
Civil szervezetek nyilvántartása 

Cnytv. 1. § (1) Az e törvényben meghatározott szervezeteket, valamint azokat a 
szervezeteket, amelyek esetében külön törvény bírósági nyilvántartásba vételt 
rendel, a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék veszi nyilvántartásba. 
A nyilvántartást vezető bíróság illetékes az e törvényben meghatározott polgári 
nemperes eljárások lefolytatására. 

A bíróság által nyilvántartott szervezetek: 

Cnytv. 4. § A bíróság tartja nyilván 

a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Ectv.) alapján 
létrehozott egyesületet, 

b) az Ectv. alapján létrehozott és a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 
törvény szerint működő pártot, 

c) az Ectv. alapján létrehozott és a sportról szóló törvény alapján működő 
szervezetet, 

d) a sportról szóló törvény alapján működő országos sportági szakszövetséget, 

e) a törvénnyel létrehozott köztestületet, ha a törvény eltérően nem rendelkezik, 

f) az alapítványt, a közalapítványt, 

g) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény alapján 
alapított magánnyugdíjpénztárt, 

h) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény szerint alapított 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztárt és az átalakulással létrejövő vegyes 
nyugdíjpénztárt, 

i) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerint 
létrehozott a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi 
alapját, 

j) a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény szerint alapított 
Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezetet, 

l) azt a szervezetet, amelynek e törvény szerinti nyilvántartásba vételét törvény 
elrendeli. 

A bíróságnak a szervezetekkel kapcsolatos főbb feladatai: 

Cnytv. 2. § A bíróság feladata 

a) a 4. §-ban meghatározott szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet) 
nyilvántartásba vétele (a továbbiakban: nyilvántartásba vételi eljárás), 



b) a nyilvántartásba vett szervezetre vonatkozó adat, jog, valamint tény 
nyilvántartásba történő bejegyzése, módosítása, törlése (a továbbiakban: 
változásbejegyzési eljárás), 

c) azoknak az egyéb polgári nemperes eljárásoknak a lefolytatása, amelyeket e 
törvény a bíróság hatáskörébe utal, 

d) a szervezet nyilvántartásból való törlése (a továbbiakban: nyilvántartásból való 
törlési eljárás), 

e) a civil és az egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartásának (a 
továbbiakban: nyilvántartás) vezetése és 

f) a nyilvántartás adatairól - a törvényben meghatározott módon - tájékoztatás 
nyújtása. 

A nyilvántartás vezetése és a nyilvántartás adatairól tájékoztatás nyújtása: 

A nyilvántartási adatok, iratok megismerése: 
Cnytv. 86. § 
(1) A civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartása és az 
országos névjegyzék közhiteles. 
(2) A nyilvántartás fennálló, illetve törölt adatai nyilvánosak, azok az országos 
névjegyzék útján az interneten azonosítás nélkül megtekinthetőek. 
(3) Az alapítvány és az egyesület bírósághoz benyújtott iratai - a (4) bekezdésben 
meghatározott kivétellel - nyilvánosak, ideértve a még el nem bírált kérelmet és 
mellékleteit is, azokat bárki megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet. 
(4) Az egyesület szerve ülésének jelenléti íve, valamint az egyesület tagjairól 
készült nyilvántartás nem nyilvános. 

(5) A szervezet nem nyilvános, az informatikai rendszerben tárolt iratairól külön 
törvény alapján, elektronikus úton teljesített adatszolgáltatás esetében, az 
adatszolgáltatás jogcímét, időpontját és az adatkérő személyét azonosítható 
módon rögzíteni kell. A rögzített adatokat az informatikai rendszer útján kell 
megőrizni. 

Cnytv. 87. §  

(1) A szervezetek nyilvános - a bíróságon rendelkezésre álló - iratai a 
nyilvántartást vezető bíróságnál tekinthetőek meg. 

(2) A nyilvántartást vezető bíróság a szervezetek nyilvános iratainak 
megtekintését 

b) a papír alapon rendelkezésre álló iratok esetében papír alapon biztosítja. 

Másolat, kivonat, bizonyítvány, igazolás: 

Cnytv. 88. §  



(1) A szervezet és a szervezet jogi személy szervezeti egységének képviselője - 
alapítvány esetén az alapító is - a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól 
másolat, kivonat vagy bizonyítvány kiadását kérheti. A másolat a nyilvántartás 
valamennyi fennálló és törölt adatát, a kivonat a nyilvántartás fennálló adatait, a 
bizonyítvány pedig - a kérelemtől függően - a nyilvántartás egyes fennálló vagy 
törölt adatait hitelesen tanúsítja, illetve azt, hogy valamely meghatározott 
bejegyzés a nyilvántartásban nem szerepel(t). A másolatot, a kivonatot vagy 
bizonyítványt jogszabályban meghatározott módon kell elkészíteni. 

(2) A másolatban, a kivonatban, valamint a bizonyítványban az egyes adatok 
mellett fel kell tüntetni az adat (illetve annak törlése) bejegyzésének és a 
bejegyzés alapjául szolgáló határozat jogerőssé válásának időpontját is. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott okiraton záradékban szerepeltetni kell, ha 
az okiratban szereplő adatokat illetően változásbejegyzési eljárás van 
folyamatban az adott nyilvántartást vezető bíróságnál, és azt is fel kell tüntetni, 
hogy az melyik adatot érinti. 

(4) Másolat, kivonat és bizonyítvány a nyilvántartást vezető bíróságtól kérhető, a 
kérelem teljesítéséről határozatot hozni nem kell. 

Cnytv. 88/A. §  

(1) A fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti fogyasztói érdekek képviseletét 
ellátó egyesület kérheti a bíróságtól a (2) bekezdés szerinti igazolás kiadását. Az 
igazolás kiadása iránti kérelemhez csatolni kell az egyesület tagnyilvántartását. 

(2) A bíróság a kérelmező részére igazolást állít ki arról, hogy az egyesület 
alapszabályában meghatározott célja legalább két éve a fogyasztók érdekeinek 
védelme és tagnyilvántartása alapján természetes személy tagjainak létszáma 
legalább ötven fő. Az eljárásban hiánypótlásnak helye nincs. 

88/B. § Ha az egyesület alapszabályban meghatározott célja a nemzetiségek 
jogairól szóló törvény rendelkezései szerinti nemzetiség érdekvédelme, 
érdekképviselete vagy a nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül 
összefüggő tevékenység folytatása (nemzetiségi egyesület), akkor a bíróságtól 
igazolás kiadását kérheti a hatóköréről és arról, hogy mely nemzetiséget 
képviseli. A bíróság az igazolást az egyesület alapszabályában foglalt adatok 
alapján adja ki. 

Civil Információs Portál 

Civil törvény 14. § (1) A társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős 
miniszter (továbbiakban: miniszter) a civil szervezetekkel kapcsolatos nyilvános, 
közérdekből nyilvános információk gyűjtése, rendszerezése és közzététele, illetve 
ezzel összefüggésben a kérelemre történő adatszolgáltatás biztosítása céljából 
akadálymentes honlapot működtet (továbbiakban: Civil Információs Portál). 
 


