
Civil eljárások – 

okiratsablonok 
2015. január 1-jével jelentős előrelépés következett be az ügyintézésben, ugyanis a civil és 

egyéb cégnek nem minősülő szervezetek immár elektronikus úton adhatják le kérelmüket, ami 

reményeink szerint lényegesen gyorsabb és kényelmesebb ügymenetet eredményez majd. 

  

Az OBH a bíróságokkal együttműködve olyan letölthető okiratmintákat tett elérhetővé a civil 

szervezetek számára (alapszabály, tisztségelfogadó nyilatkozat, jegyzőkönyv, tagjegyzék 

stb.), amelyekkel az elektronikus és papír alapú eljárások is gyorsabbá, szélesebb körűvé 

válhatnak. 

  

Az okiratminták az alábbi linken érhetők el: http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/civil-

szervezetek/okirat-sablonok. A dokumentumok megnyitásához az ingyenesen letölthető 

LibreOffice szövegszerkesztő programot ajánljuk. 

  

A sablonok bírósági eljárásokban történő felhasználása nem garantálja a kérelem pozitív 

elbírálását, illetve nem kezdeményezhető 2011. évi CLXXXI. törvény 34. §-a szerinti 

egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás. 

  

Az OBH valamennyi kérdésre, észrevételre megadja a szükséges tájékoztatást.  

Kérjük, kísérjék figyelemmel a www.birosag.hu weboldal híreit, ahol számos hasznos 

információt és tájékoztatást találnak (elektronikus ügyintézési portál, e-bíróság 

nyomtatványok, űrlapok, civil szervezetek jegyzéke stb.). 

  

A bíróságok a jövőben is minden segítséget megadnak a civil szervezeteknek a gyorsabb és 

gördülékenyebb ügyintézés érdekében. 
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OKIRAT SABLONOK 

  

Tájékoztatjuk, hogy a sablonok bírósági eljárásokban való alkalmazása nem garantálja 

a kérelem pozitív elbírálását, illetve a hiánypótlási felhívás nélküli bejegyzést, mert azok 

tartalma a jogszabály változások folytán folyamatosan alakuló bírói gyakorlathoz igazodik. 

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy ezen okirat sablonok nem a civil szervezetek bírósági 

eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II.29) KIM rendelet szerinti 

mintaokiratok, így ezek alapján nem kezdeményezhető a civil szervezetek bírósági 

nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. 

törvény 34. §-a szerinti egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás. 

(Az űrlapon tehát ne jelölje X-el, hogy "a csatolt alapszabály/alapító okirat mintaokirat 

alapján készült", mert ez a kérelem hivatalbóli elutasítását eredményezheti.) 

A dokumentumok megnyitásához az ingyenesen letölthető LibreOffice szövegszerkesztő 

programot ajánljuk. 

  

I/a. Egyesület (kizárólag egyesületi forma esetén, 2011. évi CLXXXI. törvény 95.§ aa) 

pont) 

- alapszabály 

- tisztségelfogadó nyilatkozat 

- székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat 

- névhasználatot engedélyező nyilatkozat 

- jegyzőkönyv 

- közgyűlés jelenléti ív 

- tagjegyzék 

- felügyelő bizottsági tag elfogadó nyilatkozat 

  

I/b. Közhasznú egyesület (kizárólag egyesületi forma esetén, 2011. évi CLXXXI. törvény 

95.§ aa) pont) 

- alapszabály 

- tisztségelfogadó nyilatkozat 

- felügyelő bizottsági tag elfogadó nyilatkozat 



  

Egyebekben a használható okirat sablonok megegyeznek a nem közhasznú egyesületével lásd 

I/a. pont. 

 II/a. Alapítvány (kizárólag alapítványi típus esetén) 

- alapító okirat 

- tisztségelfogadó nyilatkozat 

- székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat 

- névhasználatot engedélyező nyilatkozat 

- jegyzőkönyv 

- felügyelő bizottsági tag elfogadó nyilatkozat 

  

II/b. Közhasznú alapítvány (kizárólag alapítványi típus esetén) 

- alapító okirat 

- tisztségelfogadó nyilatkozat 

- felügyelő bizottsági tag elfogadó nyilatkozat 

  

bővebben és forrás: 

https://birosag.hu/tajekoztatasok-figyelmeztetesek-lenyeges-joghatasok 

 

A linket megnyitva elérhető és kiválaszható a szükséges okiratsablon (nyomtatvány.) 

 

bővebben és forrás: 

https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-eljarasok-

okiratsablonok 
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