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Jogszabályi háttér

2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.)

2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.)

2013. évi V. törvény (Ptk.)

Spec: - 1989. évi XXXIII. törvény = párt

- 2004. évi I. törvény = sportegyesület

- 2006. évi LXV. törvény = közalapítvány

1959. évi IV. törvény (= RégiPtk.) hatálya alatt állók?

2006. évi V. törvény = Cégtv. ??
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Eljárási fajták

 Jogutód nélküli megszűnést eredményező ok megállapítása iránti

nemperes eljárás (Cnytv. 59.§, 65/B. §)

 Törvényességi felügyeleti nemperes eljárás (Cnytv. 71/G. § (2) bek. e)

pont)

 Feloszlatás peres eljárásban (Ectv. 11. § (4) bek.)

 Végelszámolás (Ectv. 9.§-9/I. §)

 Egyszerűsített törlés (Ectv. 9/K-9/M.§)

 Kényszer-végelszámolás (Ectv. 9/J. § + Ectv. 9.§-9/I. §)

 Felszámolás (1991. évi XLIX. törvény = Csődtv.)

 Egyesülés, szétválás, azaz jogutódlással megszűnés (Cnytv. 58.§-

58/B.§, 68/A. §) 4



Kit érint? 

Egyesület (sima és sport~)

Szövetség

Alapítvány (sima és köz~)

Szakszervezet (egyesület, speciális céllal, 2012. évi I. tv.

Mt. 230. §)

Párt (Párttv. 1/A. §-a: egyesülés, szétválás, felszámolási és

végelszámolási eljárás Ectv-ből alkalmazandó)

Ügyész 

Hitelező
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Önöket érinti?

6



7



8

Jogutód nélküli megszűnés

Általános

Ptk. 
3:48.§

Egyesület

Ptk. 
3:84.§

Alapítvány

Ptk. 
3:403.§



Általános okok

a) a meghatározott időtartam eltelt; (pl. 5 évre)

b) feltétel bekövetkezett; (pl. a felújított harang

átadásáig)

c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését;

(egyesületnél OK, alapítványnál NEM)

d) az arra jogosult szerv megszünteti (bírósági ügy)
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Egyesület speciális esetei

a) megvalósította célját v. cél megvalósítása

lehetetlenné vált, & új célt nem határoztak meg

(tagok elköltöztek, teniszpálya telkét eladták,

stb.)

b) tagjainak száma 6 hónapon keresztül nem éri

el a 10 főt. (tagjegyzék, nyilatkozat, kgy. jk.)
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Alapítvány speciális esetei

a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító

új célt nem határozott meg;

b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné

vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való

egyesülésre nincs mód;

c) az alapítvány 3 éven át a célja megvalósítása

érdekében nem folytat tevékenységet.
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Ki?

- Ügyész

- Alapító 

- Jogilag érdekelt

Hol?

Nyilvántartó törvényszék 
civil nemperes csoport

Mit?

Általános v. speciális 
megszűnési ok bekövetkezett-e, 

igazolt-e?

Halotti AK, bszla, kgy.jk., 
tagjegyzék….

Következmény?

„megszűnt” toldat

I. Megszűnési 
ok 

megállapítása
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felhívás

vitatja-e & 
tegyen eleget

intézkedések

-pénzbírság

-határozat megsemmisítése + új 
határozathozatalra kötelezés

-döntéshozó szerv összehívása

-felügyelőbiztos

megszüntetés

„megszüntetve” 
toldat

II. Törvényességi eljárás



Boyz II 
Men
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Feltétel 1:
+ Megszűnési ok megállapítva

- Nincs vagyon

(adószám)

Feltétel 3: 

+  + Egyesület kéri

- Nincs vagyon

- Nincs adószám

HOL?

Nyilvántartó 
törvényszék 

civil 
nemperes 
csoport

Miért 
jó?

Bíróság 
csinál 

mindent

NyomtatványPK-149

Feltétel 2:

+ Törvényességi 
eljárásban megszüntetve

- Nincs vagyon

(adószám)

Jsz háttér: 

Ectv.9/K.
§

III. Egyszerűsített törlés 



1
• Megszűnési ok bekövetkeztének megállapítása vagy 

ítéletben megszűntnek nyilvánítás vagy feloszlatás …

2

• „Megszűnt” toldat

• 45 napos felhívás www.birosag.hu oldalon

3

• „Törlés alatt” toldat

• 60 napos felhívás hatóságok felé

4
• Törlés 

http://www.birosag.hu/


III. Egyszerűsített törlés (2)

Hirdetmény, felhívás: 45 napon belül jelentse be, akinek

a) követelése van,

b) tudomása van bírósági, közjegyzői vagy más hatósági

eljárásról

c) a civil szervezet tulajdonában lévő eszköz van a

birtokában v. a civil szervezet vagyontárgyára vonatkozó

jog jogosultjaként van bejegyezve v. a civil szervezet

vagyontárgyára tarthatna igényt.
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HOL?

www.birosag.hu

Ügyfélkapcsolati 
információ Civil szervezetek

Civil szervezetekre vonatkozó 
bírósági határozatok és 

közlemények közzététele
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van bejelentés

Kényszer végelszámolás

nincs bejelentés

Egyszerűsített törlési 

eljárás

”Törlés alatt” toldat
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Ha „csak” NAV adóhatósági 

eljárás van folyamatban

várunk 

érkezik a NAV törlési 

engedély

törölhető

Megkeresések

a) Ügyészség (?)

b) NAV, TB (nyugdíj + OEP),

c) Végrehajtó(k),

d) Magyar Bírósági Végrehajtói 

Kar,

e) Bank (?), 

f) Földhivatal

+ Önkormányzat

+ MOB / Sportpolitikáért 

felelős miniszter

+ Szh. szerinti bír. vh. iroda 21



Ha van bejelentés:

 vagyon

 követelés

 bírósági, közjegyzői vagy

más hatósági eljárás

Kényszer végelszámolás

(felszámolás?) 

Ha

● 0 követelés 

● 0 bírósági, közjegyzői vagy más 

hatósági eljárás,

● 0 vagyon

● NAV, TB: 0 eljárás, munkavállaló: 

0, Szja. elszámolás: rendezve

● végrehajtási eljárás: 0 folyamatban

(ide nem értve az ügyviteli 

befejezéssel lezárt)

TÖRLÉS
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IV. Végelszámolás

• Jsz. háttér?

• Ectv. 9-9/H. 
§§

• Hogyan?

• PK-156 megindítás

• PK-146 
továbbműködés

• PK-147 befejezés

• Ki?

• végelszámoló

• Hol?

• Nyilvántartó 
törvényszék 
civil nemperes 
csoport

Feltétel:

+ Kgy. dönt

- Nem 
fizetésképtelen

- Cnytv. 25-
27.,43/B-D.§§

Döntés:

-Jogutód nélküli 
megszűnés

-Végelszámoló 
választás

-Végelszámolás 
kezdete

Iratok:

- elfogadó

- kgy. jk.

- kgy. jelenléti
„v.a.”
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Adatok, iratok
●Cnytv. 43/B. §
●PK kérelemben:

●- a végelszámolás megindítását elrendelő határozat keltét,

●- a végelszámolás kezdő időpontját és

●- a végelszámoló nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén lakóhelyét,

születési idejét, anyja születési nevét, jogi személy esetén székhelyét, és

cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, valamint a megbízásából eljáró

természetes személy nevét, születési idejét, anyja születési nevét, és lakóhelyét

●is.

●Iratok:

●- a szervezet jogutód nélküli megszűnését elhatározó, és a végelszámolás megindítására,

a végelszámoló kijelölésére vonatkozó határozatát = Kgy. jk.

●- a végelszámolói megbízatás elfogadását tartalmazó, az összeférhetetlenségre is

kiterjedő nyilatkozatot

●- szükség szerint a nyilatkozatot arról, hogy a munkavállalói érdekképviseletet a

végelszámolás megindításáról a szervezet tájékoztatta.

●+ jelenléti ív
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Végelszámolást 
elrendel

„v.a.” toldat

hitelezői felhívás

Követelések 
jegyzéke

/40+15+15nap/

Követelések 
rendezése,

beszámolók, 
munkavállalók,

szerződések stb

Törlési 
kérelem

Törlés



Kezdete = amit a szervezet meghatároz

40 nap kezdete = jogerős elrendelő végzés közzététele

40 nap nem jogvesztő

Ectv. 9/D.§: A zárómérleg és a vagyonfelosztási határozat

elfogadását követően hitelezői igényt már csak a megszűnt

jogi személy tartozásaiért történő helytállásra vonatkozó

szabályok szerint lehet érvényesíteni.

IV. Végelszámolás (4)

specialitások

26



27

IV. Végelszámolás (5) vége
●Törlési kérelem (PK-145, PK-101T). 

●Mellékletek (Cnytv. 27. §):  

●a) a nyugdíj + NAV igazolás: a szervezet biztosítottjai adatainak

átadásáról,

●b) a szervezetnek a végelszámolás befejezésével kapcsolatos

határozatait (befejezés, felmentés, vagyonrendezés, iratőrzés,

kts-ek), felügyelőbizottság/könyvvizsgáló jelentése,

●c) zárójelentés, az utolsó üzleti év számviteli törvény szerinti

beszámolója, vagyonfelosztási határozat,

●d) engedményezésre, tartozásátvállalásra vonatkozó iratok,

●e) végelszámoló nyilatkozat: a szervezet a tartozásait

kiegyenlítette.

●Bíróság részéről: + NAV igazolás Cnytv. 43/A. §
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Végelszámolás (6) 
Díjazás:

Hivatásos végelszámoló:

Készkiadásait 30e Ft

Munkadíj 20e + áfa

Bírságolás:

Ectv. 9/I. § (2) bek.

100e-900e Ft

Végelszámolót + korábbi képviselőt is

Ha a végelszámoló a szervezet korábbi képviselőjével nem tud kapcsolatba 

lépni, hitelezői követelés bejelentésére nem került sor, a civil szervezetnek nincs 

munkavállalója, a végelszámoló haladéktalanul intézkedik a 9/L. § (4) 

bekezdése szerinti adatok és igazolások beszerzéséről, és kezdeményezi a civil 

szervezet nyilvántartásból való törlését. 



NAV 60. sz. információs füzete 

TÉVES TÁJÉKOZTATÁS!!!!!!

7. oldal V. pont.: A civil szervezet végelszámolására a Ctv. (2006. évi V.

tv.) rendelkezéseit az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi

CLXXV. törvényben szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni.

A civil szervezetek vonatkozásában kényszertörlési eljárásnak és

egyszerűsített végelszámolási eljárás lefolytatásának nincs helye.

Abban az esetben, ha a civil szervezet a végelszámolás szabályai szerint

nem tud megszűnni, a Ctv. 2012. február 29-én hatályos rendelkezéseit

kell alkalmazni és kényszervégelszámolási eljárásnak van helye.

(DE: MRP, Pénztárak valóban Ctv., 2014.03.15. előtt Ctv.)

IV. Végelszámolás (7)
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V. Kényszer-végelszámolás
 Mikor:

Alapítvány: megszűnés megállapítása megtörtént & van

vagyon

Alapítvány + egyesület: egyszerűsített törlés elakadt

Ki a végelszámoló?

1. volt képviselő (alapos okkal kimentheti magát)

2. hivatásos (szervezet + személyében kijelölt)

Bíróság határoz: elrendeléséről + kirendeli a végelszámolót +

hirdetmény a hitelezőknek.

Kezdete = végzés jogerőre emelkedése
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Sportegyesület

●Spec. jsz-i háttér: 2004. évi I. Sporttv.

●Sporttv. 17. § (6) feloszlatás esetén a hitelezők

kielégítése után fennmaradó vagyon állami

tulajdonba kerül

●Sporttv. 17. § (7) törlésére akkor kerülhet sor, ha

a sportpolitikáért felelős miniszter igazolja, hogy

az állami sportcélú támogatás felhasználásával

elszámolt (korábban: MOB)
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Közalapítvány
✗Régi Ptk. 74/G. §-a alapján jöttek létre, már nem alapítható

✗Spec. jsz-i háttér: 2006. évi LXV. tv. (Áhtv.mód.)

✗ Ectv. 2. § 6. pont c) nem civil szervezet.

✗De: Áhtv.mód. 1. § (3a) A közalapítvány esetén az Ectv. civil szervezetekre vonatkozó

rendelkezéseit alkalmazni kell.

✗Spec. megszűnési ok:

●Áhtv.mód. 1.§ (4) a közfeladat ellátásának biztosítása más módon vagy más szervezeti

keretben hatékonyabban megvalósítható.

●Áhtv.mód. 1.§ (6) az alapítvány, közalapítvány céljainak megvalósítása, feladatának

további ellátása központi költségvetési szerv, legalább többségi állami tulajdonban álló

közhasznú nonprofit gazdasági társaság, illetve egyéb közfeladatot ellátó szervezet által

hatékonyabban megvalósítható.

●Áhtv.mód. 2.§ (1) ha az alapítvány (közalapítvány) céljainak megvalósítására,

feladatának további ellátására az állami alapító többségi részesedésének biztosításával

közhasznú szervezetnek minősülő jogi személyiséggel rendelkező nonprofít gazdasági

társaságot kíván alapítani. 32



• Utolsó évi beszámoló + KH jelentés + állami alapító nyilatkozata

• Áhtv.mód. 1.§ (4)

kényszer-végelszámolás + hitelezők kielégítése + vagyon hasonló célra

fordítása + nyilvánosság tájékoztatás

• Áhtv.mód. 1.§ (6)

- van jogutód: a jogok és kötelezettségek átszállnak

- megszűnéssel együtt törli is a bíróság az alapítványt

• Áhtv.mód. 2.§ (1)

- van jogutód tehát a jogok és kötelezettségek átszállnak.

- a hitelezők kielégítése után maradó vagyon ebben apport lesz és ez a

vagyon kizárólag a korábbi alapítvány céljaira használható fel, arra a

tevékenységre fordítható
33



Párttv. 3. § (1a) jogutód nélkül szűnik meg, ha

a) feloszlik,

b) a bíróság feloszlatja,

c) a bíróság megszünteti, vagy

d) a bíróság megállapítja megszűnését,

és vagyoni viszonyait rendezi, majd törli.

Párttv. (2) A bíróság az ügyészség indítványára megállapítja a párt

megszűnését, ha az tevékenységével felhagy és vagyonáról nem

rendelkezik.

Párttv. (3) A bíróság az ügyészség indítványára - a párt egyesületként való

további működésének érintetlenül hagyásával - megállapítja a párt

működésének megszűnését, ha a párt egymást követő két általános

országgyűlési képviselői választáson nem állít jelöltet.
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Megoldandó kérdések
 Nincs képviselő vagy van képviselő (lejárt,

lemondott)?

 Ügygondnok

 Nincsenek meg az iratok

 Nem működik együtt a képviselő a hivatásos

végelszámolóval

 NAV eljárás nem zárul le

 Bíróság hivatalból felszámolást nem kezdeményezhet

 3 év alatt sem fejezik be a végelszámolást?

 Nemzeti Együttműködési Alap VAGY azonos v.

hasonló célú alapítvány

 Törlést követően érkezik az EMMI követelése
35
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Köszönöm a figyelmet!
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