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ÚJ PÁLYÁZATI PROGRAM AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT
TÁMOGATÁSÁRA
A MOL Új Európa Alapítványa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben
pályázatot hirdet magyarországi nonprofit szervezetek és egyházi szervezetek,
intézmények, mint lehetséges fogadószervezetek számára azzal a céllal, hogy az Iskolai
Közösségi Szolgálat előírásainak megfelelő programokat valósítsanak meg a középiskolák
9-11. évfolyamos diákjai számára.
A program szándéka szerint szeretné elősegíteni, hogy a helyi civil szervezetek és
oktatási intézmények összefogásával új iskolai közösségi szolgálati projektek
valósuljanak meg. A program hozzá kíván járulni, hogy minél több diák elvégezze a
2016. évtől az érettségi feltételének számító Iskolai Közösségi Szolgálatot és ennek
során olyan élményben legyen része, ami motiválhatja őt a további önkéntes
tevékenységre.
Pályázati kategóriák:
- kisprojekt max. 5 fő részvételével, ahol az öt fő külön-külön is teljesítheti a szolgálatot
- nagyprojekt 10-30 fő (kb. egy osztály) részvételével, ahol a diákok egyidejűleg és
közösen látják el a feladatokat a közösségi szolgálat keretében
Egy pályázó szervezet egyszerre 1 nagyprojektet vagy max. 3 kisprojektet nyújthat be.

További információ a pályázatról elérhető itt.

MEGJELENTEK A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI IDŐSZAK ELSŐ
FELHÍVÁSAI
2014. szeptember 11-én Magyarország kormánya aláírta a következő 7 évre szóló
Partnerségi Megállapodást az Európai Bizottsággal, és ezzel formálisan kezdetét vette az
új, 2014-20-as fejlesztési időszak. Az új periódus nyitányaként október 10-én kilenc új
kiírás jelent meg 116,5 milliárd forintos támogatási keretösszeggel.
A kormány foglalkoztatási célkitűzéséhez kapcsolódóan Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP) a rugalmas foglalkoztatás elterjesztését segítő pályázatának
célja az atipikus foglalkoztatási formák és a rugalmas munkaszervezés elterjesztése, a
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munka és a magánélet összehangolása, valamint a kisgyermeket nevelő
foglalkoztatásának növelése. A felhívás 4 milliárd forint forráskerettel jelent meg.

nők

Szintén e célkitűzést szem előtt tartva jelent meg a GINOP ifjúsági Garanciaprogram 36
milliárd forintosa keretösszeggel, amelynek lényege, hogy képzési lehetőséget
biztosítson, vagy a munka-erőpiaci beilleszkedéséhez segítséget nyújtson azon 15-25 év
közötti fiatalok számára, akik nem tanulnak, illetve nem dolgoznak. A program célja,
hogy speciális, személyre szóló segítséget kaphassanak a rászoruló fiatalok.
A kormány kiemelt figyelmet fordít a mikro-, kis-, és középvállalkozások gazdasági
szerepének erősítésére, ennek érdekében a fiatalok vállalkozóvá válását 4 milliárd
forinttal támogatja, a kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítésére és
eszközbeszerzésére 8,5 milliárd forintot nyitott meg, a kereskedelem fejlesztésére és a
piacnyitás támogatására pedig 1,5 milliárd áll rendelkezésre.
A GINOP fiatalok vállalkozóvá válását segítő pályázata maximum 100 százalékos
támogatási intenzitással a Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás
indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-25 év közötti (felsőfokú
végzettségű pályakezdők esetén 18-30 éves) fiatalok felkészítését támogatja saját
vállalkozásuk indításában, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és
készségfejlesztéssel, valamint a vállalkozásuk induló költségeihez nyújtott pénzügyi
támogatással.
A kormány az egészségügyi ágazat tekintetében célul tűzte ki az egészségügyi humán
erőforrás hiányának enyhítését és motivációjának fokozását. Az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 2,5 milliárd forint keretösszegű kiemelt felhívásának
alapvető célja, hogy lehetőséget adjon az egészségügyi ellátórendszerben dolgozó ápoló
és asszisztens szakképesítésű, de további szakképesítéssel nem rendelkező egészségügyi
szakdolgozók képzettségének fejlesztésére, OKJ-s ápolói képesítés megszerzése céljából.
A szintén EFOP keretében meghirdetett 1,3 milliárd forint vissza nem térítendő
támogatást nyújtó kiemelt felhívás a magyarországi köznevelési rendszer esélyteremtő
szerepének javítása érdekében képzésekkel és támogató szolgáltatásokkal járul hozzá az
óvoda és családi napközi esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs
képességének erősítéséhez, kiemelt figyelemmel a hátránycsökkentő szerep eredményes
megvalósítására.
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A felhívásokkal kapcsolatos további információkról a Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálat
elérhetőségein érdeklődhet (http://palyazat.gov.hu/telefonos_ugyfelszolgalat).

NYILVÁNOSSÁ VÁLHATNAK AZ EGYESÜLETEK TAGJAINAK ADATAI?
- AZ ÚJ PTK. SZÁMOS VÁLTOZÁST HOZOTT A NONPROFIT
SZERVEZETEK ÉLETÉBE
Az új Ptk. nem csak a gazdasági társaságok számára hozott rengeteg változást, de a
Magyarországon működő, több mint 65.000 nonprofit szervezetnek is. A
szakszervezeteknek, egyesületeknek és alapítványoknak is kötelező végrehajtani számos
módosítást az alapszabályban. Ráadásul, a Ptk. egyik legnagyobb újítása, hogy a jogi
személy szabályaitól el lehet térni, náluk is komoly aggályokat vet fel és néhány esetben
akár a mindennapi működésüket is akadályozhatja – véli a Szecskay Ügyvédi Iroda.
A Ptk. átmeneti rendelkezéseinek a jogi személyekre vonatkozó szabályait nem csak a
gazdasági társaságokra kell alkalmazni, hanem a szakszervezetekre, szövetkezetekre,
egyesületekre, és alapítványokra is. Már bejegyzett egyesület köteles az alapszabály
összes olyan rendelkezését módosítani, amelyek nem felelnek meg az új Ptk.
szabályainak. Egyesület vagy alapítvány 2016. március 15. után csak a Ptk.
rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat szerint és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően
működhet. A Statisztikai Hivatal legfrissebb adata sajnos 2012-es; az alapján kiderül,
hogy ez a szabályozás több mint 65ezer nonprofit szervezetet (többek között; egyesület,
szakszervezet, alapítvány) érint. Szintén a KSH legújabb adata szerint a teljes nonprofit
szektor bevétele több mint 1256 milliárd forint.
A Ptk. hatályba lépése óta folyamatosan foglalkoztatja a szakmát, hogy milyen széles a
Ptk. jogi személy szabályaitól való eltérés tere, azaz diszpozitivitása.
„A jogi személyeket érintő kérdések nagy részével már foglalkozott a szakma, sőt a
bíróságok érintett kollégiumvezetői is adtak már egy kötelező erővel nem bíró
értelmezést, most viszont néhány olyan gyakorlati problémára szeretnénk rávilágítani az
egyesületi jog körül, amely az egyesületek működését erősen érintik.” – mondta Faludi
Gábor, a Szecskay Ügyvédi Iroda együttműködő partnere.
A jogi személy általános szabályai előírják, hogy az egyesületlétesítő okiratnak
tartalmaznia kell a szervezetet létesítő személy vagy személyek nevét, valamint azok
lakóhelyét vagy székhelyét, a teljesítendő vagyoni hozzájárulásokat, azok értékét,

____________________________________________________
Tolnai Civil – a Tolna Megyei Civil Információs Centrum hírlevele
Megjelenik havonta, elektronikusan. Lapzárta: minden hónap 20. napján.
Felelős szerkesztő: Horváth Mária irodavezető
Postacím: 7100 Szekszárd, Béla Király tér 6.,
E-mail: cic@tolna.net

TOLNAI CIVIL
A Tolna Megyei Civil Információs Centrum hírlevele
III. évfolyam, 9. szám 2014. október
__________________________________________________________________________________
továbbá a vagyon rendelkezésre bocsátásának módját és idejét. Ezt az általános szabályt
össze kell vetni az egyesületi szabályokkal, amely alapján a létesítő okiratnak az
általános kötelező tartalmi elemein túl vannak egyéb, sajátos kötelező elemei.
Milyen problémákat vethet fel mindez a gyakorlatban?
Nyilvánossá válhatnak adatok?
Faludi Gábor szerint azzal, hogy a létesítő személyek adatainak szerepelnie kell az
alapszabályzatban; csapdába kerültek az egyesületek. Ezek az adatok az alakuló
közgyűlés jelenléti ívében már fel vannak sorolva. A fennálló tagsági jogviszonnyal
rendelkező személyek adatai - szintén a Ptk szerint - nem nyilvánosak. Gondoljunk
például a politikai, vagy a szexuális irányultságot kifejező, vagy vallási egyesületekre emiatt a nyilvános alapszabályba az adatok nem vehetők fel. Ha az adatok az
alapszabály utaló szabálya nyomán egy mellékletbe kerülnek, amit a bíróság zárt iratként
kezel, akkor elvileg lehet, hogy a nyilvánosság elkerülhető, viszont az a követelmény,
hogy a tagok adatait az alapszabály tartalmazza, kiüresedik.
„A leghelyesebb az volna, ha a tagok adatainak nem nyilvános jellegét kimondó szabályt
úgy értelmeznék a bíróságok, hogy ez lehetővé teszi, hogy el lehessen térni a tagok
adatainak a létesítő okiratba való felvételét előíró általános szabálytól. Azaz, ne legyen
kötelező ezeket az adatokat alapszabályba foglalni. Ilyen értelmezés hiányában az
egyesületek törvényes működése egyébként csak úgy valósítható meg, ha minden
tagváltozást az alapszabály módosításához kötnek, ami változásbejegyzési eljáráshoz is
vezet. Ez éles ellentétben állna az egyesület sajátos jogi személyiségi vonásaival” – véli
az ügyvéd.
Tagfelvétel esetén alapszabály módosítás?
Az egyesületi döntéshozó szerv kizárólagos hatáskörébe nem tartozik a tagfelvétel,
hiszen ez életszerűtlen és a működést akadályozó megoldás lenne, különösen nagyobb
létszámú egyesületek esetében. Az sem kíván különösebb indokolást, hogy egy
egyesületi tag halálához, a jogi személy tag megszűnéséhez, vagy egy tag felvételéhez
nem indokolt a döntéshozó szerv összehívása, és az alapszabály módosítása.
A Szecskay Ügyvédi Iroda szerint a tagsági viszony felmondásának joga a Ptk. diszpozitív
szabálya alapján ugyan közgyűlési hatáskör, így semmi akadálya annak, hogy
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életszerűen e hatáskört az ügyvezetést ellátó elnökség gyakorolja. Ilyenformán ebben az
esetben sem indokolt a döntéshozó szervet terhelni az esetleges tagváltozással.
Az egyesület döntéshozó szerve felel mostantól a tagdíjakért?
Hasonló, de inkább elkerülhető csapdához vezet, ha a Ptk. alapján a tagdíj összegét,
esedékességét, fizetési módját magának az alapszabálynak kell rendeznie. Ilyen
követelmény korábban nem létezett és a mostani előírás azért aggályos, mert nem
tartozik a törvény szerint a döntéshozó szerv kizárólagos hatáskörébe a tagdíj
megállapítása, és a kapcsolódó kérdésekben való döntés.
„Véleményem szerint az egyesületek esetében az is megfelelne a jogi személy általános
szabályai közé felvett, de az egyesületi léthez nem simuló rendelkezésnek, ha a létesítő
okirat megállapítja a tagdíj mértékét, esedékességét, szolgáltatásának módját, és
felhatalmazza az ügyvezetést arra, hogy a továbbiakban e kérdésekben, az
alapszabályban meghatározott határok között döntsön.” - véli Faludi Gábor.
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