Civil szervezetekkel kapcsolatos eljárási szabályok
- kiemelve a változásokat, újdonságokat -

I. Civil szervezetek 2013. évi V. törvénynek (Ptk ) való megfeleltetési módja.
A Ptk. hatálybalépésekor nyilvántartásba bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló egyesület és
alapítvány a 2017. január 1-jét követő első létesítő okirat módosítással együtt köteles
a létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani,
amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabályainak. Egyesület esetében nem kell módosítani az
alapszabályt abból az okból, hogy az tartalmazza az egyesület alapító tagjainak nevét és azok
lakóhelyét vagy székhelyét.
Az egyesület és az alapítvány a létesítő okiratát a Ptk.-val összefüggésben nem köteles
módosítani, ha az csak abból az okból volna szükséges, hogy abban olyan hivatkozások,
utalások és elnevezések szerepelnek, amelyek a Ptk. és a létesítő okirat tartalmát érintő más
törvény rendelkezéseinek már nem felelnek meg. Ha azonban a létesítő okirat egyéb okból
módosul, a szervezet az ilyen változásokat is köteles azon átvezetni.
Az egyesületnek és alapítványnak a 2017. január 1-jét követő első létesítő okirat
módosításának napjától a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmaznia.
A létesítő okirat - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő - módosítását változásbejegyzési
kérelemként kell benyújtani a bírósághoz.
Ezen szabályokat azon egyesületre és alapítványra kell alkalmazni, amely 2017. január 1-jéig
jogerősen még nem módosította a létesítő okiratának rendelkezéseit a Ptk.-val
összefüggésben, ideértve azt az esetet is, ha 2017. január 1. napján a változásbejegyzési
kérelme még nem került benyújtásra.
II./ Illetékesség, alkalmazott
elektronikus, papír alapú

jogszabályok,

hirdetményi

kézbesítés,

beadványok,

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvényben (Cnytv.)
meghatározott szervezetek nyilvántartásba vételére a szervezet székhelye szerinti bíróság
illetékes, a változás bejegyzés nyilvántartásba vételére a civil szervezet nyilvántartását vezető
bíróság illetékes.
A bíróság a Cnytv. szerinti polgári nemperes eljárást folytat le.
A bíróság feladata, hogy ezen nemperes eljárás során a szervezetet nyilvántartásba vegye, a
szervezetre vonatkozó adatot, jogot, tényt a nyilvántartásba bejegyezze, módosítsa, törölje, a
nyilvántartott adatról tájékoztatást adjon. Ezen nemperes eljárások során a bíróság azon
eljárásaira, amelyeket a Cnytv. nem szabályoz, a Polgári perrendtartás (Pp.) szabályai
megfelelően irányadók.
A Cnytv. külön rendelkezik arról, hogy az e törvényben szabályozott polgári nemperes
eljárásokban, ha
a) a kérelmező (a szervezet) nem biztosítja, hogy részére (képviselő, kézbesítési megbízott
részére) a hivatalos iratok kézbesíthetőek legyenek,
b) a belföldi idézési címmel és belföldi idézési című képviselővel sem rendelkező
kérelmező (szervezet) a kérelem - ide nem értve a szervezet nyilvántartásba vételére irányuló
kérelmet - benyújtásával egyidejűleg nem jelöl meg belföldi idézési című kézbesítési
megbízottat (Pp. 100/A. §) vagy az irat a kézbesítési megbízott részére nem volt kézbesíthető,
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biztosítja - külön jogszabályban meghatározott módon - azt, hogy részére (képviselő,
kézbesítési megbízott részére) a hivatalos iratok elektronikus úton kézbesíthetőek legyenek,
a bíróság az iratokat hirdetmény útján kézbesíti.
Az irat nem minősül kézbesíthetőnek, ha a kérelmező (szervezet, képviselő, kézbesítési
megbízott) lakcíme, illetve székhelye ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a
megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a cím nem azonosítható, a címzett ismeretlen vagy
elköltözött, a címzett meghalt vagy megszűnt és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást
vezető szerv megkeresése nem járt eredménnyel.
Kézbesíthetetlenség esetén a bíróság elsődlegesen megkeresi a lakcímnyilvántartót és
amennyiben ez nem jár eredménnyel, akkor hirdetményi kézbesítést rendel hivatalból. A
hirdetményi kézbesítés esetén a kézbesíteni kívánt írat függesztésre kerül a bíróság
hirdetőtábláján és a címzett utolsó belföldi lakóhelyén lévő Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján.
A Cnytv.-ben foglaltak szerint a bíróságra benyújtott papír alapú beadványokat egy
példányban kell benyújtani a jogszabályban meghatározott űrlapon.
Az elektronikus eljárást a Cnytv. 8. §-a szabályozza.
A Cnytv. úgy rendelkezik, hogy a bíróság érdemi vizsgálat nélkül a kérelmet elutasítja, ha
a jogi képviselővel rendelkező vagy az elektronikus eljárásra kötelezett kérelmező a
kérelmét nem elektronikus úton nyújtja be. A bíróságnak tehát nincsen mérlegelési
lehetősége, el kell utasítania a papír alapon érkezett beadványokat.
A Cnytv.-ben szabályozott eljárásokban az alábbi szervezeteknek kötelező az elektronikus
eljárás:
a)a magánnyugdíjpénztár,
b)az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,
c)a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja,
d)a köztestület,
e)a kölcsönös biztosító egyesület,
f)a hegyközség,
g)a párt,
h)az országos sportági szakszövetség és
i)a szövetség
j) közalapítvány
a beadványokat kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő, e rendelkezés irányadó e
szervezetek nyilvántartásba vétele iránti kérelme benyújtására is.
Ezen kívül kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő, ha
a)a kérelmező az eljárás bármely szakaszában jogi képviselővel jár el vagy
b)a kérelmező az egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás
lefolytatását kéri.
A közhasznú szervezetté minősítés iránti kérelmet is kizárólag elektronikus úton lehet
előterjeszteni, és az ilyen szervezet a nyilvántartási eljárásban is kizárólag elektronikus úton
terjesztheti elő beadványait.
Azon szervezeteknél, ahol nem kötelező az elektronikus eljárás, de szeretné és van hozzá
ügyfélkapuja, áttérhet az elektronikus eljárásra, az eljárás minden szakaszában, azonban

feltétlenül figyeljen ezen út választása előtt, hogy a papír alapú eljárásra a visszatérés
-3nehezebb, mert a törvény kimondja, hogy aki egyszer az elektronikus eljárásra áttért, akkor
az már csak akkor térhet vissza a papír alapú ügyintézéshez, ha valószínűsíti, hogy aránytalan
teherrel jár számára az ilyen úton való kapcsolattartás, erre vonatkozóan határozott kérelmet
kell előterjeszteni.
Elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén a bíróságra vonatkozó ügyintézési határidő a
kérelem lajstromozásának napján kezdődik.
Egyszerűsített eljárást is csak elektronikusan kérhető:
Jelenleg sportegyesületet egyszerűsített eljárással nem lehet nyilvántartásba venni (a
sportegyesület egyszerűsített eljárás során történő nyilvántartásba vételét 2017.09.01.
napjától lehet kérni), továbbá nem lehet alkalmazni az egyszerűsített eljárás szabályait sem
polgárőr szervezet, sem közhasznú szervezetek esetén, mert a mintaokirat nem felel meg a
rájuk vonatkozó szabályoknak, hiszen ezen szervezeteknél többlet szabályokat kell hogy
beépítsenek a létesítő okirataikba.
Jelenleg még ugyancsak nem használhatnak egyszerűsített eljárási nyomtatványt a 3 főnél
több kuratóriumi taggal rendelkező alapítványok, illetve elnökséggel rendelkező egyesületek
sem, mivel a program nem kínál fel sem a képviselőket, sem a kuratóriumi tagokat illetően
pótlap kitöltési lehetőséget.
Az egyszerűsített eljárás szabályai.
Amennyiben a nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez (változásbejegyzési kérelemhez) a
jogszabályban meghatározott mintaokirat alapján készült létesítő okiratot csatolnak, a
nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolt nyomtatványon ezt a körülményt fel kell tüntetni.
A kérelemhez kizárólag a jogszabályban meghatározott mintaokirat szerinti mellékleteket
lehet csatolni.
Ha a mintaokirat kiegészítésére vagy bármely rendelkezésének elhagyására kerül sor ideértve azt az esetet is, ha elhagyásra kerül a mintaokirat jellegre történő utalás - a bíróság a
kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A nyilvántartásba vételi kérelem elbírálásáról a bíróság a kérelem érkezését követő tizenöt
napon belül határoz. A bíróság e határidőn belül intézkedik a nyilvántartásba vételt elrendelő,
illetőleg a nyilvántartásba vételi kérelmet elutasító végzés kézbesítése iránt.
A bíróság az egyszerűsített nyilvántartásba vétel iránti kérelmet akkor is elutasítja, ha
hiánypótlási felhívás kibocsátásának vagy áttételnek lenne helye.
- A székhelyhasználat igazolása során a székhelyül szolgáló ingatlan tulajdonosának, vagy a
további használat engedélyezésére való joggal rendelkező használójának az ingatlan
székhelyként való használathoz való hozzájárulását tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt nyilatkozatát kell csatolni. Ha a szervezet a székhelyül szolgáló
ingatlan tulajdonosa, a tulajdonjogát igazoló okirat másolatát kell a kérelemhez csatolnia.
- Ha a szervezet alapításában a nyilvántartásban vagy a cégnyilvántartásban szereplő jogi
személy vesz részt, a bíróság az informatikai rendszer alkalmazásával ellenőrzi, hogy a
szervezet a kérelemben megjelölt adatokkal szerepel-e a nyilvántartásban vagy a
cégnyilvántartásban.
- A változásbejegyzési eljárásra a szervezet nyilvántartásba vételére vonatkozó eljárási
szabályokat kell alkalmazni. A változásbejegyzési kérelmet a létesítő okirat módosítását,
illetve az adat változását eredményező, a szervezet arra jogosult szerve határozatának
elfogadását követő hatvan napon belül kell a bíróságnak bejelenteni.
Ha a változásbejegyzési kérelemből az tűnik ki, hogy a szervezet, alapítvány esetében az
alapító (alapítók), elmulasztotta a változásbejegyzési kérelem határidőben történő benyújtását,
a bíróság 10 000 forinttól 900 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja a szervezetet,

alapítvány esetében az alapítót, több alapító esetén az alapítókat egyetemlegesen.
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kérelmező a benyújtott változásbejegyzési kérelemben nem szereplő további adatot nem
jelenthet be, a változásbejegyzési kérelemhez újabb létesítő okirat módosítást nem nyújthat
be, kivéve, ha arra a bíróság hiánypótlási felhívásának teljesítése miatt kerül sor.
III. A kérelem érdemi vizsgálata, eljárási határidők.
A kérelmek beérkezését követően, a bíróság 30 napon belül a kérelmet megvizsgálja annak
megállapítása érdekében, hogy nincs-e helye az ügy áttételének, hivatalból történő
elutasításnak, hiánypótlásnak és a bíróság megteszi a szükséges intézkedéseket.
Az érdemi vizsgálat során hiánypótlásra felhívó végzés kiadására csak egy alkalommal
kerülhet sor és abban a kérelem valamennyi hiányosságát (hibáját) meg kell jelölni. Ismételt
hiánypótlásra nincs lehetőség.
Ha az érdemi vizsgálat során azt állapítja meg a bíróság, hogy a szervezet neve nem felel meg
a névkizárólagosság, a névvalódiság vagy a névszabatosság követelményének, továbbá a (4a)
bekezdésben foglalt követelményeknek, a bíróság a hiánypótlás keretében felhívja a
kérelmezőt, hogy a létesítő okirat módosításával jelöljön meg olyan nevet, amely megfelel a
jogszabályi követelményeknek.
A bíróság a nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolt alapszabályhoz mellékelt
tagjegyzék alapján vizsgálja azt, hogy az alapítók száma megfelel-e a törvényben foglalt
rendelkezéseknek.
Az alapszabály az egyesület szerveinek elnevezését szabadon állapítja meg.
A változásbejegyzési eljárásban a tagjegyzéket nem kell becsatolni.
A bíróság az egyesület [Cnyt. 4. § a) pont] nyilvántartásba vétele iránti eljárásban az
egyesület létesítésére, ügyvezető és képviseleti szervére vonatkozó jogszabályi rendelkezések
teljesülését, továbbá a létesítő okirat kötelező tartalmi elemeinek meglétét vizsgálja. A Ptk.
3:4. § (2) bekezdés alá tartozó létesítő okiratbeli rendelkezéseket a bíróság csak akkor
vizsgálja, ha azok törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatására adnának okot.
Változásbejegyzési eljárásban a bíróság csak a változásbejegyzési kérelemmel érintett körben
vizsgálja a benyújtott iratokat.
Ha a változásbejegyzési kérelemhez egységes szerkezetű létesítő okiratot kell benyújtani,
abban - a tagokra vonatkozó adatok kivételével - hatályosítani kell azokat az adatokat is,
amelyeket törvény csak az egyesület alapítása esetén ír elő az alapszabály tartalmaként.
A sportegyesületnél a bíróság a létesítő okiratnak a sportról szóló törvénynek a
sportegyesületre előírt szabályaival való összhangját vizsgálja. Az egyéb szervezetek esetében
a bíróság a létesítő okiratnak az adott szervezettípusra irányadó törvények szabályaival való
összhangját is vizsgálja.
Amennyiben nem kell az érdemi vizsgálat során a kérelmet az illetékes bíróságra áttenni,
vagy hiánypótlást kibocsátani, vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítani a kérelmet, vagy a
kérelmező a hiánypótlási kötelezettségének eleget tett a bíróság a szervezetet legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított hatvan napon belül bejegyzi.
Ha a bíróság döntési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, a bíróság elnöke
felhívja a bírót (bírósági titkárt), hogy soron kívül, nyolc napon belül tegye meg a szükséges
intézkedéseket a kérelem elbírálása érdekében. A bíró (bírósági titkár) a kérelem elbírálását
követően a bíróság elnökének beszámol arról, hogy mi volt az indoka annak, hogy döntési
kötelezettségének határidőn belül nem tett eleget.
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belül nem tesz eleget, és a határidő leteltét követő 30 napon belül sem kerül sor a kérelem
elbírálása körében bírósági intézkedésre, a nyilvántartásba vétel e határidő leteltét követő
munkanapon a törvény erejénél fogva - a kérelemben foglalt adatok szerinti tartalommal megtörténik.
IV./

Határozatok kézbesítése, jogorvoslat

Megváltozott a végzéseink rendelkező része, valamint a jogorvoslati kioktatás, végzéseinket
figyelmesen olvassák végig.
A bíróság a szabályszerűen előterjesztett kérelemről haladéktalanul értesíti az ügyészséget, ha
a szervezet felett az ügyészség törvényességi ellenőrzést lát el. Ha a szervezet felett más
szervezet lát el törvényességi felügyeletet, a kérelemről e szervezetet értesíti a bíróság.
Az egyesület [Cnyt. 4. § a) pont], az alapítvány és a sportról szóló törvény szerinti
sportegyesület nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési kérelemének helyt adó, valamint a
közhasznú nyilvántartásba vételét elrendelő végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A
végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt
iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést
tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a szervezet ellen a
végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.
A szervezet kérelemre történő törlését elrendelő végzés ellen a pert a bíróság által kirendelt
ügygondnok ellen kell megindítani.
A per megindításának a nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési kérelemnek helyt adó,
valamint a közhasznú nyilvántartásba vételt elrendelő végzés országos névjegyzékben történt
közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel
jár.
A bíróság alapítvány nyilvántartásba vételi, valamint változásbejegyzési kérelmének helyt
adó, valamint a közhasznú nyilvántartásba vételét elrendelő végzését jogszabályban
meghatározott módon, közzététel céljából továbbítja az OBH részére.
Az OBH a részére megküldött végzést az országos névjegyzék útján közzéteszi.
A bíróság az egyesület és sportegyesület nyilvántartásba vételi, valamint változásbejegyzési
kérelmének helyt adó, valamint a közhasznú nyilvántartásba vételét elrendelő végzését
jogszabályban meghatározott módon, közzététel céljából továbbítja az OBH részére.
Az OBH a részére megküldött végzést az országos névjegyzék útján közzéteszi.
A kérelemnek helyt adó végzéseket továbbra is megküldjük a kérelmezőnek a
kérelemnek helyt adó végzés a meghozatala napján jogerős.
A kérelmet elutasító végzések nem lesznek közzé téve és továbbra is fellebbezhetőek a
kérelmező részéről.
V.
Informatikai rendszer, CIIR Nyilvántartás, Országos Névjegyzék, betekintés,
zárt adatkezelés, kivonatkérés
Az informatikai rendszer a következő főbb alkalmazásokból épül fel:
a) a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartása: az e törvény szerint
nyilvántartásba vett szervezetek törvényszéki nyilvántartása,
b) országos névjegyzék: a törvényszéki nyilvántartások adatainak egységes, az interneten,

azonosítás nélkül elérhető, országosan egységes gyűjteménye,
-6c) a kérelmek fogadását biztosító alkalmazás: az e törvény szerinti iratok elektronikus úton
történő fogadását szolgáló alkalmazás,
d) ügyviteli alkalmazás: a bíróságon belüli ügyintézés szervezett rendjét biztosító
alkalmazás,
e) iratkezelési alkalmazás: a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény szerinti iratkezelési feladatok teljesítését és a
bírósági ügyvitelnek megfelelő iratkezelési feladatok teljesítését biztosító alkalmazás,
Civil Integrációs információs rendszer: CIIR
A nyilvántartásába történő adatbejegyzésre az informatikai rendszer útján, automatizáltan
(nyilvántartási szám) vagy egyedi bírói utasításra kerülhet sor.
A nyilvántartás az alábbi bontásban épül fel:
a) egyesület,
b) köztestület,
c) alapítvány,
d) magánnyugdíjpénztár, önkéntes kölcsön biztosító pénztár, vegyes pénztár,
e) a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja,
f) Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet,
g) európai területi társulás,
h) országos sportági szakszövetség és
i) egyéb szervezet.
Ha külön törvény alapján valamely szervezet nyilvántartásba vétele a Fővárosi Törvényszék
kizárólagos illetékességébe tartozik, a törvényszéki nyilvántartást úgy kell kialakítani, hogy a
szervezet csak a Fővárosi Törvényszék törvényszéki nyilvántartásába legyen felvehető.
Az országos névjegyzék a törvényszéki nyilvántartások adatainak közhiteles gyűjteménye,
amelynek felépítése a ( kivételektől eltekintve) megegyezik a nyilvántartás felépítésével.
Az országos névjegyzék az OBH által működtetett internetes felületen azonosítás nélkül
elérhető. Az országos névjegyzék adatai a honlapon keresőprogram segítségével is
megismerhetőek. A nyilvántartást úgy kell kialakítani, hogy a nem részletezett, illetve az
egyéb adatként bejegyzendő adatok kereshetősége az országos névjegyzékben
keresőszavakkal biztosítható legyen, az OBH a nyilvántartás nem részletezett, illetve egyéb
adatainak egységes bejegyzése érdekében a nyilvántartásban kódtárakat rendszeresít.
Az informatikai rendszer útján kell biztosítani, hogy a törvényszéki nyilvántartások adatai az
országos névjegyzékben automatizáltan - egyidejű frissítéssel - megjelenjenek.
Az országos névjegyzék - kivéve az üzemszerű karbantartás idejét - folyamatos elérhetőségét
biztosítani kell.
Az országos névjegyzék nem tartalmazza a nyilvántartásnak a szervezet, illetve a jogi személy
szervezeti egység képviselőjének, továbbá az alapítvány kuratórium tagjainak, a kurátornak
lakóhelyére, anyja születési nevére vonatkozó adatát.
Az országos névjegyzék a szervezet, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység
beszámolóját, közhasznúsági mellékletét is tartalmazza.
Az OBH működteti az informatikai rendszert.
A civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartása és az országos névjegyzék
közhiteles.
A nyilvántartás fennálló, illetve törölt adatai nyilvánosak, azok az országos névjegyzék útján
az interneten azonosítás nélkül megtekinthetőek.
Az alapítvány és az egyesület bírósághoz benyújtott iratai - a (4) bekezdésben meghatározott
kivétellel - nyilvánosak, ideértve a még el nem bírált kérelmet és mellékleteit is, azokat bárki
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-7Az egyesület szerve ülésének jelenléti íve, valamint az egyesület tagjairól készült
nyilvántartás nem nyilvános.
A szervezet nem nyilvános, az informatikai rendszerben tárolt iratairól külön törvény alapján,
elektronikus úton teljesített adatszolgáltatás esetében, az adatszolgáltatás jogcímét, időpontját
és az adatkérő személyét azonosítható módon rögzíteni kell. A rögzített adatokat az
informatikai rendszer útján kell megőrizni.
A szervezetek nyilvános - a bíróságon rendelkezésre álló - iratai a nyilvántartást vezető
bíróságnál tekinthetőek meg.
A nyilvántartást vezető bíróság a szervezetek nyilvános iratainak megtekintését
a) az elektronikus iratként rendelkezésre álló iratok esetében a bíróság által az erre kijelölt
helyiségben az informatikai rendszer alkalmazásával, elektronikus úton,
b) a papír alapon rendelkezésre álló iratok esetében papír alapon
biztosítja.
Az iratbetekintés esetében biztosítani kell, hogy a kérelmező kizárólag az igényelt és az e
törvény által meghatározott körben férjen hozzá az adatokhoz és azt, hogy az informatikai
rendszerben tárolt adatot semmilyen módon ne változtathassa meg.
A szervezet és a szervezet jogi személy szervezeti egységének képviselője - alapítvány esetén
az alapító is - a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól másolat, kivonat vagy
bizonyítvány kiadását kérheti. A másolat a nyilvántartás valamennyi fennálló és törölt adatát,
a kivonat a nyilvántartás fennálló adatait, a bizonyítvány pedig - a kérelemtől függően - a
nyilvántartás egyes fennálló vagy törölt adatait hitelesen tanúsítja, illetve azt, hogy valamely
meghatározott bejegyzés a nyilvántartásban nem szerepel(t). A másolatot, a kivonatot vagy
bizonyítványt jogszabályban meghatározott módon kell elkészíteni.
Másolat, kivonat a nyilvántartást vezető bíróságtól kérhető, a kérelem teljesítéséről
határozatot hozni nem kell, az eljárás térítésmentes.
A kérelmező a bíróságtól az elektronikus közokiratról jogszabályban meghatározott módon
papír alapú másolatot kérhet. Az elektronikus közokiratról jogszabályban meghatározott
módon készített papír alapú másolat közokirat.
Budapest, 2017. április 27.
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