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Tájékoztató 

a 

a civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és 

gyorsításáról szóló 2016. évi CLXXIX. törvény rendelkezéseiről 

 

 

A Polgári Törvénykönyv és a civiltörvény  módosítására került sor 2016. december 15-én a 

civil szervezetek bírósági eljárásainak gyorsítása érdekében.  

 

A törvény legfőbb rendelkezése az, hogy a civil szervezeteknek nem kell 2017. március 15-ig 

mindenképpen a Ptk-hoz igazítania az alapszabályát, hanem ez a kötelezettség akkor terheli, 

amikor 2017. január 1-je után először kívánja az alapszabályát módosítani, vagyis az első 

módosítástól kezdve kell megfelelni az új Ptk-nak.  

 

Az eljárás gyorsítását elsősorban az szolgálja, hogy az ügyész törvényességi felügyeleti 

jogköre megszűnt, részére nem kell a végzéseket kézbesíteni, nem fellebbezhet ellene. Kivétel, 

ha az alapszabály vagy a bejegyző végzés az Alaptörvénybe ütközne, vagy bűncselekmény 

vagy arra való felhívást tartalmazna. A törvényességi felügyeleti eljárás gazdája a bíróság, 

emiatt a bejegyző végzések azonnal jogerőre emelkednek. A törvényességi felügyeleti eljárás 

során a bíróág 2017. január 1-től nemperes eljárásként intézi ezen ügyeket.  

 

Ha az bejegyzéshez vagy változás bejegyzéshez a civil szervezet okirati sablont használ, – 

amelyeknek fajtáját bővítik – maximálja az eljárás idejét a törvény, sőt a határidő (60 nap + 8 

nap + 30nap) eltelte után a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik a bejegyzés, a kérelembe 

foglalt tartalommal.  

 

Egy eljárásban egy hiánypótlást adhat ki a bíróság, de a civil szervezet sem bővítheti az egy 

változásbejegyzési eljárásban módosítandó adatai körét az eljárás folyamán.  

 

A bíróság bírságolási hatáskört is kapott: amennyiben a civil szervezet vagy az alapítvány 

elmulasztja a változásbejegyzési kérelem benyújtására nyitva álló 60 napos határidőt, akkor a 

civil szervezetet vagy alapítvány alapítóját 10.000.- Ft-tól 900.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal 

sújtja.  

 

A civiltörvény módosítása 2017. január elsején hatályba lépett.  

 

A törvényben a gazdasági társaságokat érintő módosítások a zártkörűen működő 

részvénytársaság nyilvánosan működő részvénytársasággá való átalakulására tartalmaznak 

rendelkezéseket.  
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A Ptk-nak az egyesületeket érintő módosításai csak 2017. március 1-jével lépnek hatályba, 

legfőbb rendelkezései a következőek:  

 

A tag kizárásának rendelkezései körében szabadon meghatározható a tagkizárást lefolytató 

szerv.  

 

Törli a törvény az alapszabály kötelező tartalmi elemeit, de a kötelezően közgyűlési 

hatáskörben maradó feladatok az alábbiak: az alapszabály elfogadása, módosítása; szétválás; 

egyesülés; a megszűnés; az egyesületi cél módosítása. Ebben a körben a szavazati arányok is 

változatlanok.  

 

Úgy tűnik, hogy az éves beszámoló és a költségvetés jóváhagyása sem kötelező közgyűlési 

hatáskör. Ezt három dolog támasztja alá:  

 

- egyrészről a közgyűlés hatáskörét felsoroló szakasz nem jelzi,  

- másrészről az elnökség hatáskörében marad a beszámoló és a költségvetés előkészítése 

és közgyűlés elé való terjesztése, de ez a rendelkezés eltérést enged,  

- harmadrészről pedig bár a közgyűlést évente egyszer kell tartani, viszont az ettől való 

eltérés is megengedett, de a 4 évnél ritkább ülésezési szabály az alapszabályban 

semmis.  

 

Még egy eltérést nem engedő rendelkezés, „kötelező felügyelőbizottságot létrehozni, ha a 

tagok több mint fele nem természetes személy, vagy ha a tagság létszáma a száz főt 

meghaladja. Az alapszabály ettől eltérő rendelkezése semmis.” 

 

A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés 

összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata 

alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. E szabálytól az eltérés 

megengedett. 

 

Budapest, 2017. január 16. 

 

 

Összeállította: Őriné dr. Gracza Zsuzsa  


