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Tisztelt Partnereink! 

Átad{sra kerültek a Civil Inform{ciós Centrumok Szakmai Együttműködési 

Meg{llapod{sai 

Az Emberi Erőforr{sok Minisztérium{nak Tükörtermében 2017. febru{r 28-{n 11:00 és 12:00 

óra között ünnepélyes keretek között {tad{sra kerültek a Civil Inform{ciós Centrum címet 

elnyerő civil szervezetek sz{m{ra a címbirtokosi oklevelek és a Szakmai Együttműködési 

Meg{llapod{sok. Az ünnepségen Dr. Rétv{ri Bence parlamenti {llamtitk{r úr hangsúlyozta, 

hogy a Civil Inform{ciós Centrum címbirtokos szervezetek nyilv{nos p{ly{zaton kerültek 

kiv{laszt{sra, amelyek a 2017. illetve 2019. közötti időszakban „egy jól bev{lt rendszer 

folytat{s{nak lehetnek a részesei”, t{jékoztat{ssal és rendezvényekkel segíthetik a civil szféra 

erősödését, fejlődését. Szólt arról tov{bb{, hogy a feladatok ell{t{s{hoz a Korm{ny idén 

bővülő keretösszeggel, azaz 315 millió forinttal t{mogatja a Civil Inform{ciós Centrumok 

munk{j{t. 

 

Soltész Miklós {llamtitk{r úr hangsúlyozta, hogy a civil szervezetek munk{ja 

megsokszorozza a t{mogat{sként nyújtott forr{sokat. Kiemelte a Civil Inform{ciós 

Centrumok hat{ron túli tevékenységét is, amely az elmúlt évek sor{n mind 

hangsúlyosabban jelent a p{ly{zati felhív{sokban. Tov{bb{ köszönetet mondott a 

jogszab{lyv{ltoz{sokhoz nyújtott t{mogat{sért, amelynek köszönhetően a korm{nyzat és a 

minisztérium figyelembe tudja venni a jogos kérelmeket és észrevételeket. 

A beszédek ut{n Dr. Rétv{ri Bence parlamenti {llamtitk{r úr, illetve Soltész Miklós 

{llamtitk{r úr {tnyújtott{k a Civil Inform{ciós Centrumok képviselőinek a címbirtokosi 

oklevelet, valamint a Szakmai Együttműködési Meg{llapod{sokat. (forr{s: 

https://goo.gl/n2b5BW) 

http://civil-tanacsadas.hu/atadasra-kerultek-a-civil-informacios-centrumok-szakmai-egyuttmukodesi-megallapodasai/
http://civil-tanacsadas.hu/atadasra-kerultek-a-civil-informacios-centrumok-szakmai-egyuttmukodesi-megallapodasai/
https://goo.gl/n2b5BW
http://civil-tanacsadas.hu/wp-content/uploads/2017/02/CIC-2017-%C3%A1tad%C3%B3.jpg
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Módosultak a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek működésére és 

nyilv{ntart{s{ra vonatkozó jogszab{lyok 

Az egyszerűsítés érdekében 2017. janu{r 1-ével módosultak a Ptk. egyesületekre vonatkozó 

szab{lyai. Az egyesület nyilv{ntart{sba vételénél az alapszab{ly kötelező tartalmi elemei 

szűkítésre kerültek akként, hogy 2017. janu{r 1. napj{tól elegendő az alapszab{lyban 

rögzíteni a jogi személyek {ltal{nos részében rögzített feltételeket, nevezetesen: a jogi 

személy nevét, székhelyét, célj{t, vagy fő tevékenységét, a jogi személyt létesítő személyt 

vagy személyek nevét, lakóhelyét vagy székhelyét és az első vezető tisztségviselőket, 

azonban egyesület létrejöttéhez a módosít{s értelmében nem kell a tov{bbiakban vagyoni 

hozz{j{rul{st teljesíteni. 

A módosít{ssal beépítésre kerültek a közgyűlés összehív{s{nak és napirendjének, valamint a 

napirend kiegészítésének részletszab{lyai, a közgyűlési meghívó, jelenléti ív, jegyzőkönyv 

kötelező tartalmi elemei és jelentős részben leszűkült a közgyűlés kötelező hat{sköreire 

vonatkozó eddigi rendelkezés is. 

2017. janu{r 1-jét követően a szervezeteknek az első létesítő okirat módosít{s{val együtt 

keletkezik csak kötelezettsége a létesítő okiratok felülvizsg{lat{ra és a Ptk. új 

rendelkezéseihez igazít{s{ra. Az új jogszab{ly teh{t a módosít{si kötelezettség tekintetében 

külön véghat{ridőt – az eddigi szab{lyoz{ssal ellentétben – nem fogalmaz meg (Ptké). 

Fontos azonban, hogy azon szervezeteknek, amelyek a kor{bbi szab{lyok szerint m{r a 2014. 

m{rcius 15. napj{tól hat{lyos Ptk. alapj{n működnek (teh{t m{r módosított{k létesítő 

okirataikat a törvény rendelkezéseinek megfelelően), nem kell a most 2017. janu{r 1. napj{tól 

hat{lyos Ptk. szab{lyai ok{n újra módosítaniuk létesítő okiratukat. Ezen szervezetek 

esetében is ir{nyadó azonban az a fenti szab{ly, mely szerint a jövőben az első létesítő okirat 

módosít{skor kötelesek azt felülvizsg{lni és szükség szerint módosítani a 2017. janu{r 1. 

napj{tól hat{lyos Ptk. új szab{lyainak megfelelően. 

Az anyagi szab{lyoz{sok mellett 2017. m{rcius 1. napj{val jelentős elj{r{sjogi v{ltoz{sok is 

hat{lyba léptek ( Ectv., Cnytv.). Bővült az egyszerűsített nyilv{ntart{sba vételi és 

egyszerűsített v{ltoz{sbejegyzési kérelmet benyújtható szervezetek sz{ma, valamint az 

elj{r{sban haszn{lható mintaokiratok fajt{ja. Az egyesületek és az alapítv{nyok mellett, m{r 

a sportegyesületek is mintaokirat haszn{lat{val egyszerűsített elektronikus elj{r{sban 

kérhetik nyilv{ntart{sba vételüket, illetve mintaokirat kitöltésével terjeszthetnek elő 

v{ltoz{sbejegyzés ir{nti kérelmet. 

Az Igazs{gügyi Minisztérium ön{lló rendeletben hat{rozza meg a civil nyilv{ntart{sban 

haszn{lható mintaokiratok tartalm{t. Bevezetésre került a törvény erejénél fogva történő 

bejegyzés jogintézménye. 

 

http://civil-tanacsadas.hu/modosultak-a-civil-es-egyeb-cegnek-nem-minosulo-szervezetek-mukodesere-es-nyilvantartasara-vonatkozo-jogszabalyok/
http://civil-tanacsadas.hu/modosultak-a-civil-es-egyeb-cegnek-nem-minosulo-szervezetek-mukodesere-es-nyilvantartasara-vonatkozo-jogszabalyok/


 

 _________________________________________________________  
Hajdú-Bihar Megyei Civil Információs Centrum 

4025 Debrecen, Simonffy utca 21. (Ifjúsági ház) 
Telefon: +36 (52) 501-372 

e-mail: hbmcic@gmail.com 
web: www.civil-tanacsadas.hu 

 

A módosít{s hat{lyba lépését követően, egyszerűsített nyilv{ntart{sba vétel illetve 

v{ltoz{sbejegyzés esetén, amennyiben a bírós{g a törvény {ltal előírt 15 napos hat{ridőn (és 

az azt követő 30 napos póthat{ridőn) belül nem hoz érdemi döntést (bejegyzi a szervezetet 

vagy elutasítja a kérelmet), akkor a 45. napot követő munkanapon a törvény erejénél fogva 

bejegyzésre kerül a kérelemben foglalt adat. Ezen felül módosultak a civil szervezetek 

törvényességi felügyeletére vonatkozó szab{lyok is. A civil nyilv{ntart{shoz kapcsolódóan a 

törvényességi felügyelet egy egységes nemperes elj{r{sként kerül a nyilv{ntartó bírós{g 

hat{skörébe. 

Megszűnt az alapítv{nyok, egyesületek, sportegyesületek nyilv{ntart{sba vételi, illetve 

v{ltoz{sbejegyzési elj{r{s{ban a bejegyző végzéssel, valamint közhasznú jog{ll{s 

nyilv{ntart{sba vételét elrendelő végzéssel szembeni fellebbezési jog. Az említett szervezetek 

esetén ezen végzéseket is közzé kell tenni az OBH {ltal vezetett Orsz{gos Névjegyzékben. 

Ezen kötelezettség teljesítése érdekében tov{bbfejlesztésre került a közzétételi felületet egy 

új, felhaszn{lóbar{t kereső funkcióval, melynek segítségével az Orsz{gos Névjegyzékben 

konkrét közzétételi eseményre és annak adataira is lehetővé v{lt szűrést alkalmazni. 

A www.birosag.hu oldalon, a CIVIL SZERVEZETEK menüpontban valamennyi civil és 

egyéb cégnek nem minősülő szervezetet érintő v{ltoz{ssal kapcsolatban részletes 

t{jékoztatók, kitöltési útmutatók, segédanyagok is elhelyezésre kerültek. 

forr{s: https://goo.gl/Wnbwpe 
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