
Közhasznú jogállású civil szervezetek 2014. május 31-ig határidős teendői 

Tisztelt Partnerünk! 

Ezúton kívánom felhívni a figyelmet, hogy a civil szervezet közhasznúsági jogállása 2014. 
június 1-vel megszűnik, amennyiben nem kezdeményezi az illetékes bíróságnál a 
közhasznúság megőrzését. Ennek érdekében szükséges, hogy a csatolt dokumentumok 
alapján, illetve ügyvéd megbízásával kérelmet nyújtson be az illetékes Bírósághoz. A 
következőkben segítségképpen összefoglalom a teendőket: 

I. Létesítő okirat átnézése és módosítása 

Bizonyos esetekben szükség lehet a létesítő okirat módosítására, amennyiben az alábbi 
kiemelt változásoknak nem felel meg: 

A létesítő okiratnak a civil tv. szerint tartalmaznia kell (formai, működésre vonatkozó 
kérdések): 

• a döntéshozó és képviseleti szervek ülésezésének gyakoriságára, az ülések 
összehívásának rendjére, a napirend közlésének módjára, az ülések 
nyilvánosságára, a határozatképességre, határozathozatal módjára; 

• ha a felügyelő szerv létrehozása kötelező, annak létrehozására, működésére, 
hatáskörére; 

• a vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére; 
• az éves beszámoló jóváhagyására vonatkozó szabályokat. 

A létesítő okiratnak (vagy más belső szabályzat, pl. SZMSZ) rendelkeznie kell 
(szintén működési kérdésekről): 

• olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntések tartalma, időpontja, 
hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (és ha lehetséges a 
személye is) megállapítható (ez lehet pl. a határozatok tára); 

• a döntéseknek az érintettekkel való közlési, és egyébként a döntések 
nyilvánosságra hozatali módjáról; 

• a közhasznú szervezet működése során keletkezett iratokba való betekintés 
rendjéről;  

o a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatása igénybevételének 
módjáról, beszámolói közlésének nyilvánosságáról. 

A létesítő okiratot tartalmi szempontból is módosítani kell, ha nem tartalmazza az 
alábbiakat: 

• a folytatott közhasznú tevékenységek felsorolását, illetve annak megjelölését, 
hogy ezeket a közhasznú tevékenységeket mely közfeladat(ok)hoz 
kapcsolódóan végzi, továbbá hogy e közfeladat(ok) teljesítését mely 
jogszabályhely(ek) írja (írják) elő; EZ NAGYON FONTOS!!!  

• annak leírását, hogy ha tagsággal rendelkezik, nem zárja ki, hogy tagjain kívül 
más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból; 



• annak leírását, hogy gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú 
vagy a létesítő okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása 
érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez; 

• annak leírását, hogy gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 
létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja; 

• és annak leírását, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

II. Külön űrlapon kell benyújtani a közhasznúsági jogállás megerősítését, mely az alábbi 
linken a Bíróság honlapon elérhető: 

http://birosag.hu/allampolgaroknak/nyomtatvanyok-urlapok/civil-eljarasok-urlapjai-11-2012-
%28l-29%29kim-rend 
 
A kérelmet 2014. május 31-ig be kell nyújtani a köz hasznúsági jogállás meg őrzése 
érdekében! 

 
III. A civil szervezetnek postai úton a OBHGEPI_pk141.jar, illetve OBGEPI_pk142.jar. 
formájú nyomtatványokon kell benyújtaniuk az éves beszámolót A közhasznú 
szervezeteknek a 2012-2013. évet 2014. május 31-ig letétbe kell helyezniük a 
közhasznúsági jogállás megőrzésének érdekében. 
 

http://www.birosag.hu/media/aktualis/jelentosen-valtozik-civil-szervezetek-szabalyozasa 
 
 


