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VÁLTOZÁSMUTATÓ 
 

a civil szervezetek státusz-jogszabályaihoz a Civil Közlöny 2017/1. számában 
 
 
 
1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2017. január 1. napjától 
hatályba lépett módosításainak a civil szervezeteket érintő, fontosabb elemei: 
 
Ptk. 3:65.§ (4) bek.: tagdíjért vagyoni felelősség megszűnt. 
 
Ptk. 3.70. § (1) bek.:  kizárás szabályozása. 
 
Ptk. 3:71.§ - 3:82.§  Az egyesület szervei (közgyűlés, elnökség) működési rendjének 
újraszabályozása! 
 
 
 
 
 2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépésével összefüggő 
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 2017. 
január 1. napjától hatályba lépett módosításainak a civil szervezeteket érintő, fontosabb 
elemei: 
 
Ptké. 11. §  Az egyesületek és alapítványok Ptk.-nak megfelelés miatti, határidőre történő létesítő 
okirat módosítási kötelezettsége megszűnt. A civil szervezeteknek a legközelebbi – bármely okból 
szükséges – létesítő okirat módosítással együtt kell létesítő okirati szabályozásukat hozzá igazítani 
az új Ptk. szabályaihoz! Addig a korábbi Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján 
működnek. 
 
 
 
 
3. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (az ú.n. „Civil Törvény”) 2017. március 1. 
napjától hatályba lépett módosításának fontosabb elemei: 
 
Civ.Tv.  9/K. § (1)-(4) bek.: A civil szervezetek egyszerűsített törlési eljárását érintő fontos 
módosítás.  
 
Civ. Tv. 11. §: Az ügyész törvényességi ellenőrzési jogkörének újraszabályozása és áthelyezése e 
rendelkezéseknek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló törvénybe. 
 
Civ. Tv. 30. § (5) bek.: A civil szervezet pénzbírsággal sújtásának lehetősége, Ha a számviteli 
beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel kapcsolatos törvényi kötelezettségét 
elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja  
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4. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 2017. március 1. napjától hatályba lépett módosításának 
fontosabb elemei: 
 
5. § (3)-(4) bek.: Hirdetményi kézbesítés lehetősége, nem kézbesíthető minősítés.  
 
19. § (4) bek.: A bírósági nyilvántartás hibás tartalma közérdek sérelmének minősül és ezen az 
alapon ügyészi intézkedés lehetséges. 
 
21. § (1) bek.: A székhelyhasználatra jogosultság igazolásának módja. 
 
24. § (4) bek.: A „rámódosítások” gyakorlatának kizáárása: a változás-bejegyzési kérelem 
elbírálásáig újabb változás-bejegyzési kérelem és újabb létesítő okirat-módosítás nem nyújtható 
be. 
 
30. § (3) bek.: A bíróság csak egy hiánypótlási végzést bocsáthat ki, és ebben az összes észlelt 
hiányosságot fel kell egyszerre tüntetnie. 
 
32. § (2) bek.: Egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárásban az „automatikus bejegyződés” 
bevezetése 30 napot meghaladó késedelem és vezetői intézkedés hiánya esetében. 
 
37. § (2) bek.: A változás-bejegyzési kérelem határidőben történő benyújtásának elmulasztása 
esetében az egyesületet, illetve alapítvány esetében az alapítót a Bíróság pénzbírsággal sújthatja. 
 
43. §: Kényszer-végelszámolásról. 
 
46/A. § - 46/B. § Jogorvoslatok újraszabályozása a bírósági nyilvántartási eljárásokban. 
 
59. § - 61. §: Az alapítvány jogutód nélküli megszűnését eredményező ok megállapítására irányuló 
bírósági eljárás szabályozása. 
 
62/A. § A Kormány által létrehozott alapítványok nyilvántartásba vételére vonatkozó eltérő 
szabályok. 
 
67. §: Az egyesület nyilvántartásba vételére irányuló bírósági eljárás módosításai: mellékletek, 
bírósági vizsgálat iránya, OBH-nál közzététele a végzésnek, helytadó végzés mellen nincsen 
jogorvoslat. 
 
68/B. §: Az egyesület jogutód nélküli megszűnését eredményező ok megállapítására irányuló 
bírósági eljárás szabályozása. 
 
71/A. § - 71/H. §:  A bírósági törvényességi felügyeleti eljárás teljes újraszabályozása. 
 
 
Készítette:   
 
dr. Bíró Endre, az Alapítványok és Egyesületek Jogi Értesítőjének (Civil Közlöny) szerkesztője.  
(Jogismeret Alapítvány) 


