
Egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelem papír alapú őrlapjának kitöltési útmutatója 
 
I. Általános információk 
 
1. Az őrlap alkalmazása kötelezı, tájékoztatjuk, hogy amennyiben az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti 
kérelmét nem az őrlapon terjeszti elı, a bíróság hiánypótlás keretében fel fogja hívni az őrlap alkalmazására! 
 
2. Kérjük a kérelmezıt, hogy az őrlapot olvashatóan, nyomtatott betővel szíveskedjen kitölteni, figyelmeztetjük, 
hogy az őrlap olvashatatlan kitöltése hiánypótlás kibocsátását vonhatja maga után, javasoljuk ezért, hogy az 
őrlapot számítógéppel töltse ki és a kinyomtatást követıen írja alá! 
 
3. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben egy rovatban rendelkezésre álló hely nem teszi lehetıvé valamennyi 
szükséges adat megadását, úgy azt egy új nyilvántartásból való törlés iránti kérelem őrlap (pótlap) adott pontjának 
kitöltésével kell kiegészítenie! 
 
4. Az őrlap azon mezıiben ahol a (kódtár) jelzés szerepel, a kódtárban szereplı számot kell beírni. 
Figyelmeztetjük, hogy a kódtár alkalmazása kötelezı! 
 
5. Az őrlap nem szerkeszthetı, tájékoztatjuk, hogy amennyiben az őrlapot megváltoztatja a kérelem nem 
tekinthetı szabályszerően benyújtottnak, a bíróság ezért hiánypótlás keretében fel fogja hívni a kérelem őrlapon 
történı elıterjesztésére. 
 
II. Részletes kitöltési útmutató 
 
1. Az eljáró (nyilvántartást vezetı) bíróság: Írja be annak a bíróságnak a nevét, amelynek nyilvántartásában 
szerepel az egyesület. 
 
2. A kérelmezı (egyesület) adatai: Adja meg az egyesület nevét, székhelyét és nyilvántartási számát. Az 
egyesület székhelyét az alábbi bontásban kérjük megadni: ország, irányítószám, település neve, közterület neve, 
házszám, lépcsıház száma, emelet, ajtószám. Kérjük a Polgári perrendtartásról szóló 1952. III. törvény (Pp.)  121. 
§ (5) bekezdése alapján, amennyiben rendelkezik telefonszámmal, faxszámmal, illetve e-mail címmel, azt az 
őrlapon adja meg. 
 
3. A kérelmezı képviselıjének (végelszámoló) adatai: A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 
összefüggı eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 42. §-a szerint a szervezet nyilvántartásból 
való törlésére irányuló kérelmet a végelszámolónak kell benyújtania. A végelszámoló az eljárásban képviselıje 
útján is eljárhat. Az eljárásban képviselı az lehet, aki megfelel a Pp. 67. §-ában írt feltételeknek, ha az eljárásban 
képviselı jár el, a kérelemhez csatolni kell a képviselı meghatalmazását. A képviselı típusát, a „Képviselı 
típusának megadására szolgáló kódtár”-ból kell kiválasztani. Ha az egyéb kategóriát választja, a kódszám után írja 
a rovatba a képviselınek a Pp. 67. §-a szerinti típusát. A cím mezıbe azt a címet írja, ahol a képviselı biztosítja a 
hivatalos iratok átvételét. A címet az alábbi bontásban adja meg: ország, irányítószám, település neve, közterület 
neve, házszám, lépcsıház száma, emelet, ajtószám. Postafiók esetén: ország, település neve, postafiók száma, 
irányítószám/kiemelt irányítószám. Kérjük a Pp. 121. § (5) bekezdése alapján, amennyiben rendelkezik 
telefonszámmal, faxszámmal, illetve e-mail címmel, azt az őrlapon adja meg. A hivatkozási számát akkor jelölje 
meg, ha azt szeretné, hogy a bíróság azt a címzésnél feltüntesse. 
 
4. Pótlap: Kérjük, hogy amennyiben az őrlapot pótlapként alkalmazza, jelölje meg az egyesület nevét és a 
nyilvántartási számát. Az elsı őrlapon arab számmal írja be a pótlapok számát. A pótlapokon arab számmal írja be 
a pótlap sorszámát 
 
Kérjük, hogy amennyiben az őrlap kitöltésével kapcsolatban kérdése van, forduljon az eljárás 
lefolytatására illetékes bírósághoz. 
 
III. Csatolandó mellékletek, iratok 
 
Kötelezıen csatolandó iratok: 
 



- az egyesület legfıbb szervének az egyesület megszőnését (feloszlatását) elhatározó ülése jegyzıkönyve 
- az ülés jelenléti íve a jelenlevı tagok nevével, lakóhelyével (székhelyével), aláírásával, képviselet esetén a 
képviseleti minıség feltüntetésével 
- az egyesület nyilvántartásból való törlésének törvényi feltételei bekövetkeztét igazoló okirat, nyilatkozat 
- a végelszámolás eredményes befejezését igazoló okirat (végelszámolást befejezı határozat)  
 
Sportegyesület, sportszervezet esetén csatolandó további iratok: 
- a MOB igazolása, hogy a sportegyesület, sportszervezet az állami sportcélú támogatás felhasználásával a sportról 
szóló 2004. évi I. törvényben, valamint az államháztartás mőködésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak 
megfelelıen elszámolt 
- a MOB igazolása arról, hogy a sportegyesület, sportszervezet állami sportcélú támogatásban nem részesült 

 
Szükség szerint kötelezıen csatolandó iratok: 
- képviseleti jog igazolása (meghatalmazás) 
 
Kód Képviselı típusának megadására szolgáló kódtár 
1. ügyvéd 
2. ügyvédi iroda 
3. végelszámoló 
4. egyéb 

 
Kód Kérelemhez csatolt mellékletek megadására szolgáló kódtár 
1. az egyesület legfıbb szervének az egyesület megszőnését (feloszlatását) elhatározó ülése jegyzıkönyve 
2. az ülés jelenléti íve a jelenlevı tagok nevével, lakóhelyével (székhelyével), aláírásával, képviselet esetén 

a képviseleti minıség feltüntetésével 
3. az egyesület nyilvántartásból való törlésének törvényi feltételei bekövetkeztét igazoló okirat, nyilatkozat 
4. a végelszámolás eredményes befejezését igazoló okirat (végelszámolást befejezı határozat)  
5. a MOB igazolása, hogy a sportegyesület, sportszervezet az állami sportcélú támogatás felhasználásával 

a sportról szóló 2004. évi I. törvényben, valamint az államháztartás mőködésére vonatkozó 
jogszabályokban foglaltaknak megfelelıen elszámolt 

6. a MOB igazolása arról, hogy a sportegyesület, sportszervezet állami sportcélú támogatásban nem 
részesült 

7. egyéb  
 
 


