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Tájékoztató a civil szervezetekről 
 
A felhasznált jogszabályok a következők: 
- Ptk. (1959. évi IV.) 61-64. §§ 
- A 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról. 
- 2011. évi CLXXXI. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 
szabályokról. 
 
A felsorolásban másodikként említett civil törvény legfontosabb újítása, hogy a szakszervezeteket az 
egyesület átfogó kategóriájába sorolja. A törvény azt is kimondja, hogy az egyesület különös formája 
a szakszervezet, továbbá a szövetség és a párt, amelyekre vonatkozóan külön törvény eltérő 
szabályozást állapíthat meg. Ilyen tárgyú törvény még nem jelent meg.  
 
A Ptk egyesületről szóló definíciója – olyan Magyarországon önkéntesen létrehozott, 
önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályában meghatározott célra alakul, 
nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére szervezeti tagjai tevékenységét – szó szerint 
megegyezik az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény társadalmi szervezetre vonatkozó 
meghatározásával.  

 
A civil törvény az egyesületek (azaz a szakszervezetek) létrehozásával kapcsolatban kimondja, hogy 
azok megalakulásához a továbbiakban is 10 alapító tag szükséges, bírósági bejegyzéssel jönnek létre, 
jogi személyek, továbbá szervezeti egységük jogi személlyé nyilvánítható. 
 
Újdonság, hogy a Ptk. bevezeti a pártoló tagságot (amellyel csak vagyoni hozzájárulás útján lehet részt 
venni), és a tiszteletbeli tagságot, amely az egyesületi tagok választása útján jön létre. Mindkét 
tagsághoz csak tanácskozási jog párosul. További nóvum, hogy lehetőséget ad a Ptk. a távszavazásos 
határozathozatalra.  
Nagyon lényeges változás a Ptk-ban, hogy ezentúl az egyesületek (így a szakszervezet) legfőbb szervét 
szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni. Vagyis a korábbi öt évente történő 
összehívást lecsökkentették egy évre!  
 
Fontos változás, hogy a civil törvény alapján az egyesületek megszűnésekor kötelező lesz 
végelszámolást lefolytatni. Ez alól egyetlen kivétel van, amikor az egyesület átalakulással szűnik meg.  
 
Az egyesületek feletti törvényességi ellenőrzést továbbra is az ügyészség látja el. Az egyesület 
megszüntetésnek esetei sem változtak.  
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A civil szervezetek gazdálkodásáról a törvény részletes szabályokat állapít meg. Kimondja, hogy 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. Elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezet  az a 
szervezet, amelynek éves összes bevétele hatvan százalékát eléri vagy meghaladja a gazdasági-
vállalkozási tevékenységéből származó éves összes bevétele. 
 
Az adománygyűjtés szabályai a következők. Civil szervezet javára adománygyűjtő tevékenység 
folytatható. A civil szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az 
adományozók, illetve más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság 
sérelmével. A civil szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a civil szervezet 
írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. A szervezet részére juttatott adományokat az 
adományozó nyilvántartásába beállított könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell 
nyilvántartásba venni. 
 
A civil szervezet vagyoni és pénzügyi helyzetéről köteles az üzleti év utolsó napjával beszámolót 
(mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő mellékletek) készíteni, és azt letétbe helyezni, valamint 
közzétenni a mérlegfordulót követő 5. hónap utolsó napjáig. A letétbe helyezett beszámolót a bíróság 
tartja nyilván. Egy évet meghaladó késedelem esetén a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárás 
lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget. Véleményünk szerint a civil szervezetek beszámolójának 
letétbe helyezési és közzétételi kötelezettsége a származtatott jogi személyiségű szakszervezetekre 
nem vonatkozik, mivel azt a Ptk. az egyesület szervezeti egységeként nevesíti, és szervezeti egységnek 
önálló beszámoló-készítési kötelezettsége nincs. 
 
A közhasznú jogállás megszerzésének feltételei annyiban változtak, hogy kétévnyi megelőző 
tevékenység kell hozzá, amely megfelel közhasznúvá válás kritériumainak. Eltűnik a kiemelten 
közhasznú szervezet, és a közhasznú jogállás még mindig nem terjed ki a szakszervezetekre.  
Átmeneti rendelkezésként szerepel a civil törvényben, hogy az eddig is nyilvántartásba vett 
közhasznú szervezetek 2014. május 31-ig igénybe vehetik a közhasznúak számára biztosított 
kedvezményeket. Ugyanezen időpontig kell kezdeményezni az új törvénynek megfelelő 
közhasznúsági nyilvántartásba vételt.  
 
Sem a civil információs centrumokról, sem a civil szervezetek állami támogatásáról sem pedig a 
Nemzeti Együttműködési Alapról szóló fejezetek nem vonatkoznak a szakszervezetekre.  
Bár ezek a szabályok nem alkalmazandóak a szakszervezetekre, az Alap bevételi forrásai között 
szerepel a jogutód nélkül megszűnt civil szervezet vagyona, ha az alapszabályban a vagyon sorsáról 
nem rendelkeznek.  
 
Eljárásjogi szabályok: 
A szakszervezetek bírósági nyilvántartásával kapcsolatos eljárási szabályok nem sokban változtak: 
megmaradt a 30 napos benyújtási határidő, a szükséges okiratok, nyomtatványok nem módosultak. 
Az újonnan bevezetett végelszámolás bevezetése miatt az eredményes befejezést igazolni kell. Maradt 
a megyei bíróságok, azaz mostantól a törvényszékek hatásköre a nyilvántartás tekintetében. Bírósági 
titkár első fokon önállóan jár el a nyilvántartásba vétel nem peres eljárásában. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a jövőben a megyei bíróságok szerepét a megyeszékhelyek alapján 
elnevezett törvényszékek veszik át. 
 
A Fővárosi Bíróság új elnevezése Fővárosi Törvényszék,  
A Pest Megyei Bíróságé Budapest Környéki Törvényszék  
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A többi egykori megyei bíróságé pedig:  
Kecskeméti Törvényszék, Bács-Kiskun 
Pécsi Törvényszék, Baranya 
Gyulai Törvényszék, Békés 
Miskolci Törvényszék, Borsod-Abaúj-Zemplén 
Szegedi Törvényszék, Csongrád 
Székesfehérvári Törvényszék, Fejér 
Győri Törvényszék, Győr-Moson-Sopron 
Debreceni Törvényszék, Hajdú-Bihar 
Egri Törvényszék, Heves 
Szolnoki Törvényszék, Jász-Nagykun-Szolnok 
Tatabányai Törvényszék, Komárom-Esztergom 
Balassagyarmati Törvényszék, Nógrád 
Kaposvári Törvényszék, Somogy 
Nyíregyházi Törvényszék, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Szekszárdi Törvényszék, Tolna 
Szombathelyi Törvényszék, Vas 
Veszprémi Törvényszék és Veszprém 
Zalaegerszegi Törvényszék Zala 
 
Budapest, 2012. február 6. 
 
 

Összeállította: 
dr. Horváth-Lénárt Szilvia 
Őriné dr. Gracza Zsuzsa 
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