
Felhívás civil szervezetek részére  

a pénzügyi beszámoló letétbe helyezésére, és a nem működő civilek esetében a jogutód 

nélküli megszűnést eredményező ok bekövetkezésének megállapítása iránti eljárás 

lehetőségére 

 

A nyilvántartási adatok szerint a Nyíregyházi Törvényszék illetékességi területén 3176 

élő civil szervezet létezik, ebből 168 civil szervezettel szemben van folyamatban a 

szervezet megszüntetésére irányuló (felszámolási, végelszámolási, vagy egyszerűsített 

törlési) eljárás.  

Ettől jóval több azon civil szervezetek száma, amelyek céljaik elérése érdekében 

feltehetően már évek, vagy évtizedek óta semmilyen tevékenységet nem folytatnak. A 

törvény által meghatározott kötelezettségek ezekre a szervezetekre is vonatkoznak, a 

civil eljárási jogban nincs lehetőség a működés szüneteltetésére.  

Minden élő civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott 

beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év 

mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és 

közzétenni (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Ectv.) 30. § (1) 

bekezdés alapján.)  

A letétbe helyezési kötelezettségének azzal tesz eleget a civil szervezet, hogy a 

beszámolót és közhasznúsági mellékletet postai úton, vagy elektronikusan – az 

ügyfélkapun keresztül – megküldi Országos Bírósági Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 

16., postacím: 1363 Pf.: 24.) részére. A letétbe helyezett beszámolót az OBH teszi közzé 

a bíróságok központi honlapján (www.birosag.hu) a névjegyzéki adatok mellett. Ezáltal 

a közzétett beszámoló a nyilvános névjegyzék része, közhiteles, mindenki számára 

ingyenesen hozzáférhető, megtekinthető.  

A május 31-i határidő elmulasztása esetén a beszámoló beküldésére – a közhasznú 

jogállású szervezeteket kivéve – további egy év áll rendelkezésre. Ha a civil szervezet 

az egy éves türelmi időn belül sem tesz eleget a beszámoló és közhasznúsági melléklet 

letétbe helyezési kötelezettségének, a bíróság 15 napos határidővel – pénzbírság terhe 

mellett – felhívja a szervezetet a mulasztás pótlására. Ha a határidő eredménytelenül telt 

el, a bíróság 10 000 forinttól 900 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtja a mulasztó 

szervezetet. A be nem fizetett pénzbírság behajtásáról a Nemzeti Adó és Vámhivatal 

gondoskodik.  

A bíróság a beszámoló letétbe helyezésére történő felhívások kiküldése során 

szembesült azzal a törvénysértő mulasztással, hogy nagyon sok civil szervezet nem 

veszi át a székhelyre küldött leveleket, nem gondoskodik a székhelyén a hivatalos iratok 

átvételéről. Többek között ebből az okból a Nyíregyházi Törvényszéken 2017-ben 7 db, 

2018-ban 102 db, 2019. szeptember 30-ig 37 db törvényességi felügyeleti eljárás indult.   

http://www.birosag.hu/


Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét arra, hogy – amennyiben már nem 

működnek, és a jövőben sem várható, hogy a céljaik megvalósítása érdekében 

tevékenykedni tudnak – képviselőjük, más jogilag érdekelt személy, illetve alapítvány 

esetén az alapító útján kezdeményezhetik a szervezet esetében a jogutód nélküli 

megszűnés bekövetkezését eredményező ok megállapítását.  

A bíróság akkor állapítja meg a jogutód nélküli megszűnési ok bekövetkezését, ha 

az egyesület 

a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt,  

b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel 

bekövetkezett, 

c) megvalósította célját vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem 

határoztak meg, 

d) tagjainak száma hat hónapon keresztül a Ptk.-ban meghatározott legkisebb létszám 

alá csökken feltéve, hogy az a)-c) pont szerinti esetekben az abban foglaltakra 

figyelemmel az egyesület nem határozott a megszűnéséről. 

Alapítvány esetében: 

a) az alapítványt határozott időre alapították és a meghatározott időtartam eltelt  

b) az alapítvány megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel 

bekövetkezett, 

c) az alapítvány célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg, 

d) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy 

más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód, 

e) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytatott 

tevékenységet.  

 

A kérelmet https://birosag.hu/nyomtatvanyok/megszunessel-vegelszamolassal-

torlessel-kapcsolatos-kerelmek/szervezet-jogutod weboldalon megtalálható Pk-157 

jelű, a „Szervezet jogutód nélküli megszűnését eredményező ok megállapítására 

irányuló kérelem” megnevezésű űrlapon kell előterjeszteni. A bíróság a kérelem pozitív 

elbírálását követően két irányban folytathat hivatalból eljárást: ha a civil szervezetnek 

maradt vagyona, illetve tartozása, akkor elrendeli a kényszer-végelszámolását, ha nem 

merül fel adat arra nézve, hogy a civil szervezetnek vagyona van, egyszerűsített törlési 

eljárásnak van helye.  

 

Mai napig működnek olyan civil szervezetek, melyek nem tértek át az új Ptk. 

szerinti tovább működésre. A Ptk. hatálybalépésekor (2014. március 15-én) 

nyilvántartásba bejegyzett, illetve bejegyzés alatt álló egyesület és alapítvány köteles a 

létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, 

amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabályainak. Az új Ptk.-ra való áttérés törvényi 

határidejét eltörölték, a létesítő okiratnak a 2014. március 15-ét követő első 

módosításához kötik a teljes felülvizsgálatot. Amíg a döntéshozó szerv nem dönt az új 

Ptk. szerinti tovább működésről, eddig az időpontig az alapítvány, illetve az egyesület a 

régi Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján működik. 

https://birosag.hu/nyomtatvanyok/megszunessel-vegelszamolassal-torlessel-kapcsolatos-kerelmek/szervezet-jogutod
https://birosag.hu/nyomtatvanyok/megszunessel-vegelszamolassal-torlessel-kapcsolatos-kerelmek/szervezet-jogutod


A létesítő okirat módosítását a szervezet arra jogosult szerve határozatának elfogadását 

követő hatvan napon belül kell a bíróságnak bejelenteni, változásbejegyzési 

kérelemmel. 

 

*** 

Továbbra is lehetőség van arra, hogy a civil szervezetek képviselői személyesen 

konzultáljanak a civil ügyeket intéző bírósági titkárokkal. A civil információs 

ügyfélfogadás minden hétfőn 13:00 és 15:00 óra között a Nyíregyházi Törvényszék 

Nyíregyháza, Bocskai utca 2. szám alatti I. emelet 31. számú tárgyalótermében 

kerül megtartásra. 

 

 


