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2011. évi december hó 16. napján került kihirdetésre és 2011.
évi december hó 22. napján illetve nagyobb részben 2012. évi
január hó 1. napján lépett hatályba
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezet működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.), mely
hatályon kívül helyezte az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvényt, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi
CLVI. törvényt.
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Magyarország Alaptörvénye
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
- a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
- a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet
- a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a
közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm.
rendelet

Hatályon kívül helyezett jogszabályok:
¢ - az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény
¢ - a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény
Később hatályba lépő jogszabályok:
¢ - 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (új Ptk.)
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Az egyesülési jog alapján létrehozott, illetve létrehozandó
szervezeteket érintő alapvető változások
„2. § 6. civil szervezet: a civil társaság, illetve a
Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt
kivételével -, valamint az alapítvány.
„4. § (1) Az egyesület az egyesülési jog alapján létrehozott
szervezet, amelynek különös formáira: a szövetségre, a pártra, a
szakszervezetre, továbbá a külön törvény hatálya alá tartozó
tevékenységet végző egyesületekre törvény az egyesületre
vonatkozó rendelkezésektől eltérő szabályokat állapíthat meg. A
különös formában működő egyesület elnevezésének
tartalmaznia kell a különös forma megnevezését.
(2) Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel
jön létre.
(3) A szövetség tagja alapítvány, illetve egyesület lehet.
Szövetség két tag részvételével is alapítható, működtethető.”
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A Civil tv. újítása az is, hogy rögzíti a civil szervezet csőd-,
felszámolási-, és végelszámolási eljárására vonatkozó különös
jogszabályi rendelkezéseket..
A civil szervezetek működése feletti törvényességi ellenőrzést
továbbra is az illetékes ügyészség végzi
A civil szervezeteket továbbra is az illetékes törvényszékek
veszik nyilvántartásba,
és a nyilvántartásba vételre, továbbá a változásbejegyzési
eljárásokra vonatkozó eljárási szabályokat, a civil szervezetek
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény rögzíti.
fejlesztéséért felelős miniszter ún. Civil Információs Portált
működtetése
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A civil szervezetek gazdálkodása terén továbbra is alapvető
jogszabályi előírás, hogy elkülönítetten kell nyilvántartani az
alapcél szerinti (ezen belül a közhasznú) tevékenységből, és a
gazdasági-vállalkozási tevékenységeiből származó bevételeket
és költségeket, ráfordításokat.
A civil szervezet a jóváhagyásra jogosult testület által
elfogadott, számviteli törvény szerinti beszámolóját (valamint
közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági mellékeltet is) a
mérleg-fordulónapot követő ötödik hónap utolsó napjáig
(minden év május hó 31. napjáig) köteles az Országos Bírósági
Hivatalnál (továbbiakban: OBH) letétbe helyezni és
közzétenni.
Ha saját honlappal rendelkezik, akkor közzétételi kötelezettsége
a saját honlapon történő elhelyezésre is kiterjed.
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A közhasznú jogállás, és a közhasznú szervezetekre
vonatkozó különös rendelkezések
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A közhasznúság megszerzésének feltételei
- a szervezet működésével kapcsolatos feltételek
- a szervezet létesítő okiratával kapcsolatos feltételek
- szervezet közhasznúvá minősítése és a közhasznú jogállás
nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló kérelem.
- a közhasznú működés törvényességének felügyelete
- az átmeneti szabályok alkalmazása
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A szervezet működésével kapcsolatos feltételek
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1.) A szervezetet Magyarországon nyilvántartásba vették és a
létesítő okiratában megjelölt közfeladat ellátására irányuló
közhasznú tevékenységet folytat.
2.) A szervezet hozzájárul a társadalom és az egyén közös
szükségleteinek kielégítéséhez.
3.) A szervezet megfelelő erőforrásokkal rendelkezik.
4.) A szervezet megfelelő társadalmi támogatottsággal bír.
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1.) A szervezetet Magyarországon nyilvántartásba vették
és a létesítő okiratában megjelölt közfeladat ellátására
irányuló közhasznú tevékenységet folytat.
Ennek megfelelően a szervezetnek már a közhasznú
szervezetként történő nyilvántartásba vételt megelőzően
közhasznú tevékenységet kell folytatnia.
Közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy
önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből,
haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott
követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez ideértve a
lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e
feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is.
Közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a
létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül
vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az
egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.)
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2.) A szervezet hozzájárul a társadalom és az egyén közös
szükségleteinek kielégítéséhez.
Ez a feltétel abban az esetben valósul meg, ha a szervezet
szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin,
önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetők. (A
feltétel fennállása az előző évi beszámoló közhasznúsági
mellékletével igazolható)
3.) A szervezet megfelelő erőforrásokkal rendelkezik.
Ez akkor valósul meg, ha az előző két lezárt üzleti évben az
alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:
¢ a.) az átlagos éves bevétel az egymillió forintot meghaladja vagy
¢ b.) a két év egybeszámított adózott eredménye nem negatív vagy
¢ c.) személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) elérik az összes
ráfordítás egynegyedét.
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4.) A szervezet megfelelő társadalmi támogatottsággal bír.
¢ Ez akkor valósul meg, ha az előző két lezárt üzleti évben az
alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:
¢ a.) a személyi jövedelemadóból az adózó rendelkezése szerint a
szervezet részére felajánlott összeg eléri vagy meghaladja az
összes bevétel 2%-át vagy
¢ b.) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek,
ráfordítások a két év átlagában elérik az összes ráfordítás felét
vagy
¢ c.) a közhasznú tevékenység ellátását tartósan (két év
átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005.
évi LXXXXVIII. törvénynek megfelelően.
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A szervezet létesítő okiratával kapcsolatos feltételek.
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1.) A közhasznú szervezet létesítő okiratának
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a.) milyen közhasznú tevékenységet folytat,
b.) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a
létesítő okiratában meghatározott egyéb céljainak
megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását
nem veszélyeztetve végez,
c.) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a
létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére
fordítja,
d.) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
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2.) Az alábbiakról vagy a létesítő okiratban vagy ennek
felhatalmazása alapján belső szabályzatban kell
rendelkezni:
¢

¢
¢
¢

a.) a döntésre jogosult szerv döntéseit tartalmazó nyilvántartás
vezetéséről, amely nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a döntés
tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők
számarányát
b.) a döntések érintettekkel való közlésének, illetőleg
nyilvánosságra hozatalának módjáról,
c.) a szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba
történő betekintés rendjéről,
d.) a szervezet működésének, szolgáltatása igénybevétele
módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról.
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3.) Ha a szervezet legfőbb szerve több tagból áll az alapító
okiratnak rendelkeznie kell az alábbiakról is:
¢ a.) a legfőbb szerv üléseinek gyakoriságáról, az ülések
összehívásának rendjéről, a napirend közlésének módjáról, az
ülések nyilvánosságáról, a határozatképességről és a
határozathozatal módjáról. A legfőbb szerv üléseinek száma évi
egy alkalomnál kevesebb nem lehet.
¢ b.) a vezető tisztségviselők összeférhetetlenségéről
¢ c.) a felügyelő szerv létrehozásáról, hatásköréről és működéséről
amennyiben felügyelő szerv létrehozása kötelező.
¢ d.) a közhasznú szervezet éves beszámolója jóváhagyásának
módjáról
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4.) Egy tagból álló legfőbb szerv esetén irányadó szabályok:
¢

¢
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a.) Az egy tagból álló legfőbb szerv köteles a felügyelő szerv,
valamint a felelős személyek döntéssel kapcsolatos véleményét
a döntést megelőzően beszerezni. A személyi kérdésekkel
kapcsolatos döntés ez alól kivételt képez.
A vélemény beszerzése történhet az érdekeltek összehívásával
tartott ülésen vagy a vélemény írásban történő beszerzésével.
az ülések nyilvánosságáról, a határozathozatal módjáról.
b.) Egy tagból álló legfőbb szerv esetén is tartalmaznia kell az
alapító okiratnak a vezető tisztségviselők
összeférhetetlenségére, a felügyelő szervre vonatkozó
szabályokat (ha annak létrehozása kötelező), éves beszámoló
jóváhagyására vonatkozó szabályokat, valamint a 2. pontban
megjelölteket.
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5.) Az alapító okiratban fel kell tüntetni, hogy a közhasznú
szervezet több tagból álló szerveinek ülései nyilvánosak, a
nyilvánosság csak jogszabályban meghatározott esetben
korlátozható.
6.) A közhasznú szervezetnél érvényesülő összeférhetetlenségi
szabályokat az alapító okiratban szintén rögzíteni kell.
a.). A döntéshozatali eljárásban:
A legfőbb szerv valamint az ügyintéző és képviseleti szerv
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő
jogügyletben egyébként érdekelt
b.) A vezető tisztségviselőre vonatkozóan:
c.) A felügyelő szervre vonatkozóan:
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A szervezet közhasznúvá minősítése és a közhasznú
jogállás nyilvántartásba történő
bejegyzésére irányuló kérelem.
1.) A szervezet közhasznúvá minősítését és a közhasznú
jogállás nyilvántartásba történő bejegyzését a szervezetet
nyilvántartó törvényszéktől kell kérni
2.) A kérelmet a szervezet képviselőjének, alapítvány
esetében pedig az alapítónak kell benyújtania.
3.) A kérelem az illetékes miniszter által rendszeresített
űrlapon nyújtandó be.
Az űrlap alkalmazása kötelező. (Mellőzése a bíróság
hiánypótlási felhívását vonja maga után.) A kérelemhez az
előírt mellékleteket kell csatolni.
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Az űrlap és a kitöltési útmutató – mely a csatolandó mellékleteket
is felsorolja –
a bíróságok központi honlapján
(http://www.birosag.hu) az „Állampolgároknak” bal oldali
menüpontban „Nyomtatványok – ŰRLAPOK” cím alatt,
„Kitölthető dokumentum”-ként, valamint „Nyomtatható változat”ban is megtalálható a „Civil eljárások űrlapjai 11. 2012. (II. 29.)
KIM rend” elnevezésű mappában.
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A közhasznú működés törvényességének felügyelete
A bíróság a szervezet közhasznú jogállását törli a jogszabályban
meghatározott feltételek
bekövetkezése esetén. A közhasznú működés felett az ügyészség
törvényességi felügyeletet gyakorol.
A közhasznú szervezet köteles a beszámolóját és közhasznúsági
mellékletét elkészíteni, letétbe helyezni és közzétenni. A
bíróságnak minden letétbe helyezés alkalmával meg kell
vizsgálnia, hogy a közhasznú szervezetekre vonatkozó, az Ectvben előírt feltételek teljesülnek-e. Ezen felül a bíróság a
feltételek teljesülését az ügyész indítványa alapján is
megvizsgálja. Amennyiben a bíróság azt állapítja meg,
hogy a törvényben előírt feltételeknek a szervezet nem felel
meg, úgy a szervezet közhasznú jogállását megszünteti és az
erre vonatkozó adatokat a nyilvántartásból törli.
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Az átmeneti szabályok alkalmazása
Az Ectv. hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú
szervezetek jogállását a jogszabályváltozás 2014. május 31.
napjáig nem érinti. Ezen szervezeteknek azonban 2014. május
31. napjáig kezdeményezniük kell az Ectv. szabályai szerinti
közhasznúsági nyilvántartásba vételt. 2014. június 1. napjától a
bíróság törli az Ectv. hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett
közhasznú és kiemelten közhasznú jogállású szervezetek
közhasznú jogállását, kivéve, ha a szervezet igazolja, hogy az
Ectv. szerinti közhasznú nyilvántartásba vétel iránti kérelmet
benyújtotta, és a bíróság megállapítja, hogy a szervezet a
törvényi feltételeknek megfelel.
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Az új Polgári Törvénykönyv
A 2014. évi március hó 15. napján hatályba lépő új Ptk.
több olyan rendelkezést is tartalmaz, ami a jelenleg hatályos
jogszabályokban eddig nem került szabályozásra.

Egyesületek
Alapítványok
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EGYESÜLET és az Új PTK

A tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének szabályozása
¢
¢

- egyértelműen rögzíti a tagsági jogviszony keletkezésének módját és
megszűnésének eseteit.
- az egyesületi tagság alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az
alapítást követően pedig a belépési kérelemnek közgyűlés általi
elfogadásával keletkezik.

A tagsági jogviszony megszűnhet:
¢ a) a tag kilépésével,
¢ b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
¢ c) a tag kizárásával,
¢ d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
¢ e) tag is bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti tagsági jogviszonyát
akként, hogy az erre irányuló írásbeli nyilatkozatát az egyesület
képviselőjéhez eljuttatja.
Amennyiben az egyesület alapszabálya a tagságot feltételekhez köti, és
azoknak a tag nem felel meg, úgy a közgyűlés harminc napos határidővel
írásban felmondhatja az adott tag tagsági jogviszonyát.
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Az egyesület alapszabályának kötelező tartalmi elemei
¢

¢

¢

¢

Az új Ptk. – a jelenleg hatályos Ptk-ban, és Civil tv.-ben előírt
feltételek mellett – az alábbiakkal bővíti az egyesület
alapszabályában kötelezően rögzítendő tartalmi elemek körét:
3:71. § (1) bek. „c) a jogszabályt, az alapszabályt vagy az
egyesületi határozatot sértő vagy az egyesület céljával
összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható
jogkövetkezményeket és a taggal szembeni eljárás szabályait vagy
mindezeknek a mellőzését;
d) a közgyűlés összehívásának és lebonyolításának, a közgyűlés
helye meghatározásának, a közgyűlési meghívó tartalmának, a
napirendnek, a közgyűlés tisztségviselőinek, a levezető elnöknek,
a szavazatszámlálók megválasztásának, a határozatképességnek,
a szavazásnak, a jegyzőkönyvvezetésnek, valamint a határozatok
kihirdetésének szabályait; és
e) a szavazati jog gyakorlásának feltételeit.”
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Közgyűlés, küldöttgyűlés
Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés, vagy - amennyiben az
alapszabály a küldöttek választásának módját, és a működésének feltételeit
rögzíti, úgy – a küldöttgyűlés.
A közgyűlés nem nyilvános, azon kizárólag a tagok, az ügyvezetés, az
összehívásra jogosult által meghívottak és az alapszabály, vagy közgyűlési
határozat alapján tanácskozási joggal rendelkezők vehetnek részt.
Bővíti a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek sorát:
„3:74 §… f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a
vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját
tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek
hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés;
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk
megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása; és
k) a végelszámoló kijelölése.”
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A határozathozatal körében az új jogszabály három olyan ügycsoportot
rögzít, melyek esetében a közgyűlésen jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel meghozott határozata szükséges. Ez az ügycsoportok az
alábbiak:
a) az egyesület alapszabályának módosítása,
b) az egyesület céljának módosítása,
c) az egyesület megszűnéséről szóló döntés. (új Ptk. 3:76. § (1) – (2) bek.)

Az ügyvezető szerv köteles a szükséges intézkedések megtétele céljából a
közgyűlést összehívni, és az így összehívott közgyűlés az összehívásra okot
adó körülmény megszüntetése érdekében szükséges intézkedést megtenni,
vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni az alábbi esetekben:
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.” (új Ptk. 3:81 § (1) – (2) bek.)
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Az elnökség és az ügyvezetés
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nem csak az elnökség láthatja el az egyesület ügyvezetését, hanem
ezen feladat ellátásra a közgyűlés által ügyvezető is választható.
az elnökség három tagból áll, és az elnököt az elnökség saját tagjai
közül választja. (új Ptk. 3:78. § (1) bek.)
abban az esetben, amennyiben a tagok az alapszabályban, vagy a
megválasztás során a vezető tisztségviselő megbízatásának
időtartamáról nem rendelkeznek, úgy a vezető tisztségviselő
megbízatása két évre szól, viszont az öt évnél hosszabb vezetői
tisztség az öt évet meghaladó részében semmis.
a vezető tisztségviselőket fő szabály szerint az egyesület tagjai
közül kell választani, de a tagok az alapszabályban rögzíthetnek
olyan felhatalmazást, hogy a vezető tisztségviselők legfeljebb
egyharmada az egyesület tagjain kívüli személyek közül is
választható. (új Ptk. 3:79. § (3) bek.)
Az új Ptk. a 3:80 § - ban felsorolja az ügyvezetés határkörébe
tartozó feladatokat is, melyek eddig nem kerültek jogszabályi
szinten rögzítésre.
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Kötelező felügyelő bizottság
Az új törvény előírja, hogy kötelező felügyelő bizottságot
létrehozni azoknál az egyesületeknél, amelyeknél a tagok több
mint fele nem természetes személy, vagy a tagság létszáma
meghaladja a száz főt. (új Ptk. 3:82. § (1) bek.)
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Az egyesület megszűnése
az egyesület jogutódlással csak egyesülettel történő egyesülés,
vagy egyesületekre történő szétválás esetén szűnhet meg.
Jogutód nélkül a jogi személyek jogutód nélküli megszűnésének
általános esetein túl abban az esetben szűnhet meg,
amennyiben az egyesület megvalósította célját
vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és
új célt nem határoztak meg vagy az egyesület tagjainak száma
hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
A jogutód nélküli megszűnés esetén a fennmaradó vagyont az
egyesület céljával megegyező, vagy hasonló cél megvalósítására
létrehozott közhasznú szervezetnek kell átadni.
Amennyiben az egyesület a bíróság törlésével szűnik meg, úgy a
bíróság a fennmaradó vagyon átruházásának teljesítésére
ügygondnokot rendel ki, a vagyon feletti rendelkezési jog pedig
az egyesület törlésével száll át a jogosultra.
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Választottbírósági eljárás kikötésének lehetősége
¢

Az új jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy az
egyesület alapszabálya vagy a jogvitában érintett
személyek megállapodása a tagsági jogviszonyból, vagy az
egyesületi szervek és tagok egymás közötti jogviszonyából
eredő jogvitákra állandó vagy eseti választottbírósági
eljárást kössön ki.
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ALAPÍTVÁNY és az ÚJ PTK
Az állam támogatási politikájának nem az alapítvánnyá minősítés
feltételeiben, hanem a közhasznúvá nyilvánításban, illetve az ahhoz
kapcsolódó adókedvezményekben kell érvényesülnie.
- természetes személy és jogi személy meghatározott célra alapítványt hozhat
létre.
- az alapító okiratban az alapítvány javára, céljának megvalósításához vagyont
kell rendelni, melyet az - alapító az alapítvány működése során nem vonhat el,
és nem követelhet vissza.
- a tartós és közérdekű cél megjelölése: alapítványrendelés magán és
közcélra egyaránt történhet.
- a cél tartósságának követelménye is megszűnik.
alapítvány nem hozható létre jogszabályba ütköző, jogszabály
megkerülésére irányuló vagy a jóerkölcsöt sértő célra, továbbá elsődlegesen
üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására sem.
- az alapító az alapítványt üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására is
feljogosíthatja, azonban az alapítvány által folytatott ilyen tevékenység az
alapítványi cél megvalósítását nem veszélyeztetheti.
- az alapító okiratban rendelkezni kell - az előbbieken felül - az alapítványhoz
csatlakozás lehetőségéről (nyílt alapítvány) vagy éppen ezen lehetőség
kizárásáról (zárt alapítvány), továbbá az alapítványt kezelő szerv, illetve a
kuratórium összetételéről is.
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Új szabály, hogy az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetére az
alapító okiratban előírható, hogy a hitelezők kielégítése után megmaradó
vagyon az alapítót vagy az általa meghatározott személyt illeti meg
(szemben a hatályos szabályozással, amely alapján a megszűnt alapítvány
vagyonát a bíróság hasonló célú alapítvány támogatására köteles fordítani).
az alapító még a jogutód nélküli megszűnéskor is határozhat az általa
juttatott vagyon sorsáról. A megmaradt vagyont hasonló célú alapítvány
akkor szerezheti meg, ha az alapító nem rendelkezett a megszűnő
alapítvány vagyonáról, vagy az általa megjelölt személy a vagyont nem
fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg.
Új szabály, hogy alapítványhoz csatlakozni a nyilvántartásba vett
alapítvány javára szolgáltatott vagyoni értékű hozzájárulással lehet, a
személyes szolgáltatás nyújtására, munka végzésére vonatkozó
kötelezettségvállalás csak akkor minősül csatlakozásnak, ha az alapító
okirat így rendelkezik. Nyílt alapítványhoz bárki csatlakozhat, zárt
alapítvány esetén a csatlakozás kizárt. A csatlakozó nem vonhatja vissza a
vagyoni hozzájárulását, ha azt az alapítvány rendelkezésére bocsátotta.

CIVIL SZERVEZETEK JOGSZABÁLYI KÖVETÉSE

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

