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1. közhasznű jogállás nyilvántartásba vétele iránti papír alapú kérelem, mely
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7.

a

www.tlírosag.&u honlapról tölthető Ie és az ott található kitöltési útmutató alapján
tölthető ki,
a2012. és a 2013. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet.
a beszámolók és közhasznúsági mellékletek Országos Bírósági Hivatalhoz törlént
letétbe helyezését igazolő térlivevényekfénymásolata,
a megbízatásban áIIő vezető tisztségviselők (egyesületeknél: ügyintéző és képviseleti
szerv tagjai, alapítványoknál: kuratórium tagjai, valamennyi típusúcivil szervezetnéI:
felügyelő szerv tagj ai ) ö s szeférhetetlensé gi nyil atkozatai.
képviselő nyl|atkozata atrőlr, hogy az egyesülési jogról, a kőzhasznű jogállásról,
valamint a civil szervezetek múködéséről és támogatásáról szőlő 2011. évi CLXXV.
törvényben (a továbbiakban: Ectv.) foglalt követelmények teljesítése a letétbe
helyezett beszámolók-ból megállapithatő és a megfelelő erőforrás és a megfelelő
társadalmi támogatottság azEctv.32. § (a) és (5) bekezdésének mely alpontja szerint
áll fenn, szükség esetén számszaki kimutatással alátámasztottan ( elegendő egy - egy
alpontnak megfelelni),

civil szervezetnek, csatolandó,
képviselő részérőlabban a vonatkozásban, hogy

ha belső szabáIyzatavan a

nyilatkozat

a

a

létesítő okirat
tarlalmazza azEctv.-ben előírt rendelkezéseket (ezt abban az esetben kell megtenni, ha
a civil szeryezet álláspontja szerint az F,ctv. előírásainak az alapszabály megfelel, ha
nem felel meg, akkor változásbejegyzési kérelmet is csatolni kell).

Amennyiben nem felel meg a létesítő okirat ( alapszabály, alapító okirat) azEctv.közhasznű
jogállásra vonatkozó feltételeinek (Ecn. 31 § (1) bekezdés a)-d) pon4 37,§ (1) (3)
bekezdések, egy személyből (tagból) álló ledőbb szerv esetében 37 § (1) bekezdés előírásai és
az Ectv. 3B.§ (3), 39.§ (1) (2) bekezdés, Ectv, J0 §), módosítani szükséges a létesítő okiratot,
a módosításra vonatkozó törvényi előírásnak megfelelően. Ebben az esetben egy eljárásban

dönt a törvényszék a civil szervezet változásbejegyzési kérelméről (csatolandó:

egyesületnél a legfőbb szerv határozatát lartalmaző jegyzőkönyv, jelenléti ív, alapítványnál
alapítói határozatot tartalmaző okirat, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt létesítő

okirat, megfelelő űrlap) és a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételi kérelméről
(csatolandó: fentebb felsorolt okiratok, iratok, űrlap). Tehát ekkor mindkét papír alapú
(változásbejegyzési és közhasznú jogállás nyilvántarlásba vételi) kérelmet be kell nyújtani a
megfelelő mellékletekkel.

Amennyiben a létesítő okirat módosítása következtében a változásbejegyzési kérelemmel
együtt töfténik a közhasznú jogállás nyilvántarlásba vétele iránti kérelem benyújtása,
hiánypótlásnak van helye az áItalános szabályok szerint. Ha kizárólag a közhasznú jogállás
nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtására kerül sor, hiánypótlásnak helye
nincs, a törvényszék elutasítja a kérelmet, amennyiben nem felel meg a törvényi előírásnak,
illetőleg nem csatolta a kérelmező a megfelelő mellékleteket.

