
A civil szervezetek típusai 

Általános leírás 

[Civil tv. 2. § 6. bekezdés] 

Civil szervezet: a civil társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett 

egyesület – a párt kivételével -, valamint az alapítvány. Civil szervezet alatt a 

Civil törvény II-VI. és VIII-X. fejezetében a civil társaságot, továbbá a VII-X. 

fejezetében a kölcsönös biztosító egyesületet és a szakszervezetet nem kell 

érteni. 

Kapcsolódó jogszabályok: 

 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

 

Egyesület 

Ptk. 61. § (1) Az egyesület olyan, Magyarországon önkéntesen létrehozott, 

önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályában meghatározott 

célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi 

tagjai tevékenységét. Az egyesület jogi személy. 

Civil tv. 4. § (1) Az egyesület az egyesülési jog alapján létrehozott szervezet, 

amelynek különös formáira: a szövetségre, a pártra, a szakszervezetre, továbbá a 

külön törvény hatálya alá tartozó tevékenységet végző egyesületekre törvény az 

egyesületre vonatkozó rendelkezésektől eltérő szabályokat állapíthat meg. A 

különös formában működő egyesület elnevezésének tartalmaznia kell a különös 

forma megnevezését. 

(2) Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön létre. 

(3) Az egyesület szövetség, ha tagjai között legalább két jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet van. 

(4) Ha az egyesület olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály engedélyhez 

(feltételhez) köt vagy egyébként szabályoz, e tevékenység felett a tevékenység 

szerinti hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre irányadó 

szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol. 

Civil tv. 5. § Nem minősül egyesületnek a természetes személyeknek az 

egyesülési jog alapján létrehozott olyan közössége, amelynek működése nem 
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rendszeres, vagy nincs nyilvántartott tagsága vagy az egyesületre vonatkozó 

rendelkezésekben meghatározott szervezete. 

Civil tv. 6. § Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése 

hiányában a megszűnt egyesületnek a hitelezői igények kielégítése után 

megmaradt vagyona a civil szervezetek támogatására való felhasználás céljából 

a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg. A vagyon felhasználásának módját 

a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni. 

Civil tv. 7. § A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek tagjaira 

vonatkozóan az egyesülési jog gyakorlásának feltételeit és módját törvény 

állapítja meg. 

Civil tv. 8. § (1) Minden egyesület saját maga rendelkezik nevével, címerével, 

logójával és minden a nevéhez kapcsolódó joggal, különös tekintettel a hirdetési, 

reklám és a tevékenység televíziós, rádiós valamint egyéb elektronikus 

technikákkal történő közvetítésével kapcsolatos jogokra. 

(2) Az egyesület az (1) bekezdés szerinti hirdetési, reklám, illetve közvetítési 

jogokkal kapcsolatosan egy évnél hosszabb időre szerződést csak a legfőbb 

szerv külön felhatalmazása alapján köthet. 

(3) A (2) bekezdés szerinti, határozatlan vagy egy évnél hosszabb időre kötött 

szerződés megkötésétől számítva évente a legfőbb szerv újabb felhatalmazása 

hiányában hatályát veszti. Ezen rendelkezést az (1) bekezdés szerinti 

szerződésben szerepeltetni kell. 

Civil társaság 

Ptk. 578/J. § (1) Természetes személyek társaságot nem gazdasági érdekű közös 

céljaik előmozdítására és közösségi célú tevékenységük összehangolására 

vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozhatnak (civil társaság). 

(2) A civil társaságra a polgári jogi társaságra vonatkozó szabályokat azzal az 

eltéréssel kell alkalmazni, hogy a társaságot a társasági szerződésben ügyvitelre 

kijelölt tag kivételével bármely tag azonnali hatállyal indokolás nélkül 

felmondhatja, a tag halála, illetve felmondása esetén a társaság pedig csak akkor 

szűnik meg, ha ezáltal a tagok száma egy főre csökken. 

Alapítvány 

Ptk. 74/A. § (1) Magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: alapító) – tartós 

közérdekű célra – alapító okiratban alapítványt hozhat létre. Alapítvány 



elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem alapítható. Az 

alapítvány javára a célja megvalósításához szükséges vagyont kell rendelni. Az 

alapítvány jogi személy. 

bővebben és forrás: 

Cnytv. - 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági 

nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról - Hatályos 

Jogszabályok Gyűjteménye (jogtar.hu) 
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