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A civil szervezetek törvényességi ellenőrzésére vonatkozó 
információk 

Általános leírás [Civil tv. 11. § (4) bekezdés] 

A bíróság az ügyész keresete alapján feloszlatja az egyesületet, ha annak 
működése vagy tevékenysége a 3. § (3)-(5) bekezdésébe ütközik. 

Civil törvény 3. §: 
(3) Az egyesülési jog gyakorlása nem sértheti az Alaptörvény C) cikk (2) 
bekezdését, nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény 
elkövetésére való felhívást, valamint nem járhat mások jogainak és 
szabadságának sérelmével. 
(4) Az egyesülési jog alapján szervezet minden olyan tevékenység végzése 
céljából alapítható, amely összhangban áll az Alaptörvénnyel, és amelyet törvény 
nem tilt. 
(5) Az egyesülési jog alapján fegyveres szervezet nem hozható létre, valamint 
törvény alapján kizárólag állami szerv saját hatáskörében ellátható közfeladat 
megvalósítására irányuló tevékenység nem végezhető. 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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

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

 az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény  (Ütv.) 

A Civil törvény rendelkezései: 

Az ügyész és a bíróság intézkedései: 

Civil törvény 11. § 
(4) A bíróság az ügyész keresete alapján feloszlatja az egyesületet, ha annak 
működése vagy tevékenysége a 3. § (3)-(5) bekezdésébe ütközik. 

Civil törvény 11. § 
(6) A feloszlatott egyesület a nyilvántartásból való törlésről rendelkező bírósági 
határozat jogerőre emelkedésének napjával szűnik meg. 

Civil törvény  9/K. § 
(1) Egyszerűsített törlési eljárásnak van helye, ha 

1. a) a bíróság a civil szervezet tekintetében megállapítja a jogutód nélküli 
megszűnési ok bekövetkeztét vagy 

2. b) a bíróság a civil szervezetet törvényességi felügyeleti eljárásban 
megszünteti, 
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Civil törvény 9/L. § 
(1) A bíróság az egyszerűsített törlési eljárás elrendelését követő öt munkanapon 
belül az egyszerűsített törlési eljárás megindításáról értesíti 

1. a)az ügyészséget, amennyiben az ügyész a civil szervezet felett 
törvényességi ellenőrzést gyakorol 

Civil törvény 15. §   
(4) A törvényességi ellenőrzési eljárás keretében az ügyészség teljes körű 
iratbetekintésre jogosult. 

Civil törvény 23. § 
Ha valamely évre vonatkozóan megállapítható, hogy a civil szervezet 
elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősült, az 
adóhatóság a civil szervezettel szemben törvényességi ellenőrzési eljárást 
kezdeményez. 

Civil törvény  40. §  
(5) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében 
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles 
haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. Ha a 
szervezet működése felett az ügyészség vagy más szerv törvényességi 
ellenőrzést nem gyakorol, a felügyelő szerv a szervezetet nyilvántartó bíróság 
előtt törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez. 

Civil törvény 47. § 
A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az 
államháztartásból származó (költségvetési) támogatás felhasználásának 
ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék, az 
állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból 
juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti 
ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzést, a 
közhasznú civil szervezet esetében a közhasznú minősítés követelményeinek 
való megfelelés ellenőrzését pedig a reá irányadó szabályok szerint az 
ügyészség látja el. 

: 

Közhasznú tevékenység: 
Civil törvény 2. § 20. - minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban 
megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel 
hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. 

Közvetlen politikai tevékenység: 
Civil törvény 2. § 22. - párt érdekében végzett politikai tevékenység, az 
országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi 
önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament 
tagjának történő jelölés, a megyei jogú város képviselő-testületébe történő 
jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem minősül közvetlen politikai 
tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a 
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helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás 
valamint a polgármester jelölése. 

Gazdasági-vállalkozási tevékenység:   
Civil törvény 2. § 11. - gazdasági-vállalkozási tevékenység: a jövedelem- és 
vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező, üzletszerűen végzett gazdasági 
tevékenység, kivéve 

1. a) az adomány (ajándék) elfogadását, 
2. b) a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (ideértve a 

közhasznú tevékenységet is), 
3. c) a pénzeszközök betétbe, értékpapírba, társasági részesedésbe történő 

elhelyezését, 
4. d) az ingatlan megszerzését, használatának átengedését és átruházását; 

A közhasznú jogállás megszerzésének feltételei a Civil törvény alapján: 

A számviteli beszámoló és a közhasznúsági melléklet alapján megállapítható 
feltételek: 

Civil törvény 32. §  

(1) Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett 
közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén 
közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, 
továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, és amely: 

1. a) civil szervezet (ide nem értve a civil társaságot), vagy 
2. b) olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás 

megszerzését törvény lehetővé teszi. 

 (2) Törvény az (1) bekezdéstől eltérően megállapíthatja valamely szervezet 
közhasznú jogállását. 

(3) A közhasznú tevékenységet végző szervezet hozzájárul a társadalom és az 
egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben az előző évről szóló 
közhasznúsági melléklet célcsoportra vonatkozó adatai alapján a szervezet 
szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más 
személyek számára is hozzáférhetőek. 

(4) Megfelelő erőforrás áll az (1) bekezdés szerinti szervezet rendelkezésére, ha 
az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább 
egy teljesül: 

1. a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy 
2. b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem 

negatív, vagy 
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3. c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők 
juttatásainak figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás) 
egynegyedét. 

(5) Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki az (1) bekezdés szerinti 
szervezetnél, ha az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő 
feltételek közül legalább egy teljesül: 

54. a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg 
eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő 
százalékát, vagy 

55. b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások 
elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy 

56. c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) 
legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a 
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek 
megfelelően. 

(6) A beszámoló adatai alapján minden letétbe helyezés alkalmával a közhasznú 
jogállás nyilvántartásba vételére illetékes szerv megvizsgálja az (1) bekezdés 
szerinti feltételek teljesülését. Ha az (1) bekezdés szerinti feltételek nem 
teljesülnek, a szervezet közhasznú jogállását a bíróság megszünteti és az erre 
vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli. 

A civil szervezet létesítő okirata vagy - ennek felhatalmazása alapján - belső 
szabályzat alapján megállapítható feltételek: 

  

Civil törvény 34. § (1) A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet 
létesítő okiratának tartalmaznia kell, hogy a szervezet 

1. a) milyen közhasznú tevékenység(ek)et folytat, e közhasznú 
tevékenység(ek)et mely közfeladat(ok)hoz kapcsolódóan végzi, továbbá 
hogy e közfeladat(ok) teljesítését mely jogszabályhely(ek) írja (írják) elő, 
valamint - ha tagsággal rendelkezik - nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is 
részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból; 

2. b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő 
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem 
veszélyeztetve végez; 

3. c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő 
okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja; 

4. d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
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(2)  A közhasznú nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet előterjesztő 
szervezetnek meg kell felelnie az e törvény 32. §-ában foglalt követelményeknek, 
amelyet a bíróság a nyilvántartás és a beszámoló adatai alapján állapít meg. 

Civil törvény 37. §  

(1) A több tagból álló döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv ülései 
nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben 
korlátozható. 

(2) A több tagból álló döntéshozó szerv esetén a közhasznú szervezet létesítő 
okiratának tartalmaznia kell 

1. a) az ülésezés gyakoriságára - amely évi egy alkalomnál kevesebb nem 
lehet -, az ülések összehívásának rendjére, a napirend közlésének 
módjára, az ülések nyilvánosságára, határozatképességére és a 
határozathozatal módjára, 

2. b) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek 
összeférhetetlenségére, 

3. c) ha a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását ellenőrző 
felügyelő szerv létrehozása vagy kijelölése kötelező, ennek létrehozására, 
hatáskörére és működésére, valamint 

4. d) a közhasznú szervezet éves beszámolója jóváhagyásának módjára 
vonatkozó szabályokat. 

(3) A közhasznú szervezet létesítő okiratának vagy - ennek felhatalmazása 
alapján - belső szabályzatának rendelkeznie kell 

1. a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv 
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható, 

2. b) a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra 
hozatali módjáról, 

3. c) a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba 
való betekintés rendjéről, valamint 

4. d) a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatása igénybevétele 
módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról. 

(4) Az egy tagból (személyből) álló döntéshozó szerv esetén a döntéshozatalt 
megelőzően e tag (személy) köteles - a személyi kérdésekkel kapcsolatos 
döntéseket kivéve - a felügyelő szerv, valamint a felelős személyek 
véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos 
véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült 
jegyzőkönyvek nyilvánosak. 

(5) Az egy tagból (személyből) álló döntéshozó szerv esetén a létesítő okiratnak 
rendelkeznie kell 

1. a) a (4) bekezdésben foglalt véleményezési jog gyakorlásának módjáról, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100175.tv#lbj101idaf58
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2. b) abban az esetben, ha a véleményezési jogot ülésen gyakorolják - a 
határozatképesség kivételével - a (2) bekezdés a) pontjában foglaltakról, 
valamint 

3. c) a (2) bekezdés b)-d) pontjában és a (3) bekezdésben foglaltakról. 

Közhasznú nyilvántartásba vétel, a közhasznúsági feltételek későbbi 
vizsgálata a Civil törvény alapján: 

Civil törvény 33. § A közhasznú szervezetté minősíthető szervezet közhasznú 
jogállását a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg (a 
továbbiakban: közhasznúsági nyilvántartásba vétel).    

Civil törvény 32. § (6) A beszámoló adatai alapján minden letétbe helyezés 
alkalmával a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére illetékes szerv 
megvizsgálja az (1) bekezdés szerinti feltételek teljesülését. Ha az (1) bekezdés 
szerinti feltételek nem teljesülnek, a szervezet közhasznú jogállását a bíróság 
megszünteti és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli. 

 Civil törvény 47. § A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az 
adóhatóság, az államháztartásból származó (költségvetési) támogatás 
felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiányában az Állami 
Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a 
nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a 
külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti 
törvényességi ellenőrzést, a közhasznú civil szervezet esetében a közhasznú 
minősítés követelményeinek való megfelelés ellenőrzését pedig a reá irányadó 
szabályok szerint az ügyészség látja el. 

Civil törvény 48. § A közhasznú szervezet hatvan napon belül köteles kérni a 
közhasznú jogállásának törlését, ha a közhasznúvá minősítés feltételeinek nem 
felel meg. 

Civil törvény 49. §  

(1) Az ügyész a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére illetékes szervnél 
indítványozhatja a közhasznú jogállás megszüntetését, ha a közhasznú szervezet 
működése és vagyonfelhasználása az e törvényben, a létesítő okiratban vagy az 
ennek alapján készített belső szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek nem felel 
meg, és ezen a szervezet az ügyészi felhívás ellenére sem változtat. 

(2) Közhasznú szervezet közhasznú jogállását az ügyészség indítványa alapján a 
bíróság megszünteti, ha a szervezet a megszabott határidőn belül nem, vagy 
nem az előírásoknak megfelelő tartalommal teljesíti 

30. a) a számviteli beszámolójának a 30. §-ban szabályozott letétbe helyezési, 
közzétételi kötelezettségét, illetve 

31. b) a szervezet - letétbe helyezett beszámolója, közhasznúsági melléklete - 
nem felel meg a 32. § szerinti feltételeknek. 
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 (4) A bíróság az ügyész indítványa alapján megvizsgálja, hogy a közhasznú 
szervezet a közhasznúvá minősítés követelményeinek továbbra is megfelel-e. Ha 
e követelmények a vizsgált időszakban - az adatokból megállapíthatóan - nem 
teljesültek, a bíróság a közhasznú jogállás megszüntetéséről határoz, és az erre 
vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli. 

50. § A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor 
köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására 
irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 

A közhasznú szervezet működésére vonatkozó szabályok: 

A közhasznú szervezet tisztségviselőire vonatkozó összeférhetetlenségi 
szabályok: 

Civil törvény 38. §  

(1) A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem 
vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat 
alapján 

1. a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
2. b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 

egyébként érdekelt. 

(2) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében 
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az 
egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő cél szerinti juttatás. 

(3) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 
személy, aki 

1. a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide 
nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget 
nem töltenek be), 

2. b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység 
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

3. c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az 
egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban 
foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.  
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Civil törvény 39. §  

(1) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más 
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan 
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző 
két évben legalább egy évig -, 

1. a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és 
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

2. b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű 
adóhiányt tárt fel, 

3. c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás 
intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

4. d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről 
szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi 
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

Felügyelő bizottság létrehozása: 

Civil törvény 40. §  

(1) Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a 
vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen 
kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. 

(2) A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 

 Civil törvény 41. §  

(1) A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és 
gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet 
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a 
közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

(2) A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén 
tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő 
okirat így rendelkezik. 

(3) A felügyelő szerv köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a 
döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és annak 
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

1. a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet 
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek 
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az 
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; 

2. b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
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(4) A döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet a felügyelő szerv 
indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés 
céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó 
szerv és az ügyvezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. 

(5) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében 
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles 
haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. Ha a 
szervezet működése felett az ügyészség vagy más szerv törvényességi 
ellenőrzést nem gyakorol, a felügyelő szerv a szervezetet nyilvántartó bíróság 
előtt törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez. 

A könyvvezetés nyilvántartási szabályai: 

Civil törvény 27. §  

(1) A civil szervezetnek az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) 
tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó 
bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani. 

(2) A civil szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési 
szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy közhasznú jogállású szervezet kizárólag 
kettős könyvvitelt vezethet. 

A közhasznú szervezet gazdálkodására vonatkozó különös szabályok: 

Civil törvény 42. §  

(1) A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja 
fel, azt létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell 
fordítania. 

(2) A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, 
valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél 
szerinti juttatásban nem részesítheti. 

Civil törvény 43. §  

(1) A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban 
meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a 
pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset 
összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak 
előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). 
(2) Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.  
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Civil törvény 44. §  

(1) A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírt nem bocsáthat ki. 

(2) A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének 
fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet 
fel. 

Civil törvény 45. § A befektetési tevékenységet végző közhasznú szervezetnek 
befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet a döntéshozó szerv - ha ilyet 
létrehoztak - a felügyelő szerv véleményének kikérését követően fogad el. 

Civil törvény 46. §  

(1) A közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel 
rendelkező szervezeti egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg 
közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon 
köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. 

(2) A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki 
betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet. 

A közhasznúsági kérelem benyújtása a Cnytv. alapján: 

Cnytv. 44. §  

(1) A bíróság a szervezet - illetve alapítvány esetében az alapító vagy az 
alapítvány - kérelmére polgári nemperes eljárásban dönt a szervezet 
közhasznúvá minősítéséről és a közhasznú jogállás nyilvántartásba történő 
bejegyzéséről. Alapítvány esetében a kérelmet az alapítónak kell benyújtania, ha 
a kérelemben úgy nyilatkozik, hogy a bírósághoz korábban benyújtott létesítő 
okirat nem tartalmazza az Ectv.-ben előírt rendelkezéseket. Az eljárásra a 
nyilvántartást vezető bíróság illetékes. 

(2) A bíróság a kérelemről - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - a kérelem 
beérkezését követő harminc napon belül dönt. 

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

1. a) az eljáró bíróság megjelölését, 
2. b) a kérelmező nevét, lakóhelyét (székhelyét) és 
3. c) a kérelemmel érintett szervezet nevét és nyilvántartási számát. 

(4) A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy 

1. a) az Ectv.-ben foglalt követelmények teljesítése a letétbe helyezett 
beszámolókból megállapítható és 

2. b) a létesítő okirat tartalmazza az Ectv.-ben előírt rendelkezéseket. 
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(5) A kérelemhez csatolni kell a vezető tisztségviselő nyilatkozatát arról, hogy 
nem esik az Ectv.-ben meghatározott kizáró ok alá. 

(6) Ha a szervezet úgy nyilatkozik, hogy a bírósághoz korábban benyújtott 
létesítő okirat nem tartalmazza az Ectv.-ben előírt rendelkezéseket, a kérelemhez 
csatolni kell a létesítő okirat módosítását, illetve egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét. A kérelemhez a belső szabályzatot is csatolni kell, ha törvény alapján a 
szervezet szabályzatot készített. 
 


