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Iránytű civil szervezeteknek 2017

Tisztelt Partnerünk!

A törvénycsomag 2017. január 1-től jelentős
mértékben felülírta a Ptk. egyesületi szabályait. Így
például, beépül a Ptk.-ba számos könnyen
alkalmazható modellszabály annak érdekében,
amennyiben a Ptk. által adott szabályozás a tagok
számára elfogadható, arról már nem kell a létesítő
okiratban rendelkezniük.
Lényeges változás, hogy a törvénycsomag hatályon
kívül helyezte azt rendelkezést, amely szerint az
alapítványoknak és egyesületeknek legkésőbb
2017. március 15. napjáig át kell térniük az új Ptk.
szerinti működésre. A módosítás értelmében az új
Ptk. hatálybalépésekor (2014. március 15.) már
nyilvántartásba bejegyzett, illetve bejegyzés alatt
álló egyesület és alapítvány a 2017. január 1-jét
követő első létesítő okirat módosítással együtt
köteles az új Ptk. szabályainak megfelelni. Erre

További változás, hogy az ügyész civil szervezetek
feletti általános törvényességi ellenőrzési joga
megszűnik, és ezen funkciót – külön törvény eltérő
rendelkezése hiányában – az adott szervezetet
nyilvántartó bíróság veszi át. Ezen új hatásköri
szabályból számos eljárásjogi változás fakad, melyek
közül mindenképpen kiemelésre méltó, hogy a
jövőben a bíróság 10.000-900.000 forintig terjedő
pénzbírság kiszabására jogosult, ha a civil szervezet
nem tesz eleget a beszámoló, valamint a
közhasznúsági melléklet letétbe helyezésére,
közzétételére irányuló kötelezettségnek, illetve ha
a
bíróság
által
nyilvántartott
adataiban
bekövetkező változásokkal kapcsolatos bejelentési
kötelezettségét határidőben (60 napon belül) nem
teljesíti.
2017. március 1-től valamennyi civilszervezet
vonatkozásában
módosulnak
a
bírósági
nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályok is. Ilyen
az az előírás, mely szerint a kérelmező a
változásbejegyzési eljárás alatt kérelmét nem
egészítheti ki, csak a bíróság felhívására, a bíróság
pedig csak egy alkalommal adhat ki hiánypótlásra
felhívó végzést, ismételt hiánypótlásra nincs
lehetőség.

***
Reméljük, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találták.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban, illetve
egyéb, az adózást érintő területtel összefüggésben
kérdésük
merülne
fel,
készséggel
állunk
rendelkezésükre.
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A Parlament tavaly december végén fogadta el a
civil szervezetek nyilvántartásának egyszerűsítését
és gyorsítását célzó törvénycsomagot (2016. évi
CLXXIX törvény), amely számos, a civil szervezetek
működését érintő törvényt, így a Civil törvényt, a
civilszervezetek nyilvántartásáról szóló törvényt és
nem mellesleg az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.)
egyesületi szabályait is nagymértékben módosította.

pedig bármikor sor kerülhet (akár 10 év múlva is),
hiszen a jogszabály nem ad véghatáridőt.

Oldal:

Az alapítványok, egyesületek és egyéb civil
szervezetek
jogi
szabályozását
vizsgálva
megállapíthatjuk, hogy az elmúlt években nem volt
könnyű dolguk a szervezetek tagjainak, alapítóinak.
Az évről-évre változó és egyre szigorúbb
szabályozásnak való megfelelés igencsak próbára
tette a céljaikért elhivatottan küzdeni akaró, és
jogszerűen működni kívánó civileket. Az idei évi
fontosabb
változásokra
szeretnénk
felhívni
figyelmüket.

