá sá hoz) köz vet le nül kap cso ló dó költ sé gek;

c) a ci vil szer ve zet szer ve i nek, szer ve ze té nek mû -
kö dé si költ sé gei (ide ért ve az ad mi niszt rá ció költ sé ge -
it és az egyéb fel me rült köz ve tett költ sé ge ket), va la -
mint a több te vé keny ség hez hasz nált immateriális ja -
vak és tár gyi esz kö zök ér ték csök ke né si le írá sa;

d) az a)–c) pon tok alá nem tar to zó egyéb költ ség.

20. § A ci vil szer ve zet be vé te le it a 19. § (1) be kez dés 
sze rin ti rész le te zés ben, költ sé ge it rá for dí tá sa it (ki -
adá sa it) a 19. § (2) be kez dés sze rin ti rész le te zés ben el -
kü lö ní tet ten, a szám vi te li elõ írá sok sze rint tart ja nyil -
ván.

21. § A ci vil szer ve zet 19. § (2) be kez dés c) és d)
pont ja sze rin ti költ sé ge it, rá for dí tá sa it (ki adá sa it)
alap cél sze rin ti (köz hasz nú) te vé keny ség és a gaz da -
sá gi-vál lal ko zá si te vé keny ség kö zött, az elõ zõ ek ben
fel so rolt te vé keny sé gek ár be vé tel ének (be vé tel ének)
ará nyá ban kell éven te meg osz ta ni.

22. § (1) A ci vil szer ve zet a gaz da sá gi-vál lal ko zá si
te vé keny ség gel össze füg gõ immateriális ja vak és a
tár gyi esz kö zök ér ték csök ke né si le írá sát tár sa sá gi
adó alap já nak meg ha tá ro zá sa kor a tár sa sá gi adó ról
és az osz ta lék adó ról szó ló tör vény sze rint ve he ti fi -
gye lem be.

(2) A ci vil szer ve zet mû kö dé se so rán az in du ló
tõke (törzs va gyon) ke ze lé sé re a lé te sí tõ ok irat ren del -
ke zé sei az irány adó ak.

23. § Ha va la mely évre vo nat ko zó an meg ál la pít ha -
tó, hogy a ci vil szer ve zet el sõd le ge sen gaz da sá gi-vál -
lal ko zá si te vé keny sé gû szer ve zet nek mi nõ sült, az
adó ha tó ság a ci vil szer ve zet tel szem ben tör vé nyes sé -
gi el len õr zé si el já rást kez de mé nyez.

9. Az ado mány gyûj tés sza bá lyai

24. § Ci vil szer ve zet ja vá ra ado mány gyûj tõ te vé -
keny ség foly tat ha tó.

25. § (1) A ci vil szer ve zet ne vé ben vagy ja vá ra tör -
té nõ ado mány gyûj tés nem jár hat az ado má nyo zók,
il let ve más sze mé lyek za va rá sá val, a sze mély hez fû -
zõ dõ jo gok és az em be ri mél tó ság sé rel mé vel.

(2) A ci vil szer ve zet ne vé ben vagy ja vá ra tör té nõ
ado mány gyûj tés csak a ci vil szer ve zet írás be li meg -
ha tal ma zá sa alap ján vé gez he tõ.

26. § A ci vil szer ve zet ré szé re jut ta tott ado má nyo -
kat az ado má nyo zó nyil ván tar tá sá ba be ál lí tott könyv 
sze rin ti, en nek hi á nyá ban a szo ká sos pi a ci áron kell
nyil ván tar tás ba ven ni.

VI. fe je zet

Ci vil szer ve ze tek könyv ve ze tés ének,
be szá mo lá si rend jé nek sza bá lyai

10. A könyv ve ze tés nyil ván tar tá si sza bá lyai

27. § (1) A ci vil szer ve zet nek az alap cél sze rin ti
(ezen be lül köz hasz nú) te vé keny sé gé bõl, il let ve a
gaz da sá gi-vál lal ko zá si te vé keny sé gé bõl szár ma zó
be vé te le it és költ sé ge it, rá for dí tá sa it (ki adá sa it) el kü -
lö ní tet ten kell nyil ván tar ta ni.

(2) A ci vil szer ve zet nyil ván tar tá sa i ra egye bek ben
a reá irány adó könyv ve ze té si sza bá lyo kat kell al kal -
maz ni, az zal, hogy köz hasz nú jog ál lá sú szer ve zet ki -
zá ró lag ket tõs könyv vi telt ve zet het.

11. A be szá mo lá si sza bá lyok

28. § (1) A ci vil szer ve zet a mû kö dé sé rõl, va gyo ni,
pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl az üz le ti év köny -
ve i nek le zá rá sát kö ve tõ en az üz le ti év utol só nap já -
val, il let ve a meg szû nés nap já val mint mérleg for du -
ló nappal a jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint
kö te les be szá mo lót ké szí te ni.

(2) Ci vil szer ve zet ese té ben az üz le ti év azo nos a
nap tá ri év vel. Az üz le ti év az év köz ben ala ku ló, il let -
ve meg szû nõ szer ve ze tek ese té ben a meg ala ku lás, il -
let ve meg szû nés évé ben tér el a nap tá ri év tõl. A mér -
leg for du ló nap ja – a meg szû nést ki vé ve – de cem ber
31.

(3) A be szá mo ló for má ját a ci vil szer ve zet ál tal
foly ta tott te vé keny ség, az éves összes be vé tel (az
alap cél sze rin ti te vé keny ség és a gaz da sá gi-vál lal ko -
zá si te vé keny ség összes be vé tel ének) nagy sá ga, va la -
mint a könyv ve ze tés mód ja ha tá roz za meg.

(4) Ci vil szer ve zet jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ
szer ve ze ti egy sé ge a ci vil szer ve zet re vo nat ko zó sza -
bá lyok sze rin ti be szá mo lót ké szít, ame lyet a 30. § (1)
be kez dé se sze rint le tét be he lyez.

29. § (1) A ci vil szer ve zet könyv ve ze té se – a be szá -
mo lá si kö te le zett ség függ vé nyé ben – az egy sze res
vagy a ket tõs könyv vi tel rend sze ré ben, ma gyar nyel -
ven, fo rint ban tör tén het.

(2) A ci vil szer ve zet be szá mo ló ja tar tal maz za:
a) a mér le get (egy sze rû sí tett mér le get),
b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést),
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c) ket tõs könyv vi tel ese té ben a ki egé szí tõ mel lék le -
tet.

(3) A ci vil szer ve zet kö te les a be szá mo ló já val egyi -
de jû leg köz hasz nú sá gi mel lék le tet is ké szí te ni.

(4) A ket tõs könyv vi telt ve ze tõ köz hasz nú szer ve -
zet ki egé szí tõ mel lék le té ben be kell mu tat ni a tá mo -
ga tá si prog ram ke re té ben vég le ges jel leg gel fel hasz -
nált össze ge ket tá mo ga tá son ként. Tá mo ga tá si prog -
ram alatt a köz pon ti, az ön kor mány za ti, il let ve nem -
zet kö zi for rás ból, il let ve más gaz dál ko dó tól ka pott, a
te vé keny ség fenn tar tá sát, fej lesz té sét cél zó tá mo ga -
tást, ado mányt kell ér te ni. Kü lön kell meg ad ni a ki -
egé szí tõ mel lék let ben a tá mo ga tá si prog ram ke re té -
ben ka pott vissza té rí ten dõ (kö te le zett ség ként ki mu -
ta tott) tá mo ga tás ra vo nat ko zó, elõb bi ek ben rész le te -
zett adatokat.

(5) A ket tõs könyv vi telt ve ze tõ köz hasz nú szer ve -
zet ki egé szí tõ mel lék le té ben be kell mu tat ni a szer ve -
zet ál tal az üz le ti év ben vég zett fõbb te vé keny sé ge ket 
és prog ra mo kat.

(6) A köz hasz nú sá gi mel lék let ben be kell mu tat ni a 
szer ve zet ál tal vég zett köz hasz nú te vé keny sé ge ket,
ezen te vé keny sé gek fõ cél cso port ja it és ered mé nye it,
va la mint a köz hasz nú jog ál lás meg ál la pí tá sá hoz
szük sé ges 32. § sze rin ti ada to kat, mu ta tó kat.

(7) A köz hasz nú sá gi mel lék let tar tal maz za a köz -
hasz nú cél sze rin ti jut ta tá sok ki mu ta tá sát, a ve ze tõ
tiszt ség vi se lõk nek nyúj tott jut ta tá sok össze gét és a
jut ta tás ban ré sze sü lõ ve ze tõ tiszt sé gek fel so ro lá sát.

30. § (1) A ci vil szer ve zet kö te les a jó vá ha gyás ra jo -
go sult tes tü let ál tal el fo ga dott be szá mo ló ját, va la mint 
köz hasz nú sá gi mel lék le tét – kö te le zõ könyv vizs gá lat 
ese tén a könyv vizs gá lói zá ra dé kot vagy a zá ra dék
meg adá sá nak el uta sí tá sát is tar tal ma zó füg get len
könyv vizs gá lói je len tés sel együtt – az adott üz le ti év
mérlegfordulónapját kö ve tõ ötö dik hó nap utol só
nap já ig le tét be he lyez ni és köz zé ten ni, kö te le zõ
könyv vizs gá lat ese tén ugyan olyan for má ban és tar ta -
lom mal, mint amely nek alap ján a könyv vizs gá ló a
be szá mo lót fe lül vizs gál ta.

(2) A ci vil szer ve zet az (1) be kez dés sze rin ti kö te le -
zett sé gé nek a ci vil szer ve ze tek bí ró sá gi nyil ván tar tá -
sá ról és az ez zel össze füg gõ el já rá si sza bá lyok ról szó -
ló tör vény ben meg ha tá ro zott mó don tesz ele get.

(3) A le tét be he lye zett be szá mo lót, va la mint köz -
hasz nú sá gi mel lék le tet a ci vil szer ve ze tek bí ró sá gi
nyil ván tar tá sá ról és az ez zel össze füg gõ el já rá si sza -
bá lyok ról szó ló tör vény ben meg ha tá ro zott mó don
kell köz zé ten ni, va la mint ada ta i nak le kér de zé sét a
Ci vil In for má ci ós Por tál szá má ra le he tõ vé kell tenni.

(4) Ha a ci vil szer ve zet sa ját hon lap pal ren del ke -
zik, a köz zé té te li kö te le zett ség ki ter jed a be szá mo ló,
va la mint köz hasz nú sá gi mel lék let sa ját hon la pon tör -
té nõ el he lye zé sé re is. A ci vil szer ve zet a sa ját hon la -
pon köz zé tett ada tok fo lya ma tos meg te kint he tõ sé gét
leg alább a köz zé té telt kö ve tõ má so dik üz le ti évre vo -
nat ko zó ada tok köz zé té te lé ig biztosítja.

(5) Ha a ci vil szer ve zet a be szá mo ló val, va la mint
köz hasz nú sá gi mel lék let tel kap cso la tos (1)–(3) be -
kez dés sze rin ti kö te le zett sé gét el mu laszt ja és azt egy

éven be lül nem pó tol ja, a bí ró ság tör vé nyes sé gi el len -
õr zé si el já rás le foly ta tá sa cél já ból ér te sí ti az ügyész -
sé get.

(6) A ci vil szer ve zet be szá mo ló já ra egye bek ben a
szám vi tel rõl szó ló tör vény, va la mint az an nak fel ha -
tal ma zá sa alap ján ki adott kor mány ren de let elõ írá sa it 
kell al kal maz ni.

VII. fe je zet

A köz hasz nú jog ál lás

12. A köz hasz nú jog ál lás meg szer zé sé nek
fel tét elei

31. § E fe je zet ren del ke zé se i nek al kal ma zá sa so rán
a 32. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti szer ve ze tek ese -
té ben a rá juk irány adó jog sza bály sze rin ti szer vet kell
ér te ni a szer ve zet dön tés ho zó szer ve, ügy ve ze tõ szer -
ve alatt. E szer ve ze tek ese té ben a köz hasz nú jog ál lást
a szer ve zet nyil ván tar tás ára il le té kes szerv ál la pít ja
meg és jegy zi be a nyil ván tar tás ba.

32. § (1) Köz hasz nú szer ve zet té mi nõ sít he tõ a Ma -
gyar or szá gon nyil ván tar tás ba vett köz hasz nú te vé -
keny sé get vég zõ szer ve zet, amely a tár sa da lom és az
egyén kö zös szük ség le te i nek ki elé gí té sé hez meg fe le -
lõ erõ for rás ok kal ren del ke zik, to váb bá amely nek
meg fe le lõ tár sa dal mi tá mo ga tott sá ga ki mu tat ha tó, és 
amely:

a) ci vil szer ve zet (ide nem ért ve a ci vil tár sa sá got),
vagy

b) olyan egyéb szer ve zet, amely re vo nat ko zó an a
köz hasz nú jog ál lás meg szer zé sét tör vény le he tõ vé te -
szi.

(2) Tör vény az (1) be kez dés tõl el té rõ en meg ál la pít -
hat ja va la mely szer ve zet köz hasz nú jog ál lá sát.

(3) A köz hasz nú te vé keny sé get vég zõ szer ve zet
hoz zá já rul a tár sa da lom és az egyén kö zös szük ség le -
te i nek ki elé gí té sé hez, amennyi ben az elõ zõ év rõl szó -
ló köz hasz nú sá gi mel lék let cél cso port ra vo nat ko zó
ada tai alap ján a szer ve zet szol gál ta tá sai a szer ve zet
tes tü le ti tag ja in, mun ka vál la ló in, ön kén te se in kí vül
más sze mé lyek szá má ra is hoz zá fér he tõ ek.

(4) Meg fe le lõ erõ for rás áll az (1) be kez dés sze rin ti
szer ve zet ren del ke zé sé re, ha az elõ zõ két le zárt üz le ti
év vo nat ko zá sá ban a kö vet ke zõ fel té te lek kö zül leg -
alább egy tel je sül:

a) az át la gos éves be vé te le meg ha lad ja az egy mil lió 
fo rin tot, vagy

b) a két év egy be szá mí tott adó zott ered mé nye
(tárgy évi ered mé nye) nem ne ga tív, vagy

c) a sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sai (ki adá sai) – a ve -
ze tõ tiszt ség vi se lõk jut ta tá sa i nak fi gye lem be vé te le
nél kül – el éri az összes rá for dí tás (ki adás) egy ne gye -
dét.

(5) Meg fe le lõ tár sa dal mi tá mo ga tott ság mu tat ha tó
ki az (1) be kez dés sze rin ti szer ve zet nél, ha az elõ zõ
két le zárt üz le ti éve vo nat ko zá sá ban a kö vet ke zõ fel -
té te lek kö zül leg alább egy tel je sül:

a) a sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé -
nek az adó zó ren del ke zé se sze rint a szer ve zet nek fel -
aján lott összeg bõl ki utalt összeg el éri az 54. § sze rin ti
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be vé tel nél kül szá mí tott összes be vé tel ket tõ szá za lé -
kát, vagy

b) a köz hasz nú te vé keny ség ér de ké ben fel me rült
költ sé gek, rá for dí tá sok el érik az összes rá for dí tás fe -
lét a két év át la gá ban, vagy

c) köz hasz nú te vé keny sé gé nek el lá tá sát tar tó san
(két év át la gá ban) leg alább tíz köz ér de kû ön kén tes
te vé keny sé get vég zõ sze mély se gí ti a köz ér de kû ön -
kén tes te vé keny ség rõl szó ló 2005. évi LXXXVIII. tör -
vény nek meg fe le lõ en.

(6) A be szá mo ló ada tai alap ján min den le tét be he -
lye zés al kal má val a köz hasz nú jog ál lás nyil ván tar tás -
ba vé te lé re il le té kes szerv meg vizs gál ja az (1) be kez -
dés sze rin ti fel té te lek tel je sü lé sét. Ha az (1) be kez dés
sze rin ti fel té te lek nem tel je sül nek, a szer ve zet köz -
hasz nú jog ál lá sát a bí ró ság meg szün te ti és az erre vo -
nat ko zó ada tot a nyil ván tar tás ból törli.

33. § A köz hasz nú szer ve zet té mi nõ sít he tõ szer ve -
zet köz hasz nú jog ál lá sát a köz hasz nú szer ve zet ként
való nyil ván tar tás ba vé tel lel szer zi meg (a to váb bi ak -
ban: köz hasz nú sá gi nyil ván tar tás ba vé tel).

34. § (1) A köz hasz nú sá gi nyil ván tar tás ba vé tel hez
a szer ve zet lé te sí tõ ok ira tá nak tar tal maz nia kell,
hogy a szer ve zet

a) mi lyen köz hasz nú te vé keny ség(ek)et foly tat, e
köz hasz nú te vé keny ség(ek)et mely köz fel a da t(ok) hoz
kap cso ló dó an vég zi, to váb bá hogy e köz fel adat(ok)
tel je sí té sét mely jog sza bály hely(ek) írja (ír ják) elõ, va -
la mint – ha tag ság gal ren del ke zik – nem zár ja ki,
hogy tag ja in kí vül más is ré sze sül hes sen a köz hasz nú 
szol gál ta tá sa i ból;

b) gaz da sá gi-vál lal ko zá si te vé keny sé get csak köz -
hasz nú vagy a lé te sí tõ ok irat ban meg ha tá ro zott alap -
cél sze rin ti te vé keny ség meg va ló sí tá sát nem ve szé -
lyez tet ve vé gez;

c) gaz dál ko dá sa so rán el ért ered mé nyét nem oszt ja 
fel, azt a lé te sí tõ ok ira tá ban meg ha tá ro zott köz hasz -
nú te vé keny sé gé re for dít ja;

d) köz vet len po li ti kai te vé keny sé get nem foly tat,
szer ve ze te pár tok tól füg get len és azok nak anya gi tá -
mo ga tást nem nyújt.

(2) A köz hasz nú nyil ván tar tás ba vé tel re irá nyu ló
ké rel met elõ ter jesz tõ szer ve zet nek meg kell fe lel nie
az e tör vény 32. §-ában fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
ame lyet a bí ró ság a nyil ván tar tás és a be szá mo ló ada -
tai alap ján ál la pít meg.

35. § (1) Ci vil szer ve zet tel ál la mi, köz igaz ga tá si,
költ ség ve té si szerv köz szol gál ta tá si szer zõ dést ki zá -
ró lag ak kor köt het, ha a ci vil szer ve zet köz hasz nú
jog ál lá sú.

(2) Nem mi nõ sül köz szol gál ta tá si szer zõ dés nek a
fe la dat fi nan szí ro zá sát szol gá ló tá mo ga tás, ha a tá -
mo ga tás nyúj tá sá nak min den fel té tel ét jog sza bály
ha tá roz za meg, és a tá mo ga tá si dön tés meg ho za ta la
so rán a dön tés ho zó nak mér le ge lé si joga nincs. Nem
mi nõ sül mér le ge lé si jog nak, ha a dön tés ho zó a jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott tá mo ga tá si ke ret ki me rü -
lé sé ig a tá mo ga tás oda íté lé sé re vo nat ko zó, a jog sza -

bá lyi fel té te lek nek meg fe le lõ ké rel me ket be ér ke zé si
sor rend ben teljesíti.

36. § (1) Köz hasz nú jog ál lá sú szer ve zet jo go sult
hasz nál ni a köz hasz nú meg je lö lést.

(2) A ci vil szer ve ze te ket és a köz hasz nú szer ve ze -
te ket, va la mint az e szer ve ze te ket tá mo ga tó kat kü lön
jog sza bály alap ján adó- és il le ték men tes ség vagy
adó- és il le ték ked vez mény il le ti meg.

37. § (1) A több tag ból álló dön tés ho zó szerv, va la -
mint az ügy ve ze tõ szerv ülé sei nyil vá no sak, amely
nyil vá nos ság jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek -
ben kor lá toz ha tó.

(2) A több tag ból álló dön tés ho zó szerv ese tén a
köz hasz nú szer ve zet lé te sí tõ ok ira tá nak tar tal maz nia 
kell

a) az ülé se zés gya ko ri sá gá ra – amely évi egy al ka -
lom nál ke ve sebb nem le het –, az ülé sek össze hí vá sá -
nak rend jé re, a na pi rend köz lé sé nek mód já ra, az ülé -
sek nyil vá nos sá gá ra, ha tá ro zat ké pes sé gé re és a ha tá -
ro zat ho za tal mód já ra,

b) a köz hasz nú szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek
össze fér he tet len sé gé re,

c) ha a köz hasz nú szer ve zet mû kö dé sét és gaz dál -
ko dá sát el len õr zõ fe lü gye lõ szerv lét re ho zá sa vagy
ki je lö lé se kö te le zõ, en nek lét re ho zá sá ra, ha tás kö ré re
és mû kö dé sé re, va la mint

d) a köz hasz nú szer ve zet éves be szá mo ló ja jó vá ha -
gyá sá nak mód já ra
vo nat ko zó sza bá lyo kat.

(3) A köz hasz nú szer ve zet lé te sí tõ ok ira tá nak vagy 
– en nek fel ha tal ma zá sa alap ján – bel sõ sza bály za tá -
nak ren del kez nie kell

a) olyan nyil ván tar tás ve ze té sé rõl, amely bõl a dön -
tés re jo go sult szerv dön té sé nek tar tal ma, idõ pont ja és 
ha tá lya, il let ve a dön tést tá mo ga tók és el len zõk szám -
ará nya (ha le het sé ges, sze mé lye) meg ál la pít ha tó,

b) a dön té sek nek az érin tet tek kel való köz lé si, il let -
ve nyil vá nos ság ra ho za ta li mód já ról,

c) a köz hasz nú szer ve zet mû kö dé sé vel kap cso la to -
san ke let ke zett ira tok ba való be te kin tés rend jé rõl, va -
la mint

d) a köz hasz nú szer ve zet mû kö dé sé nek, szol gál ta -
tá sa igény be vé te le mód já nak, be szá mo lói köz lé sé nek 
nyil vá nos sá gá ról.

(4) Az egy tag ból (sze mély bõl) álló dön tés ho zó
szerv ese tén a dön tés ho za talt meg elõ zõ en e tag (sze -
mély) kö te les – a sze mé lyi kér dé sek kel kap cso la tos
dön té se ket ki vé ve – a fe lü gye lõ szerv, va la mint a fe le -
lõs sze mé lyek vé le mé nyé nek meg is me ré se ér de ké -
ben ülést össze hív ni, vagy írá sos vé le mé nyü ket be -
sze rez ni. Az írá sos vé le mé nyek, il let ve az ülés rõl ké -
szült jegy zõ köny vek nyil vá no sak.

(5) Az egy tag ból (sze mély bõl) álló dön tés ho zó
szerv ese tén a lé te sí tõ ok irat nak ren del kez nie kell

a) a (4) be kez dés ben fog lalt vé le mé nye zé si jog gya -
kor lá sá nak mód já ról,

b) ab ban az eset ben, ha a vé le mé nye zé si jo got ülé -
sen gya ko rol ják – a ha tá ro zat ké pes ség ki vé te lé vel – a
(2) be kez dés a) pont já ban fog lal tak ról, va la mint
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c) a (2) be kez dés b)–d) pont já ban és a (3) be kez dés -
ben fog lal tak ról.

13. A köz hasz nú szer ve zet mû kö dé sé vel
kap cso la tos sza bá lyok

38. § (1) A dön tés ho zó szerv, va la mint az ügy ve ze -
tõ szerv ha tá ro zat ho za ta lá ban nem ve het részt az a
sze mély, aki vagy aki nek kö ze li hoz zá tar to zó ja a ha -
tá ro zat alap ján

a) kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sül,
vagy

b) bár mi lyen más elõny ben ré sze sül, il let ve a meg -
kö ten dõ jog ügy let ben egyéb ként ér de kelt.

(2) Nem mi nõ sül elõny nek a köz hasz nú szer ve zet
cél sze rin ti jut ta tá sai ke re té ben a bár ki ál tal meg kö tés
nél kül igény be ve he tõ nem pénz be li szol gál ta tás, il -
let ve az egye sü let ál tal tag já nak, a tag sá gi jog vi szony
alap ján nyúj tott, lé te sí tõ ok irat nak meg fe le lõ cél sze -
rin ti jut ta tás.

(3) Nem le het a fe lü gye lõ szerv el nö ke vagy tag ja,
il let ve könyv vizs gá ló ja az a sze mély, aki

a) a dön tés ho zó szerv, il let ve az ügy ve ze tõ szerv
el nö ke vagy tag ja (ide nem ért ve az egye sü let dön tés -
ho zó szer vé nek azon tag ja it, akik tiszt sé get nem töl te -
nek be),

b) a köz hasz nú szer ve zet tel e meg bí za tá sán kí vü li
más te vé keny ség ki fej té sé re irá nyu ló mun ka vi szony -
ban vagy mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony -
ban áll, ha jog sza bály más képp nem ren del ke zik,

c) a köz hasz nú szer ve zet cél sze rin ti jut ta tá sá ból
ré sze sül – ki vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény -
be ve he tõ nem pénz be li szol gál ta tá so kat, és az egye -
sü let ál tal tag já nak a tag sá gi jog vi szony alap ján a lé te -
sí tõ ok irat ban fog lal tak nak meg fe le lõ en nyúj tott cél
sze rin ti jut ta tást –, il let ve

d) az a)–c) pont ban meg ha tá ro zott sze mé lyek kö -
ze li hoz zá tar to zó ja.

39. § (1) A köz hasz nú szer ve zet meg szû né sét kö ve -
tõ há rom évig nem le het más köz hasz nú szer ve zet ve -
ze tõ tiszt ség vi se lõ je az a sze mély, aki ko ráb ban olyan
köz hasz nú szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je volt – an -
nak meg szû né sét meg elõ zõ két év ben leg alább egy
évig –,

a) amely jog utód nél kül szûnt meg úgy, hogy az ál -
la mi adó- és vám ha tó ság nál nyil ván tar tott adó- és
vám tar to zá sát nem egyen lí tet te ki,

b) amellyel szem ben az ál la mi adó- és vám ha tó ság
je len tõs össze gû adó hi ányt tárt fel,

c) amellyel szem ben az ál la mi adó- és vám ha tó ság
üz let le zá rás in téz ke dést al kal ma zott, vagy üz let le zá -
rást he lyet te sí tõ bír sá got sza bott ki,

d) amely nek adó szá mát az ál la mi adó- és vám ha tó -
ság az adó zás rend jé rõl szó ló tör vény sze rint fel füg -
gesz tet te vagy tö röl te.

(2) A ve ze tõ tiszt ség vi se lõ, il let ve az en nek je lölt
sze mély kö te les va la mennyi érin tett köz hasz nú szer -
ve ze tet elõ ze te sen tá jé koz tat ni ar ról, hogy ilyen tiszt -
sé get egyi de jû leg más köz hasz nú szer ve zet nél is be -
tölt.

40. § (1) Ha a köz hasz nú szer ve zet éves be vé te le
meg ha lad ja az öt ven mil lió fo rin tot, a ve ze tõ szerv tõl
el kü lö nült fe lü gye lõ szerv lét re ho zá sa ak kor is kö te -
le zõ, ha ilyen kö te le zett ség más jog sza bály nál fog va
egyéb ként nem áll fenn.

(2) A fe lü gye lõ szerv ügy rend jét maga ál la pít ja
meg.

41. § (1) A fe lü gye lõ szerv el len õr zi a köz hasz nú
szer ve zet mû kö dé sét és gaz dál ko dá sát. En nek so rán
a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk tõl je len tést, a szer ve zet mun -
ka vál la ló i tól pe dig tá jé koz ta tást vagy fel vi lá go sí tást
kér het, to váb bá a köz hasz nú szer ve zet köny ve i be és
ira ta i ba be te kint het, azo kat meg vizs gál hat ja.

(2) A fe lü gye lõ szerv tag ja a köz hasz nú szer ve zet
ve ze tõ szer vé nek ülé sén ta nács ko zá si jog gal részt ve -
het, il let ve részt vesz, ha jog sza bály vagy a lé te sí tõ ok -
irat így ren del ke zik.

(3) A fe lü gye lõ szerv kö te les az in téz ke dés re való
jo go sult sá gá nak meg fe le lõ en a dön tés ho zó szer vet
vagy az ügy ve ze tõ szer vet tá jé koz tat ni és an nak
össze hí vá sát kez de mé nyez ni, ha ar ról sze rez tu do -
mást, hogy

a) a szer ve zet mû kö dé se so rán olyan jog sza bály -
sér tés vagy a szer ve zet ér de ke it egyéb ként sú lyo san
sér tõ ese mény (mu lasz tás) tör tént, amely nek meg -
szün te té se vagy kö vet kez mé nye i nek el há rí tá sa, il let -
ve eny hí té se az in téz ke dés re jo go sult ve ze tõ szerv
dön té sét te szi szük sé ges sé;

b) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk fe le lõs sé gét meg ala po zó 
tény me rült fel.

(4) A dön tés ho zó szer vet vagy az ügy ve ze tõ szer -
vet a fe lü gye lõ szerv in dít vá nyá ra – an nak meg té te lé -
tõl szá mí tott har minc na pon be lül – in téz ke dés cél já -
ból össze kell hív ni. E ha tár idõ ered mény te len el tel te
ese tén a dön tés ho zó szerv és az ügy ve ze tõ szerv ösz -
szehívására a fe lü gye lõ szerv is jo go sult.

(5) Ha az arra jo go sult szerv a tör vé nyes mû kö dés
hely re ál lí tá sa ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket
nem te szi meg, a fe lü gye lõ szerv kö te les ha la dék ta la -
nul ér te sí te ni a tör vé nyes sé gi el len õr zést el lá tó szer -
vet.

14. A köz hasz nú szer ve zet gaz dál ko dá sá ra
vo nat ko zó kü lö nös sza bá lyok

42. § (1) A köz hasz nú szer ve zet a gaz dál ko dá sa so -
rán el ért ered mé nyét nem oszt hat ja fel, azt lé te sí tõ
ok ira tá ban meg ha tá ro zott köz hasz nú te vé keny sé gé -
re kell for dí ta nia.

(2) A köz hasz nú szer ve zet a ve ze tõ tiszt ség vi se lõt,
a tá mo ga tót, az ön kén test, va la mint e sze mé lyek kö -
ze li hoz zá tar to zó ját – a bár ki ál tal meg kö tés nél kül
igény be ve he tõ szol gál ta tá sok, il let ve az egye sü let ál -
tal tag já nak a tag sá gi jog vi szony alap ján nyúj tott, lé -
te sí tõ ok irat nak meg fe le lõ jut ta tá sok ki vé te lé vel – cél
sze rin ti jut ta tás ban nem ré sze sít he ti.

43. § (1) A köz hasz nú szer ve zet bár mely cél sze rin -
ti jut ta tá sát – a lé te sí tõ ok irat ban meg ha tá ro zott sza -
bá lyok sze rint – pá lyá zat hoz köt he ti. Eb ben az eset -
ben a pá lyá za ti fel hí vás nem tar tal maz hat olyan fel té -
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te le ket, ame lyek bõl – az eset összes kö rül mé nye i nek
mér le ge lé sé vel – meg ál la pít ha tó, hogy a pá lyá zat nak
elõ re meg ha tá ro zott nyer te se van (szín lelt pá lyá zat).

(2) Szín lelt pá lyá zat a cél sze rin ti jut ta tás alap já ul
nem szol gál hat.

44. § (1) A köz hasz nú szer ve zet vál tót, il let ve más
hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pírt nem bo csát hat
ki.

(2) A köz hasz nú szer ve zet gaz da sá gi-vál lal ko zá si
te vé keny sé gé nek fej lesz té sé hez köz hasz nú te vé -
keny sé gét ve szé lyez te tõ mér té kû hi telt nem ve het fel.

45. § A be fek te té si te vé keny sé get vég zõ köz hasz nú 
szer ve zet nek be fek te té si sza bály za tot kell ké szí te nie,
ame lyet a dön tés ho zó szerv – ha ilyet lét re hoz tak – a
fe lü gye lõ szerv vé le mé nyé nek ki ké ré sét kö ve tõ en fo -
gad el.

46. § (1) A köz hasz nú szer ve zet, va la mint köz hasz -
nú szer ve zet jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ szer ve -
ze ti egy sé ge kö te les a be szá mo ló jó vá ha gyá sá val
egyi de jû leg köz hasz nú sá gi mel lék le tet ké szí te ni,
ame lyet a be szá mo ló val azo nos mó don kö te les jó vá -
hagy ni, le tét be he lyez ni és köz zé ten ni.

(2) A köz hasz nú szer ve zet be szá mo ló já ba, köz -
hasz nú sá gi mel lék le té be bár ki be te kint het, és ab ból
sa ját költ sé gé re má so la tot ké szít het.

15. A köz hasz nú mû kö dés fe lü gye le te, a
köz hasz nú sá gi nyil ván tar tás

47. § A köz hasz nú szer ve ze tek fe let ti adó el len õr -
zést az adó ha tó ság, az ál lam ház tar tás ból szár ma zó
(költ ség ve té si) tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak el len õr -
zé sét tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban az Ál la -
mi Szám ve võ szék, az ál la mi vagy ön kor mány za ti
költ ség ve tés bõl, il let ve a nem zet kö zi for rá sok ból jut -
ta tott tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sét a
kü lön jog sza bály sze rin ti el len õr zé si szer ve zet, a köz -
hasz nú mû kö dés fe let ti tör vé nyes sé gi el len õr zést pe -
dig a reá irány adó sza bá lyok sze rint az ügyész ség
látja el.

48. § A köz hasz nú szer ve zet hat van na pon be lül
kö te les kér ni a köz hasz nú jog ál lá sá nak tör lé sét, ha a
köz hasz nú vá mi nõ sí tés fel tét ele i nek nem fe lel meg.

49. § (1) Az ügyész a köz hasz nú jog ál lás nyil ván -
tar tás ba vé te lé re il le té kes szerv nél in dít vá nyoz hat ja a 
köz hasz nú jog ál lás meg szün te té sét, ha a köz hasz nú
szer ve zet mû kö dé se és va gyon fel hasz ná lá sa az e tör -
vény ben, a lé te sí tõ ok irat ban vagy az en nek alap ján
ké szí tett bel sõ sza bály za tok ban fog lalt ren del ke zé -
sek nek nem fe lel meg, és ezen a szer ve zet az ügyé szi
fel hí vás el le né re sem vál toz tat.

(2) Köz hasz nú szer ve zet köz hasz nú jog ál lá sát az
ügyész ség in dít vá nya alap ján a bí ró ság meg szün te ti,
ha a szer ve zet a meg sza bott ha tár idõn be lül nem,
vagy nem az elõ írá sok nak meg fe le lõ tar ta lom mal tel -
je sí ti

a) a szám vi te li be szá mo ló já nak a 30. §-ban sza bá -
lyo zott le tét be he lye zé si, köz zé té te li kö te le zett sé gét,
il let ve

b) a szer ve zet – le tét be he lye zett be szá mo ló ja, köz -
hasz nú sá gi mel lék le te – nem fe lel meg a 32. § sze rin ti
fel té te lek nek.

(3) Cég jegy zék be be jegy zett köz hasz nú jog ál lá sú
szer ve zet ese té ben a (2) be kez dés a) pont ját nem kell
al kal maz ni.

(4) A bí ró ság az ügyész in dít vá nya alap ján meg -
vizs gál ja, hogy a köz hasz nú szer ve zet a köz hasz nú vá 
mi nõ sí tés kö ve tel mé nye i nek to vább ra is meg fe lel-e.
Ha e kö ve tel mé nyek a vizs gált idõ szak ban – az ada -
tok ból meg ál la pít ha tó an – nem tel je sül tek, a bí ró ság a 
köz hasz nú jog ál lás meg szün te té sé rõl ha tá roz, és az
erre vo nat ko zó ada tot a nyil ván tar tás ból törli.

50. § A köz hasz nú szer ve zet a köz hasz nú jog ál lá sá -
nak meg szû né se kor kö te les ese dé kes köz tar to zá sa it
ren dez ni, il let ve köz szol gál ta tás el lá tá sá ra irá nyu ló
szer zõ dé sé bõl ere dõ kö te le zett sé ge it idõ ará nyo san
tel je sí te ni.

VIII. fe je zet

Ci vil in for má ci ós cent ru mok

51. § (1) A ci vil szer ve ze tek mû kö dé sé nek szak mai
tá mo ga tá sa, fenn tart ha tó sá guk erõ sí té se, to váb bá az
ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl nyúj tott tá mo ga tá sok
sza bály sze rû fel hasz ná lá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben 
a mi nisz ter ci vil in for má ci ós cent ru mo kat mû köd tet.

(2) A ci vil in for má ci ós cent ru mok nyil vá nos pá lyá -
zat út ján ki vá lasz tott ci vil szer ve ze tek.

52. § (1) A ci vil in for má ci ós cent ru mok 51. § sze rin -
ti te vé keny sé gük ke re té ben az aláb bi fel ada to kat lát -
ják el:

a) igény ese tén köz re mû köd nek a ci vil szer ve ze tek
e tör vény sze rin ti ad mi niszt ra tív (elekt ro ni kus úton
tel je sí ten dõ) kö te le zett sé ge ik tel je sí té sé ben,

b) elõ se gí tik a ci vil szer ve ze tek és a he lyi ön kor -
mány zat ok és a nem ze ti sé gi ön kor mány zat ok együtt -
mû kö dé sét,

c) részt vesz nek a ci vil szer ve ze tek és az üz le ti szfé -
ra kap cso la ta i nak és együtt mû kö dé si le he tõ sé ge i nek
fej lesz té sé ben,

d) fo lya ma tos mû kö dé sû szak mai ta nács adá si
rend szert mû köd tet nek jogi, köz hasz nú sá gi te rü le -
ten; pénz ügyi, köny ve lé si, adó zá si kér dé sek ben; pá -
lyá za ti mód sze rek re, tech ni kák ra vo nat ko zó an; szá -
mí tó gép-ke ze lés te rü le tén,

e) fo lya ma tos in for má ció szol gál ta tást biz to sí ta nak
az e tör vény sze rin ti in téz ke dé sek vég re haj tá sá nak
meg va ló su lá sá ról,

f) az e cél ra lét re ho zott szá mí tó gé pes rend sze ren
ke resz tül ada tot szol gál tat nak a Ci vil In for má ci ós
Por tál szá má ra az a)–e) pon tok sze rin ti fel ada tok kal
kap cso la tos ada tok és in for má ci ók ter jesz té se ér de ké -
ben.

(2) A ci vil in for má ci ós cent ru mok kö te le sek
együtt mû köd ni egy más sal és a szak mai há ló za tok kal 
az (1) be kez dés sze rin ti cé lok tel jes körû meg va ló sí tá -
sa ér de ké ben.
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IX. fe je zet

A ci vil szer ve ze tek ál la mi tá mo ga tá sá nak
kü lö nös sza bá lyai

53. § (1) Az ál lam ház tar tás ról szó ló tör vény (a to -
váb bi ak ban: Áht.) ren del ke zé sei sze rint az ál lam ház -
tar tás al rend sze rei ter hé re kö tött tá mo ga tá si szer zõ -
dés vagy ki bo csá tott tá mo ga tói ok irat alap ján lé te sí -
tett jog vi szony költ ség ve té si tá mo ga tá si jog vi szony,
ame lyet az ál lam ház tar tás mû kö dé sé re vo nat ko zó
jog sza bály ok sza bá lyoz nak az zal, hogy a Ptk. alap ján
a tá mo ga tó ké se del mes tel je sí té se a min den kor ér vé -
nyes jegy ban ki alap ka mat nak meg fe le lõ ké se del mi
ka mat tal terhelt.

(2) A köz pon ti költ ség ve tés ter hé re tör vény el té rõ
ren del ke zé se hi á nyá ban ci vil szer ve zet nek mû kö dé si 
tá mo ga tás csak ak kor nyújt ha tó, ha a Nem ze ti
Együtt mû kö dé si Alap biz to sít ja a költ ség ve té si tá mo -
ga tás for rá sát.

(3) Az ál lam ház tar tás köz pon ti al rend sze ré bõl a ci -
vil szer ve ze tek ré szé re nyúj tott költ ség ve té si tá mo ga -
tá sok szak mai össze han go lá sa, az azo nos fel ada tok
pár hu za mos fi nan szí ro zá sá nak ki szû ré se ér de ké ben
a mi nisz ter szak mai mo ni tor ing rend szert mû köd tet.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti szak mai monitoring -
rendszer tar tal maz za a pá lyá za ti ki írá sok, tá mo ga tá si 
dön té sek és tá mo ga tá sok alap ve tõ ada ta it.

(5) A fe je ze tet irá nyí tó szerv, az alap pal való ren -
del ke zés re jo go sult mi nisz ter a (3) be kez dés sze rin ti
szak mai mo ni tor ing rend szer ben tör té nõ rög zí tés és
a tá mo ga tá si prog ra mok szak mai össze han go lá sa,
azo nos fel ada tok pár hu za mos fi nan szí ro zá sá nak ki -
szû ré se ér de ké ben a költ ség ve té si elõ i rány zat ke ze lõ -
je elõ ze tes jó vá ha gyás cél já ból kö te les meg kül de ni a
(4) be kez dés sze rin ti ada to kat a mi nisz ter szá má ra.
A miniszter a meg kül dött ira to kat meg vizs gál ja és
15 napon be lül elekt ro ni kus úton je lez vissza azok tu -
do má sul vé te lé rõl, vagy in do ko lá si kö te le zett ség mel -
lett a jó vá ha gyás megtagadásáról.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti kö te le zett sé gét a fe je -
ze tet irá nyí tó szerv, az alap pal való ren del ke zés re jo -
go sult mi nisz ter, il let ve a költ ség ve té si elõ i rány zat
ke ze lõ je a kincs tár út ján tel je sí ti. A kincs tár az ál ta la
mû köd te tett mo ni tor ing rend szer ben tör té nõ rög zí -
tés sel egy idõ ben az erre a cél ra rend sze re sí tett szá -
mí tó gé pes rend sze ren ke resz tül kül di meg az ada to -
kat a mi nisz ter szá má ra a Ci vil In for má ci ós Por tá lon
tör té nõ köz zé té tel céljából.

53/A. § (1) Je len tõs költ ség ve té si tá mo ga tás nak mi -
nõ sül, ha va la mely szer ve zet a szak mai mo ni tor ing
rend szer ada tai alap ján, az ál lam ház tar tás köz pon ti
al rend sze ré bõl ka pott 19. § (1) be kez dés c) pont ja sze -
rin ti költ ség ve té si tá mo ga tá sai (egy be szá mí tott tá -
mo ga tás) össze sen meg ha lad ják va la mely költ ség ve -
té si év vo nat ko zá sá ban az öt ven mil lió forintot.

(2) A je len tõs költ ség ve té si tá mo ga tás ban ré sze sü -
lõ ci vil szer ve zet nyil ván tar tás sze rint kép vi se let re jo -
go sult ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jét (a to váb bi ak ban: kö te -
le zett) – az (1) be kez dés sze rin ti fel té tel tel je sü lé sét
kö ve tõ en a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség

fenn ál lá sá ról és ese dé kes sé gé nek idõ pont já ról szó ló
tá jé koz ta tó meg kül dé sé vel a mi nisz ter har minc na pos 
ha tár idõ vel fel hív ja va gyon nyi lat ko zat tételére.

(3) Nem kell a kö te le zett nek va gyon nyi lat ko za tot
ten nie, ha

a) az 53/B. § (4) be kez dés sze rin ti õr zé si idõn be lül
e tör vény alap ján már tett va gyon nyi lat ko za tot, vagy

b) a kö te le zett az egyes va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett sé gek rõl szó ló 2007. évi CLII. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Vnytv.) ha tá lya alatt már tett va gyon nyi -
lat ko za tot ab ban az év ben, ami kor a (2) be kez dés
alap ján va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett sé ge ke let -
ke zik és a kö te le zett sé gé nek a va gyon nyi lat ko zat té -
tel té nyét, idõ pont ját és az õr zés he lyét rög zí tõ – a va -
gyon nyi lat ko za tot õrzõ ál tal tel jes bi zo nyí tó ere jû
ma gán ok irat ban ki adott – nyi lat ko zat meg kül dé sé vel 
tesz eleget.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá jé koz ta tás
tar tal maz za

a) a Vnytv. mel lék le te sze rin ti nyom tat ványt,
b) a nyom tat vány ki töl té sé hez szük sé ges írás be li

út mu ta tást,
c) a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség meg -

sze gé sé nek jog kö vet kez mé nye i re való fi gyel mez te -
tést.

(5) A va gyon nyi lat ko zat át vé te lé re, nyil ván tar tás -
ára, ke ze lé sé re és õr zé sé re és a va gyon nyi lat ko zat ban 
fog lalt sze mé lyes ada tok vé del mé re vo nat ko zó to -
váb bi sza bá lyo kat az õr zé sért fe le lõs sza bály zat ban
ál la pít ja meg.

53/B. § (1) A va gyon nyi lat ko za tot a va gyon nyi lat -
ko zat-té tel nap ján fenn ál ló ér de kelt sé gi és va gyo ni
hely zet rõl, va la mint a va gyon nyi lat ko zat-té tel idõ -
pont ját meg elõ zõ öt nap tá ri év ben szer zett bár mi lyen 
jog vi szony ból szár ma zó jö ve de lem rõl kell ki töl te ni.

(2) A va gyon nyi lat ko zat tar tal maz za a Vnytv. 8. §
(3) be kez dé se sze rin ti ada to kat. A va gyon nyi lat ko -
zat-té tel for mai kö ve tel mé nye i re meg fe le lõ en kell al -
kal maz ni a Vnytv. 11. § (1)–(5) be kez dé sé nek ren del -
ke zé se it.

(3) A va gyon nyi lat ko zat õr zé sé ért a mi nisz ter fe le -
lõs (a to váb bi ak ban: õr zé sért fe le lõs). A va gyon nyi lat -
ko zat át vé tel ét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül a Ci vil In -
for má ci ós Por tá lon köz zé kell ten ni az át adás té nyét
és ide jét azon szer ve zet hez kap csolt mó don, amellyel
össze füg gés ben az 53/A. § (2) be kez dés sze rin ti kö te -
le zett ség ke let ke zett.

(4) A va gyon nyi lat ko za tot az át vé tel tõl szá mí tott
öt évig kell meg õriz ni.

(5) Ha a kö te le zett új va gyon nyi lat ko za tot tett, az
õr zé sért fe le lõs a va gyon nyi lat ko zat ál ta la õr zött pél -
dá nyát nyolc na pon be lül a kö te le zett nek vissza ad ja.

53/C. § (1) Va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett sé -
gét az tel je sí ti, aki an nak ese dé kes sé ge kor va lós tar -
tal mú va gyon nyi lat ko za tot tesz. A va lós tar ta lom
meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó an a va gyon nyi lat ko zat
õr zé sé ért fe le lõs el len õr zé si el já rást foly tat hat le az
53/D. §-ban fog lal tak sze rint.

(2) A va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség tel je sí -
té sét az õr zé sért fe le lõs el len õr zi.
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(3) Ha a kö te le zett a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te -
le zett sé gét nem tel je sí ti ha tár idõ ben és e mu lasz tás ra
nem kü lö nös mél tány lást igény lõ ok ból ke rült sor, a
mi nisz ter er rõl szó ló tá jé koz ta tá sa alap ján a kincs tár
azon szer ve zet tá mo ga tá sa i nak ki fi ze té sét fel füg -
gesz ti, amely a kö te le zett 53/A. § (2) be kez dés sze rin ti 
fel hí vá sát meg ala poz ta.

53/D. § (1) Az õr zé sért fe le lõs el len õr zé si el já rást
foly tat hat le, ha a kö te le zett va gyo ni hely ze té re vo -
nat ko zó va la mely be je len tés sze rint ala po san fel te he -
tõ, hogy va gyon gya ra po dá sa a nyi lat ko zat té te li-kö te -
le zett sé gét meg ala po zó jog vi szo nyá ból, il let ve az õr -
zé sért fe le lõs ál tal is mert egyéb tör vé nyes for rás ból
szár ma zó jö ve del me alap ján nem iga zol ha tó.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti el len õr zé si el já rás le -
foly ta tá sa ese tén az õr zé sért fe le lõs a kö te le zet tet
meg hall gat ja. Nem le het meg hall ga tást sem kez de -
mé nyez ni, ha a be je len tõ név te len, il let ve, ha a be je -
len tés nyil ván va ló an alap ta lan, vagy olyan tény re,
kö rül mény re utal, ame lyet az õr zé sért fe le lõs már a
ko ráb bi meg hall ga tás so rán tisz tá zott. Meg hall ga tás -
ra – a kö te le zett ké rel me alap ján – a kö te le zett ál tal
meg bí zott más sze mély nek a je len lét ében, jegy zõ -
köny ve zés mel lett ke rül het sor.

(3) A va gyon nyi lat ko zat tar tal mát ab ban az eset -
ben is mer he ti meg az õr zé sért fe le lõs, ha dön te nie
kell a va gyon gya ra po dá si vizs gá lat kez de mé nye zé -
sé rõl.

(4) Az õr zé sért fe le lõs – a va gyon nyi lat ko zat ha la -
dék ta lan meg kül dé sé vel – az ál la mi adó ha tó ság nál a
kö te le zett és a vele egy ház tar tás ban élõ hoz zá tar to -
zó ja va gyon gya ra po dá sá nak az adó zás rend jé rõl szó -
ló tör vény sze rin ti vizs gá la tát kez de mé nye zi, ha

a) az (1) be kez dés sze rin ti el len õr zés so rán a va -
gyon nyi lat ko za tok tar tal má ból ala po san fel te he tõ,
hogy a kö te le zett va gyon gya ra po dá sa a nyi lat ko zat -
té te li kö te le zett sé get meg ala po zó jog vi szo nyá ból, il -
let ve az õr zé sért fe le lõs ál tal is mert egyéb tör vé nyes
for rás ból szár ma zó jö ve del me alap ján nem iga zol ha -
tó,

b) a meg hall ga tás so rán a be je len tés ben sze rep lõ
té nyek, ada tok, kö rül mé nyek nem tisz tá zód nak hi telt 
ér dem lõ en.

(5) A va gyon gya ra po dá si vizs gá lat ra a Vnytv. 14. §
(6) be kez dé sét és 15. §-át meg fe le lõ en kell al kal maz ni.

(6) Ha a Vnytv. 15. § (1) be kez dé se sze rint az ál la mi
adó ha tó ság ál tal meg ál la pí tott összeg meg ha lad ja a
Vnytv. 16. § (1) be kez dé se sze rin ti mér té ket, a fel füg -
gesz tett tá mo ga tá si jog vi szony ha tá lyát vesz ti, az ab -
ból szár ma zó an a fel füg gesz tést meg elõ zõ en át utalt
tá mo ga tás Ptk. sze rin ti ké se del mi ka mat tal nö velt
össze gé re a tá mo ga tó jo go sult.

53/E. § Az 53/A. § (1) be kez dés sze rin ti egy be szá -
mí tott tá mo ga tás nyo mon kö ve té se ér de ké ben a ci vil
szer ve ze tek nek nyúj tott tá mo ga tá sok ról a Ci vil In for -
má ci ós Por tá lon mû köd te tett szak mai mo ni tor ing
rend sze ren ke resz tül a fo lyó sí tást meg elõ zõ en tá jé -
koz ta tást kell nyúj ta nia:

a) a fe je ze tet irá nyí tó szerv nek az 54. § a) pont ja
sze rin ti tá mo ga tá sok ról;

b) az ál la mi adó ha tó ság nak a sze mé lyi jö ve de lem -
adó meg ha tá ro zott ré szé nek az adó zó ren del ke zé se
sze rin ti fel aján lá sá ról az Szftv. 6/A. § (4) be kez dés
sze rint;

c) a Ma gyar Ál lam kincs tár nak az 54. § c) pont ja
sze rin ti tá mo ga tá sok ról.

54. § Az 53. § ren del ke zé se it nem kell al kal maz ni
az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl fo lyó sí tott pénz -
esz köz ese tén, ha

a) an nak ren del te té se az ál lam vagy va la mely köz -
igaz ga tá si szerv fe le lõs sé gé be tar to zó, jog sza bály ban
meg ha tá ro zott és rész le te sen sza bá lyo zott fe la dat,
vagy a fe la dat egy ré szé nek el lá tá sát cé loz za, vagy

b) an nak nyúj tá sa nor ma tív ala pon, vagy a sze mé -
lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az adó zó
ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról szó ló 1996. évi
CXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Szftv.) sze rint tör -
tént, vagy

c) az az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból, il let -
ve a Ko hé zi ós Alap ból rész ben vagy egész ben tá mo -
ga tott te vé keny ség fe de ze tét je len ti.

X. fe je zet

Nem ze ti Együtt mû kö dé si Alap

16. Az Alap ren del te té se

55. § A Nem ze ti Együtt mû kö dé si Alap (a to váb bi -
ak ban: Alap) a ci vil ön szer ve zõ dé sek mû kö dé sét és
szak mai te vé keny sé gét, nem ze ti össze tar to zá suk erõ -
sí té sét és a köz jó ki tel je se dé sé ben vál lalt sze re pük se -
gí té sét tá mo ga tó fi nan szí ro zá si for ma. Az Alap for rá -
sát a köz pon ti költ ség ve tés rõl szó ló tör vény a mi nisz -
ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um fe je ze ti ke ze lé sû  elõ -
irányzataként tartalmazza.

17. Az Alap ki adá sai

56. § (1) Az Alap ter hé re az aláb bi cé lok ra tel je sít -
he tõk ki fi ze té sek:

a) ci vil szer ve ze tek ál tal gyûj tött és a szám vi te li be -
szá mo ló ban fel tün te tett ado má nyok ér té ke után járó
öt szá za lé kos nor ma tív ki egé szí tés, ame lyet a ci vil
szer ve zet mû kö dé si költ sé ge i nek fe de zé sé re for dít;

b) ci vil szer ve ze tek mû kö dé sé nek tá mo ga tá sa;
c) ci vil szer ve ze te ket érin tõ év for du lók, fesz ti vá -

lok, ha zai és ha tá ron túli ren dez vé nyek tá mo ga tá sa;
d) nem zet kö zi ci vil kap cso la tok ban a ma gyar or -

szá gi ci vil szer ve ze tek je len lét ének biz to sí tá sa, ha zai
és ha tá ron túli ren dez vé nye ken, fesz ti vá lo kon tör té -
nõ rész vé tel tá mo ga tá sa, nem zet kö zi tag dí jak hoz tá -
mo ga tás biz to sí tá sa, eu ró pai in teg rá ci ót elõ se gí tõ
prog ra mok tá mo ga tá sa;

e) ci vil szfé rá val kap cso la tos tu do má nyos ku ta tá -
sok, monitoringtevékenység és nyil ván tar tá si fel ada -
tok tá mo ga tá sa;

f) ci vil szfé rá val kap cso la tos szol gál ta tó, ta nács -
adó, ok ta tá si, fej lesz tõ, se gí tõ, il let ve esély egyen lõ sé -
get és aka dály men tes sé get elõ se gí tõ te vé keny ség és
in téz mé nyek tá mo ga tá sa;

g) ci vil szfé rát be mu ta tó ki ad vány ok, elekt ro ni kus
és írott szak mai saj tó tá mo ga tá sa;
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h) ci vil szer ve ze tek pá lyá za ti ön ré sze i nek tá mo ga -
tá sa;

i) ado mány osz tó szer ve ze tek nek szó ló jut ta tás a
Nem ze ti Együtt mû kö dé si Alap Ta ná csa (to váb bi ak -
ban: Ta nács), il let ve a kol lé gi u mok egy sé ges el vek
men tén meg ha tá ro zott, for rás au to ma tiz mus biz to sí -
tá sá ról szó ló dön té sei alap ján;

j) ci vil ér dek-kép vi se le ti te vé keny ség tá mo ga tá sa;
k) az Alap mû köd te té sé vel kap cso la tos költ sé gek

fe de ze te.
(2) Az Alap ren del ke zé sé re álló tárgy évi tá mo ga tá -

si for rás
a) hat van szá za lé ká ra az (1) be kez dés a) és b) pont ja 

sze rin ti, a ci vil szer ve ze tek mû kö dé sét cél zó,
b) har minc szá za lé ká ra egy sé ges el vek alap ján

meg ha tá ro zott tá mo ga tá si dön té sek út ján az (1) be -
kez dés c)–j) pont ja sze rin ti,

c) tíz szá za lé ká ra pe dig a mi nisz ter ál tal jó vá ha -
gyott egye di tá mo ga tá si ké rel mek alap ján az (1) be -
kez dés b)–j) pont ja sze rin ti
költ ség ve té si tá mo ga tá sok ra tör tén het kö te le zett ség -
vál la lás.

(3) Az Alap ren del ke zé sé re álló tárgy évi tá mo ga tá -
si for rá sok leg alább

a) tíz szá za lé ká ra vissza té rí ten dõ tá mo ga tás ra
b) het ven szá za lé ká ra vissza nem té rí ten dõ tá mo -

ga tás ra
az (1) be kez dés sze rin ti cél meg je lö lé sé vel nyil vá nos
pá lyá za tot kell ki ír ni.

(4) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti tá mo ga tás
ma gyar or szá gi és ha tá ron túli ci vil szer ve zet szá má ra 
együt te sen is nyújt ha tó.

57. § (1) Az Alap ter hé re csak az 56. § (1) be kez dés
b) vagy h) pont ja sze rin ti tá mo ga tás nyújt ha tó azon ci -
vil szer ve zet nek, amely a pá lyá zat meg je le né sét meg -
elõ zõ utol só le zárt üz le ti év ben be szá mo ló val iga zol -
ha tó éves összes be vé te le el éri vagy meg ha lad ja a mi -
nisz ter ren de le té ben meg ha tá ro zott ér té ket. E be kez -
dés sze rin ti tá mo ga tás csak vissza té rí ten dõ for má ban 
nyújt ha tó.

(2) A vissza té rí té si kö te le zett ség alá esõ költ ség ve -
té si tá mo ga tás az Art. sze rin ti adók mód já ra be haj -
tan dó köz tar to zás nak mi nõ sül.

(3) Adók mód já ra haj tan dó be az e tör vény ren del -
ke zé sei sze rint nyúj tott tá mo ga tás azon ré sze is, amit
a ked vez mé nye zett a vo nat ko zó tá mo ga tá si szer zõ -
dés tõl el té rõ en hasz nált fel.

18. Az Alap be vé te lei

58. § (1) Az Alap be vé te li for rá sai:
a) a jogi sze mé lyek, jogi sze mé lyi ség nél kü li szer -

ve ze tek és ter mé sze tes sze mé lyek be fi ze té sei;
b) a lé te sí tõ ok irat el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a

jog utód nél kül meg szûnt ci vil szer ve zet, köz hasz nú
szer ve zet va gyo na;

c) az Szftv. 4. § (1) be kez dés h) pont ja sze rint fel -
aján lott összeg;

d) a tárgy év re vo nat ko zó költ ség ve té si tör vény ben
az Alap tá mo ga tá sa ként meg ha tá ro zott összeg;

e) át vett köz pon ti költ ség ve té si elõ i rány zat ok;

f) költ ség ve té si tá mo ga tás;
g) egyéb be vé te lek.
(2) Az (1) be kez dés a) pont já ban fog lalt be fi ze té sek

a Ptk. sze rin ti köz ér de kû kö te le zett ség vál la lás nak
mi nõ sül nek.

(3) Az Alap be vé te le és év végi ma rad vá nya nem
von ha tó el. Az év végi ma rad vány a tárgy évi be vé te li
terv tel je sü lé se elõtt igény be ve he tõ – az elõ zõ évek
kö te le zett ség vál la lá sa i nak fe de ze te ként – a ki adá si és 
be vé te li elõ i rány zat egy ide jû mó do sí tá sá val.

(4) Az Alap ra vo nat ko zó an zá ro lá si vagy ma rad -
vány tar tá si kö te le zett ség nem ír ha tó elõ.

19. A ked vez mé nye zet tek

59. § (1) Az Alap ter hé re nyúj tott tá mo ga tás ked -
vez mé nye zett je az e tör vény sze rin ti egye sü let (ide
nem ért ve a szak szer ve ze tet és pár tot), il let ve ala pít -
vány le het.

(2) Azon pá lyá za tok nál, ame lyek ked vez mé nye -
zett je szö vet ség is le het, a szö vet sé gek szá má ra
igény be ve he tõ tá mo ga tá si ke re tet el kell kü lö ní te ni
az egyéb ci vil szer ve ze tek tá mo ga tá sá ra szol gá ló tá -
mo ga tá si ke ret tõl.

(3) Nem jo go sult az Alap ból mû kö dé si tá mo ga tás -
ra az a ci vil szer ve zet, amely a pá lyá zat ki írá sá nak
évé ben a költ ség ve té si tör vény ben ne ve sít ve ré sze sül
tá mo ga tás ban.

(4) A ha tá ron túli ci vil szer ve zet csak Ma gyar or -
szá gon nyil ván tar tás ba vett ci vil szer ve zet tel együt -
te sen le het tá mo ga tás ked vez mé nye zett je.

20. Az Alap szer ve ze te

60. § (1) Az Alap cél ja i nak meg va ló sí tá sá ra vo nat -
ko zó elvi, irá nyí tó és ko or di ná ló dön té se ket a Ta nács
hoz za meg. A Ta nács ki lenc tag ból áll.

(2) A Ta nács
a) há rom tag ját az e tör vény sze rin ti ci vil je lölt ál lí -

tá si rend sze ren ke resz tül be je lent ke zett szer ve ze tek
kép vi se le té re jo go sult elek to rok köz vet le nül vá laszt -
ják meg,

b) há rom tag ját az Or szág gyû lés az il le té kes szak -
bi zott sá ga út ján je lö li ki,

c) há rom tag ját a jog sza bály ok elõ ké szí té sé ben
való tár sa dal mi rész vé tel rõl szó ló tör vény ren del ke -
zé sei sze rint ci vil szer ve ze tek kel meg kö tött stra té gi ai
part ner sé gi meg ál la po dás alap ján, a szer ve ze tek sze -
mé lyi ja vas la tá ra a mi nisz ter sa ját ha tás kör ében kéri
fel.

(3) A Ta nács el nö két a mi nisz ter a Ta nács tag jai kö -
zül ne ve zi ki.

(4) A Ta nács a mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott éves
mun ka terv alap ján lát ja el fel ada tát.

(5) A Ta nács va la mennyi tag já nak ki je lö lé se és a
meg bí zá sá nak át vé te le után kez di meg mû kö dé sét.
A Tanács elsõ ülé sét a mi nisz ter hív ja össze.

(6) A sza bály sze rû en össze hí vott ülé sen a Ta nács
ak kor dön tés ké pes, ha a ta gok több mint fele a sza va -
zás ban részt vesz. A Ta nács min den tag já nak egy sza -
va za ta van. A Ta nács a dön té se it a je len lévõ ta gok
több sé gé nek egyet ér té sé vel hoz za meg.
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(7) A Ta nács mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya it a
mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott ügy rend ha tá roz za meg.
A Ta nács az ügy rend jét, il let ve an nak mó do sí tá sát a
ta gok leg alább két har ma dá nak az egyet ér té sé vel fo -
gad ja el.

61. § (1) A mi nisz ter az Alap for rá sa i nak fel hasz ná -
lá sa, a pá lyá za ti ki írá sok el ké szí té se, a be ér ke zõ pá -
lyá za tok el bí rá lá sa, va la mint a tá mo ga tott cé lok meg -
va ló su lá sá nak szak mai el len õr zé se ér de ké ben ren de -
let út ján ki lenc tagú kol lé gi u mo kat hoz lét re. A kol lé -
gi um lét re ho zá sá ra vo nat ko zó mi nisz te ri ren de let -
ben meg kell ha tá roz ni a kol lé gi um el ne ve zé sét és
azt, hogy az 56. § (1) be kez dés a)–j) pont ja sze rin ti
mely te vé keny sé gi kö rét tá mo gat ja.

(2) A kol lé gi um

a) há rom tag ja a 71. § és 72. § sze rin ti ci vil je lölt ál lí -
tá si rend sze ren ke resz tül ke rül meg vá lasz tás ra,

b) há rom ta got a kor mány za ti ága za ti szak po li ti kai 
fel ada tot el lá tó mi nisz ter – a jog sza bály ok elõ ké szí té -
sé ben való tár sa dal mi rész vé tel rõl szó ló tör vény ren -
del ke zé sei sze rint – az ál ta la ve ze tett mi nisz té ri um -
mal stra té gi ai part ner sé gi meg ál la po dást kö tött ci vil
szer ve ze tek kel tör tént egyez te tést kö ve tõ en delegál,

c) há rom ta got pe dig a mi nisz ter a jog sza bály ok
elõ ké szí té sé ben való tár sa dal mi rész vé tel rõl szó ló
tör vény ren del ke zé sei sze rint, a mi nisz té ri u má val
stra té gi ai part ner sé gi meg ál la po dást kö tött ci vil szer -
ve ze tek kel tör tént egyez te tést kö ve tõ en sa ját ha tás -
kör ében je lö li ki.

(3) A kol lé gi um el nö két a kol lé gi um tag jai kö zül a
mi nisz ter ne ve zi ki.

(4) A kol lé gi um ak kor dön tés ké pes, ha a tag ja i nak
több mint fele a sza va zás ban részt vesz. A kol lé gi um
min den tag já nak egy sza va za ta van.

(5) A kol lé gi um mû kö dé sé nek sza bá lya it – a jog -
sza bály ok és a Ta nács vo nat ko zó dön té se i nek ke re te -
in be lül – ügy rend jé ben maga ha tá roz za meg. A kol lé -
gi um az ügy rend jét, il let ve an nak mó do sí tá sát a ta -
gok leg alább két har ma dá nak egyet ér té sé vel fo gad ja
el és a mi nisz ter hagy ja jóvá.

(6) A kol lé gi um nak a Ta nács ál tal meg ha tá ro zott
tá mo ga tá si cé lok alap ján, a Ta nács el nö ké nek egyet -
ér té sé vel tárgy év feb ru ár 15-éig dön te nie kell a pá lyá -
za tok ki írá sá ról. A Ta nács el nö ké nek egyet ér té se
vagy a dön tés hi á nyá ban a pá lyá zat ki írá sá ról a Ta -
nács a kol lé gi um ja vas la tá nak meg ér ke zé sé tõl, vagy a 
dön tés hi á nyá ban a ha tár idõ ered mény te len el tel té tõl 
szá mí tott ti zen öt na pon be lül kö te les dönteni.

(7) A (6) be kez dés sze rin ti pá lyá zat el bí rá lá sá ról a
kol lé gi um dönt. Amennyi ben a Ta nács el nö ke a kol lé -
gi um nak a pá lyá zat el bí rá lá sá ra vo nat ko zó dön té sé -
vel nem ért egyet, ak kor azt – a dön tés vég re haj tá sá -
nak fel füg gesz té sé vel egyi de jû leg, in do ko lás sal –
vég le ges el bí rá lás vé gett a Ta nács elé ter jesz ti, amely -
rõl a Ta nács ti zen öt na pon be lül kö te les ülé sén dön te -
ni.

(8) A kol lé gi um dön té se it a je len lévõ ta gok több sé -
gé nek egyet ér té sé vel hoz za meg.

(9) A Ta nács dön té sei a kol lé gi u mok szá má ra kö te -
le zõ ek.

(10) A kol lé gi um va la mennyi tag já nak ki je lö lé se és
a meg bí zá sá nak át vé te le után kez di meg mû kö dé sét.
A kol lé gi um elsõ ülé sét a mi nisz ter hív ja össze.

(11) Az 58. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti for rás
fel hasz ná lá sa, a pá lyá za ti ki írá sok el ké szí té se, a be ér -
ke zõ pá lyá za tok el bí rá lá sa, va la mint a tá mo ga tott cé -
lok meg va ló su lá sá nak szak mai el len õr zé se ér de ké -
ben a mi nisz ter az (1) be kez dés tõl el té rõ el ne ve zés sel, 
ki lenc ta gú kol lé gi u mot hoz hat létre.

(12) A kol lé gi um dön tést hoz az e tör vény sze rint
ha tás kö ré be utalt tá mo ga tá sok ról és az e tör vény fel -
ha tal ma zá sa alap ján ki adott kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott inf rast ruk tú ra fel hasz ná lá sá ról.

62. § (1) A kol lé gi um dön té se i ben nem ve het részt a 
Ta nács el nö ke és tag ja.

(2) A Ta nács el nö ké nek és tag ja i nak, a kol lé gi um
el nö ké nek és tag ja i nak, va la mint ezek kö ze li hoz zá -
tar to zó i nak ér de kelt sé gi kö ré be tar to zó ként össze fér -
he tet len nek jel zett szer ve zet tá mo ga tá si igé nye ér -
vény te len.

(3) A Ta nács el nö ke és tag ja, a kol lé gi um ve ze tõ je
és tag ja nem ve het részt olyan pá lyá zat el bí rá lá sá ban,
amely nek meg íté lé sé nél tõle el fo gu lat lan ál lás fog la -
lás nem vár ha tó.

(4) Az össze fér he tet len ség rõl leg ké sõbb a pá lyá zat
el bí rá lá sá ra össze hí vott ülést meg elõ zõ öt nap pal az
érin tett nek írás ban az Alap ke ze lõ ré szé re nyi lat koz -
nia kell. Az össze fér he tet len ség kér dé sé ben fel me rült 
vita ese tén a kol lé gi um, il let ve a Ta nács öt na pon be -
lül sor ra ke rü lõ ülé sén zárt na pi ren di pont ke re té ben
dönt.

(5) Ha az érin tett az össze fér he tet len ség fenn ál lá -
sá ról va lót la nul nyi lat ko zik vagy va lót lan ada tot
szol gál tat, a Ta nács el nö ke ja vas la tot tesz a tiszt ség vi -
se lõ vissza hí vá sá ra. A 60. § (2) be kez dés a) pont ja
alap ján meg vá lasz tott tag he lyett új tag meg vá lasz tá -
sát a ci vil je lölt ál lí tá si rend sze ren ke resz tül be je lent -
ke zett szer ve ze tek kép vi se le té re jo go sult elek to rok
út ján, a 60. § (2) be kez dés b) pont ja alap ján ki je lölt tag
he lyett új tag ki je lö lé sét az Or szág gyû lés il le té kes
szak bi zott sá ga út ján kell kez de mé nyez ni.

63. § A Ta nács az ügy rend je alap ján, a kol lé gi u mi
struk tú ra fi gye lem be vé te lé vel a Nem ze ti Gaz da sá gi
és Tár sa dal mi Ta nács ban ci vil szer ve ze tek kép vi se le -
tét el lá tó öt sze mély de le gá lá sá ról a ta gok leg alább
két har ma dá nak egyet ér té sé vel hoz dön tést.

21. Az Alap mû kö dé se

64. § Az Ala pot a mi nisz ter fe lü gye le te vagy irá -
nyí tá sa alá tar to zó, mi nisz te ri ren de let ben ki je lölt
köz pon ti költ ség ve té si szerv (a to váb bi ak ban: Alap -
ke ze lõ) ke ze li. Az Alap ke ze lõ fe lel a kol lé gi u mi dön -
té sek elõ ké szí té sé nek és vég re haj tá sá nak tör vé nyes -
sé gé ért.

65. § (1) A Ta nács és a kol lé gi u mok tag ja it – a ki je lö -
lé sü ket, il let ve meg vá lasz tá su kat kö ve tõ har minc na -
pon be lül – a mi nisz ter bíz za meg. A Ta nács és a kol lé -
gi u mok tag ja i nak meg bí za tá sa négy évre szól.

(2) A Ta nács és a kol lé gi u mok tag ja i nak költ ség áta -
lá nyát és költ ség té rí té se el szá mo lá sá nak sza bá lya it a
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mi nisz ter az ál lam ház tar tás ért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben, ren de let ben ha tá roz za meg. A költ ség -
áta lány és költ ség té rí tés egy hó nap ra járó össze ge a
min den ko ri kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér havi össze -
gé nek fe lét nem ha lad hat ja meg.

66. § (1) Nem le het a Ta nács tag ja, és a kol lé gi um
tag ja

a) po li ti kai párt ve ze tõ tes tü le té nek tag ja, tiszt ség -
vi se lõ je,

b) ál la mi ve ze tõ, or szág gyû lé si kép vi se lõ, az Eu ró -
pai Par la ment tag ja, me gyei (fõ vá ro si), te le pü lé si ön -
kor mány zat kép vi se lõ-tes tü let ének tag ja, pol gár mes -
ter, al pol gár mes ter, Nem ze ti Gaz da sá gi és Tár sa dal -
mi Ta nács ban ci vil szer ve ze tek kép vi se le tét el lá tó tag
vagy hoz zá tar to zó ja,

c) a Ta nács tag já nak vagy a kol lé gi um tag já nak
hoz zá tar to zó ja,

d) az, aki a je lö lé sét meg elõ zõ öt éven be lül olyan
ci vil szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je volt, amely
meg szûnt, és a meg szû né sét meg elõ zõ ket tõ éven be -
lül ke let ke zett ál la mi adó- és vám ha tó ság nál nyil ván -
tar tott adó- és vám tar to zás meg fi ze té sé re a szer ve ze -
tet vagy jog utód ját jog erõs ha tó sá gi vagy bí ró sá gi ha -
tá ro zat kö te lez te, és en nek nem tett ele get, ki vé ve, ha
ve ze tõ tiszt ség vi se lõi meg bí za tá sá ra ki fe je zet ten a
szer ve zet anya gi hely ze té nek ren de zé se ér de ké ben
került sor,

e) az, aki nek a meg bí za tá sa vissza vo nás sal szûnt
meg,

f) az, aki a meg elõ zõ mind két cik lus ban az Alap va -
la mely tes tü le té nek tag ja volt.

(2) A Ta nács tag ja és a kol lé gi um tag ja a meg bí zá -
sa kor nyi lat ko zik, hogy nem áll fenn vele szem ben az
(1) be kez dés ben fog lalt ki zá rá si ok. Ha a ki zá rást
meg ala po zó kö rül mény a meg bí zást kö ve tõ en ke let -
ke zik, a tag kö te les az össze fér he tet len sé get az azt
meg ala po zó kö rül mény ke let ke zé sé tõl szá mí tott har -
minc na pon be lül meg szün tet ni.

(3) A Ta nács tag já val és a kol lé gi um tag já val kap -
cso la tos ki zá rá si okot a (2) be kez dés sze rin ti nyi lat ko -
zat té telt, il let ve ha tár idõ le jár tát kö ve tõ en a mi nisz -
ter hez bár ki be je lent he ti. A mi nisz ter a be je len tés
meg ala po zott sá ga ese tén a be je len tés tõl szá mí tott
har minc na pon be lül dönt az érin tett sze mély meg bí -
zá sá nak vissza vo ná sá ról.

67. § (1) E tör vény al kal ma zá sá ban a ci vil szer ve zet 
a Ta nács tag já nak, a kol lé gi um tag já nak és a köz pén -
zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról szó ló
2007. évi CLXXXI. tör vény (a to váb bi ak ban: Knyt.)
sze rin ti dön tés-elõ ké szí tés ben köz re mû kö dõ sze -
mély nek az ér de kelt sé gi kö ré be tar to zik, ha

a) a tag, il let ve a dön tés ben köz re mû kö dõ sze mély
vagy ezek hoz zá tar to zó ja

aa) az ala pít vány ala pí tó ja, a ci vil szer ve zet dön tés -
ho zó vagy ügy ve ze tõ szer vé nek tag ja,

ab) a ci vil szer ve zet tel mun ka vég zés re irá nyu ló
jog vi szony ban áll,

b) a tag te kin te té ben az a) pont ban fog lalt fel té te lek 
a vizs gált idõ pon tot meg elõ zõ egy éven be lül bár mi -
kor fenn áll tak.

(2) A Ta nács és a kol lé gi um tag ja meg bí zá sa kor
nyi lat ko zik az ér de kelt sé gi kö ré be tar to zó ci vil szer -
ve ze tek rõl, va la mint az ér de kelt sé gi kör meg vál to zá -
sát az ezt meg ala po zó kö rül mény be kö vet ke zé sé tõl
szá mí tott ti zen öt na pon be lül be je len ti a Ta nács el nö -
ké nek. A Ta nács el nö ke a be je len tést kö ve tõ ti zen öt
na pon be lül gon dos ko dik a tag ér de kelt sé gi kö ré be
tar to zó ci vil szer ve ze tek ne vé nek hon la pon (Ci vil In -
for má ci ós Por tá lon) tör té nõ köz zé té te lé rõl. A Knyt.
sze rin ti dön tés-elõ ké szí tés ben köz re mû kö dõ sze -
mély ér de kelt sé gi kö ré be tar to zó ci vil szer ve ze tek ne -
vét köz zé kell ten ni, a köz zé té tel sza bá lya it a mi nisz -
ter ren de let ben állapítja meg.

68. § (1) A Ta nács tag já nak meg bí za tá sa meg szû nik
a) a meg bí za tás idõ tar ta má nak le jár tá val, il let ve a

(3) be kez dés ben fog lalt eset ben,
b) a tiszt ség rõl tör té nõ le mon dá sá val,
c) ha lá lá val vagy
d) meg bí zá sá nak vissza vo ná sá val.
(2) A kol lé gi um tag já nak meg bí za tá sa meg szû nik
a) a meg bí za tás idõ tar ta má nak le jár tá val, il let ve a

(3) be kez dés ben fog lalt eset ben,
b) a tiszt ség rõl tör té nõ le mon dá sá val,
c) ha lá lá val,
d) meg bí zá sá nak vissza vo ná sá val,
e) a 62. § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott vissza hí -

vás, vagy
f) a kol lé gi um meg szû né se ese tén.
(3) A ci vil je lölt ál lí tá si rend szer ben újra nem vá -

lasz tott ta ná csi, kol lé gi u mi ta gok meg bí za tá sa meg -
szû nik a tes tü let új tag ja i nak a 65. § (1) be kez dé se sze -
rin ti meg bí zá sa nap ján.

(4) A Ta nács tag ja és a kol lé gi um tag ja a tiszt sé gé -
rõl való le mon dá sát írás ban, a mi nisz ter hez je len ti be.

(5) Vissza kell von ni a Ta nács tag já nak és a kol lé gi -
um tag já nak meg bí zá sát, ha

a) fel ada tát fo lya ma to san, ki lenc ven na pot meg ha -
la dó an nem ké pes el lát ni,

b) össze fér he tet len sé gét ha tár idõ ben nem szün te ti
meg,

c) egy nap tá ri év so rán az ülé sek több mint egy har -
ma dán nem vesz részt, vagy

d) tiszt sé gé re mél tat lan ná vá lik.
(6) A mi nisz ter jo go sult a sa ját ha tás kör ében ki je -

lölt és meg bí zott tag meg bí zá sát in do ko lás nél kül
bár mi kor vissza von ni.

(7) Ha a ci vil je lölt ál lí tá si rend szer ben meg vá lasz -
tott tag meg bí za tá sa – a meg bí za tás idõ tar ta má nak
le jár ta ki vé te lé vel – meg szû nik, he lyé be a ci vil je lölt -
ál lí tá si rend szer ben egy azon elek to ri gyû lé sen a Ta -
nács ba vagy a kol lé gi um ba je lölt, a tag után leg több
sza va za tot el ért, tagi tiszt sé get nem vi se lõ sze mélyt (a 
to váb bi ak ban: pót tag) kell meg bíz ni. A pót tag meg bí -
za tá sá nak meg szû né sé re e be kez dést kell al kal maz ni.

(8) A meg bí za tás meg szû né se ese tén a mi nisz ter
gon dos ko dik a meg üre se dett hely be töl té sé rõl. A
60. § (2) be kez dés b) és c), va la mint a 61. § (2) be kez dés 
b) és c) pont ja sze rin ti tag ese té ben a mi nisz ter az új
ta got a meg bí za tás meg szû né sé tõl szá mí tott har minc
na pon be lül bíz za meg.
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(9) A (8) be kez dés alap ján meg bí zott tag meg bí za -
tá sa a 65. § (1) be kez dés sze rin ti idõ tar tam ból hát ra -
ma radt idõ tar tam ra szól.

(10) Mél tat lan ná vá lik a Ta nács tag ja és a kol lé gi -
um tag ja, ha e meg bí zá sa ke re té ben jog sza bállyal
vagy a Ta nács vagy a kol lé gi um ügy rend jé vel össze
nem egyez tet he tõ mó don jár el vagy tar tó san aka dá -
lyoz za a Ta nács vagy a kol lé gi um mû kö dé sét, és az
érin tett tes tü let tag jai egy har ma dá nak in do ko lás sal
el lá tott és az (5) be kez dés d) pont já nak meg ál la pí tá sát 
kez de mé nye zõ ja vas la tá ra, e tes tü let összes tag já nak
egyet ér té sé vel dönt a mél tat lan ság meg ál la pí tá sá ról.
A dön tés meg ho za ta lá ban nem ve het részt az a tag,
aki nek a mél tat lan sá ga meg ál la pí tá sá ra irá nyul az el -
já rás, a dön tés ké pes ség meg ál la pí tá sá nál e ta got fi -
gyel men kí vül kell hagyni.

69. § (1) A Ta nács és a kol lé gi u mok ülé sei nyil vá no -
sak.

(2) A Ta nács, il let ve a kol lé gi um zárt ülés rõl vagy a
na pi ren di pont zárt tár gya lá sá ról dönt het, ha a sze -
mé lyi sé gi jo gok vé del me, a sze mé lyes ada tok vé del -
me vagy a tes tü let mû kö dõ ké pes sé gé nek fenn tar tá sa
ezt in do kol ja. A zárt ülé sen ho zott dön tést köz zé kell
ten ni. A zárt ülés, va la mint a na pi ren di pont zárt tár -
gya lá sá nak el ren de lé sé hez a je len lévõ ta gok két har -
ma dá nak egyet ér té se szük sé ges.

(3) Az Alap ke ze lõ – a Knyt. 3. §-ában fog lal tak sze -
rint – biz to sít ja a nyer tes pá lyá zat tal és az el nyert tá -
mo ga tás sal kap cso la tos, ke ze lé sé ben lévõ ada tok
nyil vá nos sá gát.

(4) A pá lyá za ti fel hí vást és a hoz zá kap cso ló dó
dön té se ket az Alap hon lap ján (Ci vil In for má ci ós Por -
tá lon) és az alap ke ze lõ hon lap ján köz zé kell ten ni.

(5) Az Alap mû kö dé sé nek nyil vá nos sá ga ér de ké -
ben a mi nisz ter a Ci vil In for má ci ós Por tál ke re te in be -
lül internetes hon la pot mû köd tet. A hon la pon köz zé -
té tel re ke rül

a) a Ta nács és a kol lé gi u mok dön té se a dön tés meg -
ho za ta lá tól szá mí tott har minc na pon be lül,

b) a Ta nács és a kol lé gi u mok tag ja i nak neve,
c) a ta ná csi és kol lé gi u mi ta gok 67. § (1) be kez dé se

sze rin ti ér de kelt sé gi kö ré be tar to zó ci vil szer ve ze tek
neve,

d) a pá lyá za ti fel hí vás, a rész le tes pá lyá za ti ki írás,
e) a pá lyá za ti azo no sí tó, a tá mo ga tás cél ja, a pá lyá -

zó neve, címe, adó szá ma, kép vi se lõ jé nek neve, a pá -
lyá za tot ki író kol lé gi um meg ne ve zé se, a pá lyá za ti
fel hí vás címe, az igé nyelt és el nyert összeg, to váb bá
ha a pá lyá zó va la mely ta ná csi, il let ve kol lé gi u mi tag -
nak a 67. § (1) be kez dé se sze rin ti ér de kelt sé gi kö ré be
tar to zik, a pá lyá za ti ada tok kö zött köz zé té tel re ke rül
e ta ná csi, il let ve kol lé gi u mi tag neve,

f) a 70. § sze rin ti be szá mo ló,
g) a Ta nács és a kol lé gi u mok nyil vá nos ülé se i nek

he lye, idõ pont ja, na pi rend je.
(6) A kol lé gi um, il let ve a Ta nács a tá mo ga tá si dön -

tés rõl zárt ülé sen dönt.
70. § (1) A kol lé gi u mok és az Alap ke ze lõ min den

év már ci us 31-éig meg kül dik a Ta nács nak az elõ zõ évi 
te vé keny sé gük rõl, va la mint az Alap mû kö dé sé vel

kap cso la tos ta pasz ta la ta ik ról – a mi nisz ter ren de le té -
ben meg ha tá ro zott szem pont ok sze rint – el ké szí tett
be szá mo lót.

(2) A Ta nács min den év áp ri lis 30-áig meg kül di az
Or szág gyû lés il le té kes szak bi zott sá gá nak az Alap
tes tü le te i nek és az Alap ke ze lõ elõ zõ évi te vé keny sé -
gé rõl, va la mint az Alap, il let ve a tá mo ga tá si rend szer
mû kö dé sé rõl szó ló – a mi nisz ter ren de le té ben meg -
ha tá ro zott szem pont ok sze rint el ké szí tett és a ta gok
leg alább két har ma dá nak egyet ér té sé vel el fo ga dott –
be szá mo ló ját.

(3) A Ta nács, a kol lé gi u mok és az Alap ke ze lõ a  fe -
la datkörüket érin tõ kér dés ben a mi nisz te ri meg ke re -
sés kéz hez vé tel ét kö ve tõ har minc na pon be lül tá jé -
koz tat ják a mi nisz tert.

22. A ci vil je lölt ál lí tá si rend szer

71. § (1) A ci vil je lölt ál lí tá si rend sze ren ke resz tül a
Ta nács 60. § (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott
szá mú tag ját, és a kol lé gi um 61. § (2) be kez dés a)
pont já ban meg ha tá ro zott szá mú tag ját elek to rok jo -
go sul tak meg vá lasz ta ni. A Ta nács tag já nak és a kol lé -
gi um tag já nak vá lasz tá sá ra azon ci vil szer ve ze tek jo -
go sul tak, ame lyek or szá gos vagy leg alább te rü le ti ha -
tó kör rel mû köd nek.

(2) Az egyes kol lé gi u mok lét szá mát és az elek to ri
gyû lé sek rész le tes sza bá lya it a mi nisz ter a 61. § (1)– 
(2) be kez dé se sze rint ha tá roz za meg.

(3) A ci vil je lölt ál lí tá si rend szer be azon leg alább te -
rü le ti, il let ve or szá gos ha tó kö rû ci vil szer ve ze tek
küld het nek elek to ro kat, ame lyek a mi nisz ter ez irá -
nyú fel hí vá sá ra a je lölt ál lí tá si rend szer ben való rész -
vé te li szán dé ku kat a fel hí vás ban meg ha tá ro zott mó -
don jel zik. A je lent ke zé si ha tár idõ nem le het rö vi debb 
har minc nap nál. Az e §-nak meg fe le lõ ci vil szer ve zet
egy elek tort de le gál hat, egy vá lasz tá si el já rás ban
min den sze mély csak egy ci vil szer ve zet kép vi se le té -
ben jár hat el elek tor ként. Azt, hogy a ci vil szer ve zet
me lyik elek to ri gyû lé sen kí ván elek tort ál lí ta ni, a je -
lent ke zés ben fel kell tüntetni.

(4) A ci vil szer ve ze tek elek to ri gyû lé sét a mi nisz ter 
hív ja össze. Az elek to ri gyû lés he lyét, idõ pont ját és a
man dá tum vizs gá lat mód ját, az ügy ren det is tar tal -
ma zó hir det mény út ján kell köz zé ten ni a Ci vil In for -
má ci ós Por tá lon.

72. § (1) A Ta nács nak és a kol lé gi um nak a ci vil je -
lölt ál lí tá si rend szer ke re té ben meg vá lasz tan dó tag ját
az elek to rok egyé ni lis tás sza va zás sal vá laszt ják meg,
az e tör vény ben meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint.

(2) A sza va zó la pon min den olyan je lölt neve fel -
tün te tés re ke rül, aki a je len lévõ elek to rok tíz szá za lé -
ká nak tá mo ga tá sát az erre irá nyu ló nyílt sza va zás so -
rán el nye ri. Az egy tes tü let be je lölt, de meg nem vá -
lasz tott sze mé lyek a ka pott sza va za tok sor rend je sze -
rint pót ta gi lis tá ra ke rül nek. Tes tü le ti tag gá vá lasz tott 
sze mély egy má sik tes tü let pót ta gi lis tá ján nem sze re -
pel het. Ha a je löl tet több tes tü let be is je lö lik, de egyik -
be sem vá laszt ják tag nak, a je lölt a vá lasz tást kö ve tõ -
en nyi lat ko zik, hogy mely pót ta gi lis tán kí ván sze re -
pel ni.
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(3) A sza va zó la pon min den elek tor leg fel jebb
annyi je lölt re sza vaz hat, ahány ta got az adott el já rás
so rán meg kell vá lasz ta ni.

(4) A Ta nács tag jai és a kol lé gi u mok tag jai azok a
je löl tek lesz nek, akik a meg vá lasz tan dó ta gok szá ma
sze rint a leg több sza va za tot kap ták. Sza va zat egyen -
lõ ség ese tén sor so lás sal kell meg ál la pí ta ni, hogy az
egyen lõ szá mú sza va za tot el ért je löl tek kö zül me lyik
je lölt sze rez meg bí za tást.

XI. fe je zet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. Fel ha tal ma zó ren del ke zé sek

73. § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a ci -
vil szer ve ze tek gaz dál ko dó és ado mány gyûj tõ te vé -
keny sé gé vel kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat, a köz -
hasz nú sá gi mel lék let for mai és tar tal mi kö ve tel mé -
nye it, a kol lé gi u mok ál tal az e tör vény alap ján jut ta -
tott, nem költ ség ve té si tá mo ga tás nak mi nõ sü lõ tá mo -
ga tá sok kal kap cso la tos dön té si el já rás sza bá lya it, va -
la mint a ci vil szer ve ze tek ren del ke zé sé re bo csát ha tó
inf rast ruk tú ra fel hasz ná lás sza bá lya it és a jut ta tás fel -
tét ele it ren de let ben ál la pít sa meg.

(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy

a) az Alap ke ze lõ szer vé nek ki je lö lé sét, az Alap ke -
ze lé sé nek, az Alap mû kö dé sé re for dít ha tó for rás
mér té ké nek, a vissza té rí ten dõ tá mo ga tás és az Alap
fel hasz ná lá sá nak a rész le tes sza bá lya it, az el len õr zés
és be szá mo lás rend jét, va la mint a pá lyá za ti rend szer -
re vo nat ko zó to váb bi elõ írá so kat az ál lam ház tar tás -
ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben,

b) a Ci vil In for má ci ós Por tál, a Ci vil In for má ci ós
Cent ru mok há ló za ta, il let ve a tá mo ga tá sok össze han -
go lá sát szol gá ló monitoringrendszer mû köd te té sé -
nek és az e tör vény ben meg ha tá ro zott ada tok hon la -
pon tör té nõ köz zé té tel ének rész le tes sza bá lya it,

c) a Ta nács és a kol lé gi um lé te sí té sé re, mû kö dé sé -
re, va la mint az össze fér he tet len ség re és a nyil vá nos -
ság ra ho za tal ra vo nat ko zó rész le tes el já rá si sza bá lyo -
kat,

d) az Alap tes tü le te i nek te vé keny sé gé vel és az
Alap mû kö dé sé vel kap cso la tos be szá mo lók tar tal mi
ele me it, a be szá mo lás rend jét,

e) a Ta nács tag já nak és a kol lé gi um tag já nak járó
költ ség áta lány és a költ ség té rí té se el szá mo lá sá nak
sza bá lya it az ál lam ház tar tás ért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben, ren de let ben sza bá lyoz za.

(3) Fel ha tal ma zást kap az ál lam ház tar tás ért fe le lõs 
mi nisz ter, hogy a Fõ vá ro si Tör vény szék Gaz da sá gi
Hi va ta lá nak a köz pon ti költ ség ve tés sel tör té nõ, a
10/D. § (2) be kez dés sze rin ti el szá mo lá sá nak, va la -
mint a köz pon ti költ ség ve tés bõl a pénz összeg fo lyó -
sí tá sá nak rész le tes sza bá lya it ren de let ben ál la pít sa
meg.

24. Ha tály ba lé pés

74. § (1) Ez a tör vény – a (2)–(4) be kez dés ben fog -
lalt ki vé te lek kel – a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na -
pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 3-12. §, 13. § (1) be kez dé se, 14. § (1)
be kez dé se, 15-50. §, 53-54. §, 56-59. §, 73. § (2) be kez -
dés b) pont ja, va la mint a 75. § és a 209. § 2012. ja nu ár 1. 
nap ján lép ha tály ba.

(3) E tör vény 80. § e) pont ja 2012. ja nu ár 2. nap ján
lép ha tály ba.

(4) E tör vény 13. § (2) és (3) be kez dé se, va la mint a
14. § (2) be kez dé se 2015. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály -
ba.

25. Át me ne ti ren del ke zé sek

75. § (1) 2012. ja nu ár 1. nap ját kö ve tõ en csak olyan
ci vil szer ve zet kap hat költ ség ve té si tá mo ga tást – ide
nem ért ve az 54. § sze rin ti tá mo ga tá so kat –, amely a
30. § sze rint le tét be he lyez te be szá mo ló ját.

(2) Az (1) be kez dés ren del ke zé se it nem kell al kal -
maz ni a 2012. évi költ ség ve té si for rás ter hé re nyúj tott
tá mo ga tás te kin te té ben

a) a sport ról szó ló 2004. évi I. tör vény sze rin ti szer -
ve ze tek re, il let ve

b) az ál lam ház tar tás ról szó ló tör vény alap ján a fe je -
ze tet irá nyí tó szerv ve ze tõ je ál tal az ál lam ház tar tás ért 
fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben meg ál la pí tott fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ i rány zat ok ke ze lé sé rõl, fel hasz ná lá -
sá ról szó ló ren de let ál tal az (1) be kez dés al kal ma zá sa
alól men te sí tett elõ i rány zat ok ra.

(3) A 8. § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott jo gok,
ame lyek kel e tör vény ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já -
ban a 8. § ren del ke zé se i vel el len té te sen más sze mély
ren del ke zik, e tör vény ha tály ba lé pé sé vel kár ta la ní -
tás el le né ben a tör vény ere jé nél fog va az egye sü let re
száll nak vissza. A kár ta la ní tás össze gét a fe lek meg ál -
la po dá sa hi á nyá ban az egye sü let szék he lye sze rint il -
le té kes bí ró ság ál la pít ja meg a jo gok nak azok vissza -
szál lá sa idõ pont já ban kép vi selt va lós pi a ci ér té ke
alapján.

(4) E tör vény 27-29. §-ait elõ ször a 2012. év ben. kez -
dõ dõ üz le ti év rõl ké szí tett be szá mo ló ra kell al kal -
maz ni.

(5) Az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt nyil ván tar -
tás ba vett köz hasz nú, il let ve ki emel ke dõ en köz hasz -
nú jog ál lás ese té ben a szám vi te li be szá mo lót le tét be
he lye zett szer ve zet 2014. má jus 31. nap já ig to vább ra
is igény be ve he ti az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt
meg szer zett, va la mint a jog sza bály ok ál tal szá má ra
biz to sí tott ked vez mé nye ket, jog ál lá sa köz hasz nú. Az
e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt nyil ván tar tás ba vett
köz hasz nú, il let ve ki emel ke dõ en köz hasz nú jog ál lá -
sú szer ve zet az e tör vény sze rin ti fel té te lek nek való
meg fe le lé se ese tén 2014. má jus 31. nap já ig kez de mé -
nyez he ti az e tör vény nek meg fe le lõ köz hasz nú sá gi
nyil ván tar tás ba vé te lét. 2014. jú ni us 1. nap já tól csak
az e tör vény sze rint köz hasz nú sá gi nyil ván tar tás ba
vett szer ve zet jo go sult a köz hasz nú meg je lö lés hasz -
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ná la tá ra és a köz hasz nú jog ál lás hoz kap cso ló dó ked -
vez mé nyek igény be vé te lé re. 2014. jú ni us 1. nap já tól a 
szer ve zet nyil ván tar tás ára il le té kes szerv tör li az e
tör vény ha tály ba lé pé se elõtt nyil ván tar tás ba vett
köz hasz nú, il let ve ki emel ke dõ en köz hasz nú jog ál lá -
sú szer ve ze tek köz hasz nú jog ál lá sát, ki vé ve ha a szer -
ve zet iga zol ja, hogy az e tör vény sze rin ti köz hasz nú -
sá gi nyil ván tar tás ba vé tel iránt ké rel mét be nyúj tot ta,
és a bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a szer ve zet a törvényi
feltételeknek megfelel.

(6) A 2012. ja nu ár 1. nap ja elõtt in dí tott és fo lya -
mat ban lévõ köz hasz nú sá gi nyil ván tar tás ba vé tel
irán ti el já rá sok ra a 2011. de cem ber 31. nap ján ha tá -
lyos sza bá lyok irány adó ak az zal, hogy ki emel ke dõ en
köz hasz nú jog ál lás nem ál la pít ha tó meg, az el já rást
úgy kell le foly tat ni, hogy an nak ered mé nye ként köz -
hasz nú jog ál lás ve he tõ nyil ván tar tás ba. E ren del ke -
zés mi att mó do su ló el já rá sok vál to zá sá ról a nyil ván -
tar tás ba vé tel re il le té kes szerv ér te sí ti a ké rel me zõt.

(7) Ha a (6) be kez dés sze rin ti el já rá sok el bí rá lá sá -
hoz az e tör vény ben meg ha tá ro zott ada tok nem áll -
nak ren del ke zés re, a nyil ván tar tás ra il le té kes szerv a
köz hasz nú jog ál lás meg szer zé sé hez szük sé ges ada -
tok pót lá sá ra hív ja fel a ké rel me zõt. A hi ány zó ada tok 
pót lá sa tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ban tör té -
nik.

(8) Az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt meg kö tött
köz szol gál ta tá si szer zõ dés re e tör vény ren del ke zé se -
it nem le het al kal maz ni.

(9) Az e tör vény ha tály ba lé pés ét meg elõ zõ két üz -
le ti év szám vi te li be szá mo ló ja és köz hasz nú sá gi je -
len té se le tét be he lyez he tõ.

(10) A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról szó ló tör -
vény alap ján nyúj tott tá mo ga tá sok te kin te té ben a ke -
ze lõi fel ada to kat az Alap prog ram meg szû né sét kö ve -
tõ en az e tör vény 73. § (2) be kez dés a) pont ja alap ján
ki je lölt szerv lát ja el. E tör vény ha tály ba lé pés ét meg -
elõ zõ en kö tött tá mo ga tá si szer zõ dé sek kel kap cso la -
tos kol lé gi u mi ha tás kö rö ket az e tör vény 73. § (2) be -
kez dés a) pont ja alap ján ki je lölt szerv gya ko rol ja.

(11) A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról szó ló tör -
vény alap ján a ci vil je lölt ál lí tá si rend szer ben vá lasz -
tá si el já rás le foly ta tá sa nem le het sé ges, a Nem ze ti Ci -
vil Alap prog ram Ta ná csa és kol lé gi u mai tag ja i nak
meg bí za tá sa e tör vény ha tály ba lé pés ének nap já val
meg szû nik.

(12) A Nem ze ti Együtt mû kö dé si Alap tes tü le tei a
70. § sze rin ti be szá mo lók be nyúj tá sá ra elsõ al ka lom -
mal a 2012. évre vo nat ko zó an kö te le zet tek.

(13) A 61. § (6) be kez dés ben fog lal ta kat a 2012. év -
ben az zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy a pá lyá -
za tok ki írá sá ról már ci us 15-éig kell dön te ni.

(14) E tör vény nek a te le pü lé si ön kor mány zat ok
fek võ be teg-szak el lá tó in téz mé nye i nek át vé te lé rõl és
az át vé tel hez kap cso ló dó egyes tör vé nyek mó do sí tá -
sá ról szó ló 2012. évi XXXVIII. tör vénnyel (a to váb bi -

ak ban: Mód. tv.) meg ál la pí tott 9. § (2), (3), (7) és (8) be -
kez dé sé nek és 10. § (1) és (2) be kez dé sé nek ren del ke -
zé se it a Mód. tv. ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ
el já rá sok ban is al kal maz ni kell.

(15) A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ter hé re kö tött
tá mo ga tá si szer zõ dés alap ján vissza fi ze tett vagy más
jog cí men be vé tel ként el szá molt össze get a (10) be kez -
dés sze rin ti fel ada tok el lá tá sá ra kell for dí ta ni és az a
73. § (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti Alap ke ze lõt il le ti.

(16) E tör vény nek az egyes ci vil szer ve ze tek kel
kap cso la tos tör vé nyek nek a Pol gá ri Tör vény könyv -
rõl szó ló 2013. évi V. tör vény ha tály ba lé pé sé vel ösz -
szefüggõ va la mint egyéb célú mó do sí tá sá ról szó ló
2013. évi CCXIII. tör vénnyel (a to váb bi ak ban: Ci vil -
mód.) meg ál la pí tott 4. § és a II. fe je ze té nek ren del ke -
zé se it a Ci vil mód. ha tály ba lé pés ét kö ve tõ en in dult el -
já rá sok ban kell al kal maz ni.

(17) E tör vény 2013. de cem ber 31-én ha tá lyos 29. §
(3) be kez dé sé nek ren del ke zé sét a 2013. üz le ti év rõl
ké szí tett be szá mo ló ra al kal maz ni kell.

26. Az Eu ró pai Unió jo gá nak való meg fe le lés

76. § Ez a tör vény
a) a har ma dik or szá gok hu za mos tar tóz ko dá si en -

ge déllyel ren del ke zõ ál lam pol gá ra i nak jog ál lá sá ról
szó ló, 2003. no vem ber 25-i 2003/109/EK ta ná csi irány -
elv 11. cikk (1) be kez dés g) pont já nak és 21. cik ké nek;

b) az Unió pol gá ra i nak és csa lád tag ja ik nak a tag ál -
lam ok te rü le tén tör té nõ sza bad moz gás hoz és tar tóz -
ko dás hoz való jo gá ról, va la mint az 1612/68/EGK ren -
de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a 64/221/EGK, a
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK
és a 93/96/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl
szó ló, 2004. áp ri lis 29-i 2004/38/EK eu ró pai par la men -
ti és a ta ná csi irány elv 24. cik ké nek;

c) a har ma dik or szág be li ál lam pol gár ok ma gas
szin tû kép zett sé get igény lõ mun ka vál la lás cél já ból
való be lé pé sé nek és tar tóz ko dá sá nak fel tét ele i rõl szó -
ló, 2009. má jus 25-i 2009/50/EK ta ná csi irány elv
14. cikk (1) be kez dés b) pont já nak;

d) a har ma dik or szág be li ál lam pol gár ok va la mely
tag ál lam te rü le tén való tar tóz ko dá sá ra és mun ka vál -
la lá sá ra vo nat ko zó össze vont en ge dély re irá nyu ló
össze vont ké rel me zé si el já rás ról, va la mint a har ma -
dik or szág ból szár ma zó, va la mely tag ál lam te rü le tén
jog sze rû en tar tóz ko dó mun ka vál la lók kö zös jo ga i ról
szó ló 2011. de cem ber 13-i 2011/98/EU eu ró pai par la -
men ti és a ta ná csi irány elv 12. cikk (1) be kez dés b)
pont já nak
való meg fe le lést szol gál ja.

27-29.

77. § – 211. § (Ha tá lyon kí vül he lyez ve.) 
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2. Ci vil szer ve ze tek ál tal 2014. év tõl igény be ve he tõ inf rast ruk tú ra-tá mo ga tás
A ci vil szer ve ze tek ál tal igény be ve he tõ inf rast ruk tú ra-tá mo ga tás ról szó ló 554/2013.
(XII. 31.) Korm. ren de let

A Kor mány az egye sü lé si jog ról, a köz hasz nú jog -
ál lás ról, va la mint a ci vil szer ve ze tek mû kö dé sé rõl és
tá mo ga tá sá ról szó ló 2011. évi CLXXV. tör vény 73. §
(1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az
Alap tör vény 15. cikk (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. § (1) E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. be fo ga dó szer ve zet: az inf rast ruk tú ra-tá mo ga tást

ci vil szer ve zet ré szé re biz to sí tó szer ve zet;
2. dön tés ho zó: az igény be je len tõ alap cél sze rin ti te -

vé keny sé gé hez il lesz ke dõ, az egye sü lé si jog ról, a
köz hasz nú jog ál lás ról, va la mint a ci vil szer ve ze tek
mû kö dé sé rõl és tá mo ga tá sá ról szó ló 2011. évi
CLXXV. tör vény (a to váb bi ak ban: Ci vil tör vény) X. fe -
je ze te sze rin ti kol lé gi um;

3. hon lap: a Ci vil tör vény sze rin ti Ci vil In for má ci ós
Por tál;

4. igény be je len tés: az internetes tá mo ga tás ke ze lõ
rend sze ren ke resz tül be nyúj tott, sza bad ka pa ci tás
igény be vé te lé re irá nyu ló ké re lem;

5. igény be je len tõ: a Ci vil tör vény sze rin ti ci vil szer -
ve zet, amely inf rast ruk tú ra-tá mo ga tás irán ti igé nyét
e ren de let sze rint jel zi;

6. inf rast ruk tú ra-tá mo ga tás: a be fo ga dó szer ve zet ál -
tal a ci vil szer ve zet igény be je len té se alap ján biz to sí -
tott ter mé szet be ni tá mo ga tás;

7. internetes tá mo ga tás ke ze lõ rend szer: a Nem ze ti
Együtt mû kö dé si Alap pá lyá za ta i nak fo ga dá sá ra és
fel dol go zá sá ra rend sze re sí tett fe lü let;

8. ked vez mé nye zett: az az igény be je len tõ, amellyel a
be fo ga dó szer ve zet szer zõ dést kö tött az inf rast ruk tú -
ra-tá mo ga tás biz to sí tá sá ra;

9. nyil ván tar tó szerv: a Ci vil tör vény 73. § (2) be kez -
dés a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján ki je lölt
szerv;

10. re giszt rá ció: a be fo ga dó szer ve zet nek a hon la -
pon ke resz tül tör té nõ adat szol gál ta tá sa, va la mint a
hoz zá já ru lá sa sza bad ka pa ci tá sá nak fel hasz ná lá sá ra;

11. sza bad ka pa ci tás: az ál lam ház tar tás ról szó ló
2011. évi CXCV. tör vény 7. § (3) be kez dé se sze rin ti be -
fo ga dó szer ve zet idõ le ge sen ren del ke zés re álló sza -
bad inf rast ruk tu rá lis erõ for rá sai, ame lyet a be fo ga dó
szer ve zet nél ke let ke zõ va la mennyi köz vet len és az
ah hoz ren del he tõ köz ve tett ki adás meg té rí té sé vel
igény be ve he tõ vé tesz ci vil szer ve zet szá má ra.

(2) Be fo ga dó szer ve zet ként ci vil szer ve ze tek ré szé -
re inf rast ruk tú ra-tá mo ga tást biz to sít:

a) az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság;
b) a Klebelsberg In téz mény fenn tar tó Köz pont;
c) az ál la mi fenn tar tá sú sport lé te sít mény;
d) az ön kor mány za ti fenn tar tá sú nyil vá nos könyv -

tár;
e) a köz mû ve lõ dé si in téz mény;
f) a Ba las si In té zet;
g) a fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal;

h) a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Hi va tal;

i) a nem ze ti park igaz ga tó ság;

j) a Nem ze ti Ag rár-szak ta nács adá si, Kép zé si és Vi -
dék fej lesz té si In té zet, az In teg rált Kö zös sé gi Szol gál -
ta tó.

2. § (1) A be fo ga dó szer ve ze tek az 1. mel lék let ben
elõ írt tar ta lom mal, a ci vil szer ve ze tek szá má ra fel -
hasz nál ha tó sza bad ka pa ci tá sa ik kap csán min den év
ja nu ár 31-ig re giszt rál nak, amely re giszt rá ci ó val
egyi de jû leg hoz zá já rul nak ada ta ik nak a hon la pon
tör té nõ köz zé té tel éhez az e ren de let sze rin ti  infra -
struktúra-támogatások nyúj tá sá val össze füg gés ben.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti re giszt rá ci ót és hoz zá -
já ru lást az internetes tá mo ga tás ke ze lõ rend sze ren ke -
resz tül kell meg ten ni.

(3) Az (1) be kez dés alap ján köz zé tett ada tok ban
be kö vet ke zõ év kö zi vál to zást az érin tett be fo ga dó
szer ve zet a vál to zást kö ve tõ ti zen öt na pon be lül az (1) 
be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tás sal azo nos mó don jel zi.

(4) A nyil ván tar tó szerv a hon la pon köz zé tett ada -
tok alap ján a sza bad ka pa ci tá sok hasz no sí tá sá ra
igénybejelentési fel hí vást tesz köz zé az (1) be kez dés
sze rin ti ha tár idõt kö ve tõ ti zen öt na pon be lül, amely
alap ján a ci vil szer ve ze tek az internetes tá mo ga tás ke -
ze lõ rend sze ren ke resz tül igény be je len tés sel él het -
nek. Az igénybejelentési fel hí vás nak tar tal maz nia
kell az igény be je len tés ha tár ide jét, fel tét ele it, az inf -
rast ruk tú ra fel hasz ná lá sá val kap cso la tos kor lá to zá -
so kat és az egyéb lé nye ges in for má ci ó kat.

3. § (1) Az igény be je len tés nek tar tal maz nia kell:

a) igény be je len tõ ne vét, szék hely ét, el sõd le ges
alap cél sze rin ti te vé keny sé gét, kép vi se lõ je ne vét, a
szer ve zet nyil ván tar tá si szá mát, adó szá mát, pénz for -
gal mi szám la szá mát és el ér he tõ sé gét;

b) az internetes tá mo ga tás ke ze lõ rend szer ben ki -
vá lasz tott igény be ven ni kí vánt sza bad ka pa ci tás
pon tos meg je lö lé sét;

c) az igény be vé tel ada ta it, kü lö nö sen a szak mai
tar ta lom le írá sát, a meg va ló sí ta ni kí vánt pro jekt vagy
ren dez vény tár sa dal mi ha tá sát, az igény be vé tel
anya gi költ sé gét, az igény be vé tel cél ját, az igény be -
vé tel ide jét, a meg va ló sí tás he lyét és az igény be ve võk 
cél cso port ját;

d) az inf rast ruk tú ra-tá mo ga tás ke re té ben meg va -
ló sí ta ni ter ve zett te vé keny sé ge ket;

e) a nyil ván tar tó szerv ál tal az inf rast ruk tú ra fel -
hasz ná lás sal kap cso lat ban meg je lölt to váb bi ada to -
kat;

f) az igény be je len tõ nyi lat ko za tát – a ked vez mé -
nye zett ként tör té nõ ki je lö lé se ese té re – a sza bad ka -
pa ci tás tény le ges igény be vé te lé vel kap cso la tos kö te -
le zett sé gé rõl, va la mint az ez zel össze füg gõ el len õr -
zés tû ré sé rõl.
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(2) Az igény be je len tés be ér ke zé sét kö ve tõ 15 na -
pon be lül a nyil ván tar tó szerv meg vizs gál ja an nak
tar tal mát, és amennyi ben

a) an nak ada tai nem egyez nek meg az igény be je -
len tõ bí ró sá gi nyil ván tar tás sze rin ti ada ta i val;

b) a sza bad ka pa ci tás a 2. § (3) be kez dé se alap ján
már nem áll ren del ke zés re;

c) az igény be je len tõ nem az internetes tá mo ga tás -
ke ze lõ rend sze ren ke resz tül nyúj tot ta be igé nyét;

d) az igény be je len tõ nem ci vil szer ve zet;
e) az igény be je len tõ el len jog utód nél kü li meg szû -

nés re irá nyu ló el já rás van fo lya mat ban;
f) az igény be je len tés tar tal ma sze rint az igény nem

tel je sít he tõ a 2. §-ban fog lalt tá jé koz ta tás alap ján;
g) az igény be je len tõ a Nem ze ti Együtt mû kö dé si

Alap tá mo ga tá sa i val vagy az e ren de let sze rin ti inf -
rast ruk tú ra-tá mo ga tás sal kap cso la to san ki zá rás ha -
tá lya alatt van;
az igény be je len tõ egy ide jû tá jé koz ta tá sá val az igény -
be je len tést el uta sít ja.

(3) A (2) be kez dés sze rint el nem uta sí tott igény be -
je len té se ket a nyil ván tar tó szerv min den hó nap ti zen -
ötö dik nap já ig a dön tés ho zó elé ter jesz ti tar tal mi ér té -
ke lés ér de ké ben.

(4) A dön tés ho zó a kéz hez vé telt kö ve tõ ti zen öt na -
pon be lül dönt:

a) az igény be je len té sek el fo ga dá sá ról: azok szak -
mai tar tal ma, az igény be je len tés ben fog lal tak ál tal
cél zott tár sa dal mi ha tá sa, va la mint az igény be je len tõ
anya gi hely ze te alap ján – a ke ve sebb for rás sal ren del -
ke zõ szer ve zet elõny ben ré sze sí té sé vel az utol só le -
zárt üz le ti év ben be szá mo ló val iga zol ha tó mérleg fõ -
összege alap ján – sor ren det (a to váb bi ak ban: rang sor) 
ál lít fel;

b) az igény be je len tés el uta sí tá sá ról – amennyi ben
az nem fe lel meg az igénybejelentési fel hí vás ban
meg ha tá ro zott fel té te lek nek –, ame lyet rész le tes in -
dok lás sal lát el.

(5) A nyil ván tar tó szerv a dön tést kö ve tõ öt na pon
be lül tá jé koz tat ja a rang sor ról az il le té kes be fo ga dó
szer ve ze tet.

(6) A be fo ga dó szer ve zet az (5) be kez dés sze rin ti
tá jé koz ta tás alap ján ti zen öt na pon be lül a rang sor
sze rin ti sor rend ben szer zõ dést köt az igény be je len tõ -
vel az inf rast ruk tú ra-tá mo ga tás biz to sí tá sá ra.

(7) Amennyi ben a be fo ga dó szer ve zet és az igény -
be je len tõ kö zött, az utób bi nak fel ró ha tó ok ból nem
jön lét re a szer zõ dés a meg adott ha tár idõ ben, úgy a
dön tés ho zó ál tal fel ál lí tott rang sor ban a kö vet ke zõ
szer ve zet vá lik jo go sult tá az inf rast ruk tú ra-tá mo ga -
tás igény be vé te lé re. A szer zõ dés kö tés meg hi ú su lá sá -
tól szá mí tott ti zen öt na pon be lül a be fo ga dó szer ve -
zet szer zõ dést köt az inf rast ruk tú ra-tá mo ga tás igény -
be vé te lé re jo go sult tá vált igény be je len tõ vel.

(8) A be fo ga dó szer ve zet a ked vez mé nye zet tel az
igény be vé tel lel össze füg gés ben kö tött szer zõ dés lét -
re jöt tét – az azt kö ve tõ öt na pon be lül – vissza iga zol ja
a nyil ván tar tó szerv nek. Az internetes tá mo ga tás ke -
ze lõ rend szer tar tal maz za a szer zõ dés meg kö té sé re
és idõ tar tam ára vo nat ko zó ada to kat és fel té te le ket.

4. § A be fo ga dó szer ve zet kö te les el len õriz ni a sza -
bad ka pa ci tás igény be vé tel ét.

5. § (1) A sza bad ka pa ci tás igény be vé te lé rõl a ked -
vez mé nye zett az internetes tá mo ga tás ke ze lõ rend -
sze ren ke resz tül szak mai be szá mo lót nyújt be a fel -
hasz ná lást kö ve tõ har minc na pon be lül.

(2) A szak mai be szá mo ló be nyúj tá sá ról a nyil ván -
tar tó szerv öt na pon be lül tá jé koz tat ja a dön tés ho zót
és a be fo ga dó szer ve ze tet. A szak mai be szá mo ló kéz -
hez vé tel ét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül a be fo ga dó
szer ve zet az internetes tá mo ga tás ke ze lõ rend szer út -
ján tá jé koz tat ja a dön tés ho zót a szak mai be szá mo ló -
val kap cso la tos ál lás pont já ról.

(3) A dön tés ho zó a be fo ga dó szer ve zet ál lás pont já -
nak be ér ke zé sét, vagy a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ha tár idõ ered mény te len el tel tét kö ve tõ har minc
na pon be lül meg vizs gál ja a be szá mo lót és a be fo ga dó
szer ve zet ál lás pont já nak fi gye lem be vé te lé vel dönt:

a) a be szá mo ló el fo ga dá sá ról;

b) rész le tes in do ko lá si kö te le zett ség mel lett hi á -
nyos ság meg ál la pí tá sá ról; vagy

c) rész le tes in do ko lá si kö te le zett ség mel lett an nak
el uta sí tá sá ról,
és er rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti a nyil ván tar tó szer vet.

(4) A be szá mo ló el uta sí tá sá ra ki zá ró lag egy sze ri
hi ány pót lá si fel szó lí tást kö ve tõ en van mód.

(5) A szak mai be szá mo ló val kap cso lat ban a dön -
tés ho zó rész le tes in do ko lá si kö te le zett ség mel lett a
ked vez mé nye zet tet egy sze ri ti zen öt na pos ha tár idõ
mel lett hi ány pót lás ra szó lít hat ja fel, amely rõl a nyil -
ván tar tó szerv az internetes tá mo ga tás ke ze lõ rend -
sze ren ke resz tül öt na pon be lül tá jé koz tat ja a ked vez -
mé nye zet tet.

(6) A hi ány pót lást, an nak be ér ke zé sét kö ve tõ ti -
zen öt na pon be lül a dön tés ho zó meg vizs gál ja, és a (3) 
be kez dés a) vagy c) pont já ban meg ha tá ro zott dön tést
hoz za.

(7) A ked vez mé nye zett ki zá rás ra ke rül, ha

a) a (6) be kez dés ben fog lalt vizs gá lat ered mé nye -
ként sem fo gad ha tó el a szak mai be szá mo ló;

b) a hi ány pót lás a meg je lölt ha tár idõ ben nem ér ke -
zett meg; vagy

c) a ked vez mé nye zett a sza bad ka pa ci tás igény be -
vé te lé rõl an nak fel hasz ná lá sát kö ve tõ en nem nyújt be 
be szá mo lót.

(8) A ki zárt szer ve zet egy évig nem ré sze sül het to -
váb bi inf rast ruk tú ra-tá mo ga tás ban. Az inf rast ruk tú -
ra-tá mo ga tás ból való ki zá rás a fo lya mat ban lévõ és
meg kö tött szer zõ dé se ket nem érin ti.

(9) Az inf rast ruk tú ra-tá mo ga tás ból való ki zá rás
kez dõ idõ pont ja

a) a (7) be kez dés a) pont já ban fog lalt eset ben a
szak mai be szá mo ló ról való dön tés nap ja;

b) a (7) be kez dés b) pont já ban fog lalt eset ben az el -
mu lasz tott hi ány pót lá si ha tár idõt kö ve tõ nap;

c) a (7) be kez dés c) pont já ban fog lalt eset ben a be -
szá mo ló be nyúj tá sá nak el mu lasz tott ha tár ide jét kö -
ve tõ nap.
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(10) A ki zá rás sal kap cso la to san a nyil ván tar tó
szerv öt na pon be lül tá jé koz tat ja a ki zá rást ered mé -
nye zõ szer zõ dés ré szes fe le it.

6. § (1) A nyil ván tar tó szerv 3. § (2) be kez dé se alap -
ján ho zott, il let ve a dön tés ho zó 3. § (4) be kez dés és
5. § (3) be kez dés sze rin ti el uta sí tó dön té se, va la mint
az 5. § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá rás el len
az igény be je len tõ, il let ve a ked vez mé nye zett a tár sa -
dal mi és ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért fe le lõs mi -
nisz ter nél (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) ki fo gást nyújt -
hat be, ha az el uta sí tás ról, il let ve ki zá rás ról szó ló
dön tés sel kap cso la tos el já rás vagy dön tés vé le mé nye
sze rint jog sza bály sér tõ.

(2) A ki fo gás az internetes tá mo ga tás ke ze lõ rend -
sze ren ke resz tül nyújt ha tó be, a meg kül dött ki zá rás -
ról szó ló dön tés meg is me ré sé tõl szá mí tott ti zen öt na -
pon be lül.

(3) A ki fo gás tar tal maz za
a) a ki fo gást tevõ ne vét, szék hely ét, a ki fo gást tevõ

kép vi se lõ je ne vét;

b) a ki fo gás sal érin tett igénybejelentési fel hí vás,
szer zõ dés azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat;

c) a ki fo gás alap já ul szol gá ló té nye ket és a ki fo gá -
solt vagy el ma radt in téz ke dés sel meg sér tett jog sza -
bá lyi ren del ke zés pon tos meg je lö lé sét.

(4) A ki fo gást a mi nisz ter an nak kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül ér dem ben el bí rál ja.

(5) Ha a ki fo gás ala pos, a mi nisz ter el ren de li a ki fo -
gás ban sé rel me zett hely zet meg szün te té sé hez szük -
sé ges in téz ke dést, egyéb ként azt el uta sít ja, és dön té -
sé rõl – el uta sí tás ese tén az el uta sí tás in do ka i nak meg -
je lö lé sé vel – a ki fo gást te võt és a nyil ván tar tó szer vet
írás ban ér te sí ti.

Záró ren del ke zé sek

7. § Ez a ren de let 2014. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

8. § A 2. §-t a 2014. év ben az zal az el té rés sel kell al -
kal maz ni, hogy a re giszt rá ci ót 2014. feb ru ár 1. nap já -
tól feb ru ár 28. nap já ig lehet megtenni.
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1. mel lék let az 554/2013. (XII. 31.) Korm. ren de let hez

Be fo ga dó
szer ve zet
név, cím

 Sza bad ka pa ci tás
tí pu sa

(In gat lan/ingó/
szol gál ta tás)

 Ka pa ci tás
mé re te/mennyi sé ge/

jel lem zõi

 Igény be vé tel idõ be li
kor lát ja, fel tét elei

(ren del ke zés re ál lá si
idõ, szer ve zet re vagy

lét szám ra ve tít ve)

 Igény be vé tel
gya ko ri sá ga

(pl. heti/havi)

 Ka pa ci tás el éré si
ada tai (pon tos cím,
elekt ro ni kus el érés,

kap cso lat tar tó
sze mély)
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