A civil szervezetek szabályozásáról,
gyakorlati tapasztalatok
a Civil törvény és a Ptk. rendelkezései
alapján
2014. március 15. után
- első módosításkor, de legkésőbb 2016.március 15-ig

Hatályos jogszabályok:
- alapítványi rendelkezések: 2013. évi V. törvény (Ptk.)
3:378-3:404. §
- egyesületi rendelkezések: Ptk. 3:63-3:87. §
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.)
- a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és
a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011.
(XII.30.) Korm. rendelet
- a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény
- a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó
űrlapjairól szóló 11/2012. (II.29.) KIM rendelet

Egyesület fogalma
Az

egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban
meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,
nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.
Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára.
Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül
összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja,
vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére
nyereséget nem juttathat.
Az egyesület alapszabálya az egyesület valamely szervezeti
egységét jogi személlyé nyilváníthatja.

Alapítvány fogalma
Az

alapítvány az alapító által az alapító okiratban
meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására
létrehozott jogi személy.
Alapítvány
nem alapítható gazdasági tevékenység
folytatására.
Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával
közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére
jogosult.
Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más
jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat
alapítványhoz.

Alapítás, módosítás - csatolandó melléklet
Kérelem

(elektronikusan vagy papír alapon)
Alapszabály, alapító okirat (jelzett módosítás és egységes szerkezet)
-„létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat
módosítások alapján hatályos tartalmának)
- Alapítvány esetén csak az alapító írhatja alá
Jegyzőkönyv, (levezető

elnök, jegyzőkönyvvezető, hiteleső), jelenléti ív
(név, lakcím, aláírás), meghívó
Egyesületi tagjegyzék(!) – (név, lakcím, aláírás)
Elfogadó nyilatkozat
Székhelyhasználat A székhelyhasználatot engedélyező személy az
ingatlan feletti rendelkezési jogát (tulajdonjog, használati, bérleti jog)
megnevezésével engedélyezi a székhelyhasználatot, annak jogcímét is
megjelölve (pl. a tulajdonos ingyenes használat, bérlet jogcímén
székhelyhasználatot engedélyez).
Jogi képviselő meghatalmazása
Minden okiraton azonos dátum, 2 tanú vagy jogi képviselő
ellenjegyzése

Alapítvány alapítása
Több alapító - alapítói gyűlésről lehet rendelkezni, akkor egyesületi
közgyűlésre vonatkozó szabályok. Rendelkezni lehet, hogy a csatlakozók is
lehet alapítói jogok gyakorlói.
Alapításkor a működés megkezdéséhez szükséges vagyon kell, és egy év
alatt kell a teljes összeget befizetni.
Alapítói jog gyakorlása: Ha az alapító meghalt, jogutód nélkül megszűnt
vagy más okból az alapítói jogait véglegesen nem gyakorolja, az alapítói
jogokat az alapító által az alapító okiratban kijelölt személy vagy
alapítványi szerv, kijelölés hiányában a kuratórium gyakorolja.
Magánalapítvány: - kedvezményezett
- alapító: az alapítvány célja az alapító tudományos, irodalmi vagy
művészeti alkotásainak gondozása.
- alapító és hozzátartozója: az alapítvány célja a hozzátartozó tudományos,
irodalmi vagy művészeti alkotásainak gondozása, a hozzátartozó ápolása,
gondozása, tartása, egészségügyi ellátási költségeinek viselése, iskolai
tanulmányainak ösztöndíjjal vagy egyéb módon történő támogatása.

Módosítás
Egyesület: jelenlevők ¾ többséges döntése

Alapítvány: Semmis az alapító okiratban az alapítvány céljának
módosítása, kivéve, ha az alapítvány
-a célját megvalósította, vagy
-a cél elérése lehetetlenné vált, és az új cél megvalósítására az
alapítvány elegendő vagyonnal rendelkezik.
Semmis az alapító okirat olyan módosítása, amely az alapítvány
vagyonának csökkentésére irányul, vagy
- ha az alapítványhoz csatlakozás történt - az alapítvány jogutód
nélküli megszűnése esetére kijelölt kedvezményezett személyét
megváltoztatja. (3:393. §)

Alapszabály- alapító okirat kötelező rendelkezései
A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére
irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni
a) nevét;
b) székhelyét;
c) célját vagy fő tevékenységét;
d) létesítő személy(ek) nevét, valamint azok lakóhelyét vagy
székhelyét;
e) vagyoni hozzájárulásokat, azok értékét, továbbá a vagyon
rendelkezésre bocsátásának módját és idejét; és
f) első vezető tisztségviselőjét. – név és lakcím szerinti felsorolás,

minden esetben(!)
Ha egyéb szem. adat is feltüntetésre kerül, akkor az erre vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat is kell.

Kötelező egyesületi – alapítványi rendelkezések
Egyesület
a) tag jogait és kötelezettségeit;
b) az egyesület szerveit és azok
hatáskörét, továbbá tisztségviselői
kizáró
és
összeférhetetlenségi
szabályokat;
c) felmondás és kizárás szabályait
d) a közgyűlés összehívásának és
lebonyolításának, helyét, a meghívó
tartalmának, a napirendnek, a közgyűlés
tisztségviselőinek, a levezető elnöknek,
a szavazatszámlálók megválasztásának, a
határozatképességnek, a szavazásnak, a
jegyzőkönyvvezetésnek, a határozatok
kihirdetésének szabályait;
e) a szavazati jog gyakorlásának
feltételeit.

Alapítvány
a) határozott vagy határozatlan időre
történő létesítését,
b) az alapítványi vagyon kezelésének és
felhasználásának szabályait;
c) a kuratóriumi tagság keletkezésére
és megszűnésére, a kuratóriumi tagság
határozott vagy határozatlan időre
szóló voltát, a kuratórium tagjaira
vonatkozó
kizáró
és
összeférhetetlenségi szabályokat; és
d) a kuratóriumi tagsági díjazás
megállapításának szabályait.

Egyesületi tagságról
Létrejötte – új szabályozás

Megszűnése – új, tartalmi
szabályozás

alapításkor:

az

egyesület

nyilvántartásba vételével
az

alapítást

belépési

követően:

a

kérelemnek

a

közgyűlés általi elfogadásával
keletkezik.

a) tag kilépésével, (megjelölt
időpont, kézhezvétel)
b) egyesület felmondásával: a tag
nem felel meg a tagsági feltételeknek
c) tag kizárásával: egyesület
alapszabályát, közgyűlési határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő
magatartása esetén, kizárási eljárás –
jogerős eljárás végén
d) tag halálával vagy jogutód nélküli
megszűnésével
e) tag írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkül
megszüntetheti.

vagy ismételten sértő magatartása esetén
Ki dönt: végső határozathozó
Kezdeményezi: bármely
egyesületi
tag vagy egyesületi szerv
Kizárás
szabályai
Eljárás: írásbeli elrendelés, az eljárásra okot adó kifogás és
bizonyítékok megjelölése, meghallgatás időpontját, védekezési
lehetőség, jegyzőkönyvezés, határozat, jogorvoslat
Jogerő - mikor

Elnökségi vezető tisztségviselő
(kuratóriumi tag, elnökségi tag, felügyelő bizottsági tag)
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem
mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. (Ptk. 3: 22. §)
Nem áll a Btk. (2012. évi C. törvény 61.§ (2) bek. i) pont írt eltiltás hatálya alatt.
Alapítványnál további szabály (új Ptk. 3: 397. § (3)-(4) bek.) :
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium
tagja.
Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
Felügyelő bizottság:kötelező 50 M éves bevétel felett, további nyilatkozat
„A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a
felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok
áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.”
3: 346. § (2) bek
„A felügyelő bizottság tagja és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.
A felügyelő bizottság tagja és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a
kuratóriumban” (3:397. § (3)-(4) bek.)

Alapítvány szervezeti szabályai
Kuratórium:
•lehet egyszemélyes vagy háromtagú (illetve több)
•továbbra is határozott vagy határozatlan időre jelölhető ki
•alapító okiratban lehet rendelkezni, hogy az elnököt a kuratórium választja
•évente legalább egyszer ülésezni kell
szavazategyenlőségnél: „az elnök szavazata dönt” helyett „ új
szavazást kell elrendelni, ennek eredménytelensége estén a kérdést
elvetettnek kell tekinteni.”
•Javasolt

Egyesület szervezeti szabályai 1. – Közgyűlés
döntéshozó szerv
Évente legalább egyszer

ülésezni kell
Kizárólagos hatáskör (a korábbi bővült) : Ptk. 3:74 §
„a) az

alapszabály módosítása; - jelenlevők ¾-e
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; - szav.jogú
¾-e
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének - elfogadása;
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.”

Egyesület szervezeti szabályai 2. – Elnökség
Ügyvezető szerv
•Háromtagú

(illetve több)
•Maga választja elnökét
•Rendelkezés hiányában 2 évre szól a megbízás, de 5 évnél hosszabb időre
nem választható
Feladatai: (Ptk. 3: 80. §)
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatásának előkészítése;
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.

Képviselő

Ált.

szabály: vezető tisztségviselő látja el
Önállóan/együttesen látja el,
ha önálló, akkor a bankszámla felett is
önálló(!) - módosítandó

Megszűnési rendelkezések
Ált. szabályok átalakulás, egyesülés,
szétválás
Egyesület
csak
egyesülettel Alapítvány más jogi személlyé nem
egyesülhet és csak egyesületekre alakulhat
át.
Alapítvány
csak
válhat szét.
alapítvánnyal egyesülhet és csak
alapítványokra válhat szét.
A jogi személy jogutód nélküli
megszűnésének általános esetein túl az
egyesület jogutód nélkül megszűnik,
a)az egyesület megvalósította célját
vagy
az
egyesület
céljának
megvalósítása lehetetlenné vált, és új
célt nem határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat
hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
(3:84. §)

Az alapítvány megszűnik, ha
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; vagy
c) az alapítvány három éven át a célja
megvalósítása érdekében nem folytat
tevékenységet.
Az alapító nem szüntetheti meg az
alapítványt.

Közhasznúság szabályai
A 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
- a közcélú feladatok azon része, amely közvetlenül vagy közvetve köthető
valamely jogszabály által meghatározott állami vagy önkormányzati
közfeladathoz.
(közcélú tevékenység: személyek csoportja által, valamely a csoportnál tágabb közösség érdekében más, e közösségbe nem tartozó személyek érdekeinek sérelme nélkül
közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit 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)

Alapszabályban, alapító okiratban rögzítendő:
- konkrét jogszabályhelyre utalás, amely a közfeladatot meghatározza
- meg kell jelölni, hogy ebben hogyan vállal szerepet az civil szervezet.
- a közhasznú jogállást két év mutatóinak vizsgálatát követően ítéli meg,
vagy vonja el a bíróság.

Közhasznú szervezetté minősítés kettős feltétele (az előző két lezárt üzleti év
vonatkozásában)
a) társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő
erőforrásokkal rendelkezik, továbbá
b) megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható.
Megfelelő erőforrás (legalább egy teljesül):
a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem
negatív, vagy
c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők
juttatásainak figyelembevétele nélkül – eléri az összes ráfordítás egynegyedét.
(Civil tv. 32. § (4) bekezdés)
Megfelelő társadalmi támogatottság (legalább egy teljesül):
a) az 1 %-os összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül
számított összes bevétel kettő százalékát, vagy
b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik
az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy
c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz
közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti. (Civil tv. 32. § (5)
bekezdés)

Közhasznú feladat
-civil szervezeti cél
-milyen feladattal valósítja meg
-ez a feladat melyik - konkrét jogszabály, konkrét
jogszabályi helyén meghatározott - állami vagy
önkormányzati feladatot miként támogatja,
elősegíti, megvalósulását támogatja.
(nem cél, nem preambulum, akár egy is elegendő)

Létesítő okiratban szabályozandó, módosítandó
Közhasznú

tevékenységek felsorolása, ezeket mely közfeladathoz kapcsolódóan végzik,
mely jogszabályhelyek írják elő, valamint – ha tagsággal rendelkezik – nem zárja ki, hogy
tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból,
gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, a
közhasznú célokat nem veszélyeztetve végez,
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott
közhasznú tevékenységre fordítja,
közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
Ugyancsak rendelkezni kell a továbbiakban is:
- a testületek, szervek ülésezés gyakoriságára, az összehívásának rendjére (név, székhely,
hely idő) – megismételtre a meghívó 30 nappal korábban, a napirend közlésének módjára
(igazolható módon), az ülések nyilvánosságára, határozatképességére, és a határozathozatal
módjára, (50 M Ft felett kötelező a felügyelő bizottság)
- a vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségére,
- a döntések nyilvántartásának vezetéséről, a döntések érintettekkel való közlési, illetve
nyilvánosságra hozatali módjáról, az iratbetekintésről,
- a közhasznú szervezet működésének szolgáltatási igénybevételi módjának, beszámolói,
mellékletei közlésének nyilvánosságáról.
A közhasznú szervezet csak kettős könyvvitelt vezethet.

Összeférhetetlenségi szabályok
Sem

a legfőbb szerv, sem az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt
az a személy, a határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adóés vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette, illetőleg törölte. (Civil tv. 39. § (1) bekezdés)
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt. (Civil tv. 39. § (2) bekezdés)

Felügyelő szerv
(bevétel meghaladja az 50 M Ft-ot, létrehozása kötelező)
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója,
aki
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy
tagja (ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik
tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony
alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél
szerinti juttatást –, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
(Civil tv. 38. § (3) bekezdés)

Az egységes szerkezet végére
„..szervezet elnöke és képviselője igazolom, hogy a
létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos
tartalmának.”
Hiánypótlásra válasz végén az alábbi kérelem
„Kérem, hogy a bíróság ismételt hiánypótlásra hívja
fel szervezetünket, ha a hiánypótlás teljesítésekor a
kérelem vagy annak melléklete olyan – az eredeti
kérelemben nem szereplő – hiányosságban szenved,
amely alapján hiánypótlási felhívás kibocsátásának
lenne helye.”

Beküldés
-ÁNYK keretprogram letöltése
-Birosag.hu/civil szervezetek/civil eljárások
során
alkalmazandó
nyomtatványok
kiválasztása, ÁNYK jar./pdf feltöltése
-ÁNYK új dokumentum megnyitása és
feltöltése
-Dokumentumok csatolása
-Kinyomtatás vagy közvetlen beküldés
ügyfélkapun keresztül

Kötelező elektronikus beküldés
-magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító
pénztár, a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve
intézményvédelmi alapja, a köztestület, a kölcsönös
biztosító egyesület, a hegyközség, a párt, az országos
sportági szakszövetség és a szövetség
-a kérelmező jogi képviselővel jár el
-vagy ha a kérelmező az egyszerűsített nyilvántartásba
vételi (változásbejegyzési) eljárás lefolytatását kéri,
-közhasznú jogállás megállapítása iránti kérelem, továbbá a
már közhasznú szervezet

Köszönöm a figyelmüket.
dr. Kőváriné dr. Benkő Ingrid
ügyvéd

