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EMLÉKEZTETŐ – Ptk. VÁLTOZÁSOK
Korábban 2017. március 15. volt a végső határidő a civil szervezeteknek ara,
hogy a létesítő okiratukat összhangba hozzák az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.)
rendelkezéseivel, ám ez a határidő a Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályainak
2017. január 1-ével történő módosulásával már nem köti a szervezeteket.
A változásbejegyzés fogalma
A már nyilvántartásba vett szervezet nyilvántartási adatait érintő változás esetén
induló eljárás, amelynek célja, hogy a bíróság a változásokat a nyilvántartásán
átvezesse. A változás bejegyzésére irányuló eljárást a változást (pl. létesítő
okirat változása, képviselő személyében bekövetkező módosulás... stb.) követő
60 napon belül kell kezdeményezni. Ezen határidő elmulasztása esetén a
törvényszék pénzbírsággal sújthatja a szervezetet (alapítvány esetében az
alapítót).
Változások a Ptk.-ban és a bejegyzési eljárásban
2017.

január

módosításával

1-jét
együtt

követően

a

keletkezik

szervezeteknek
csak

az

első

kötelezettsége

a

létesítő

létesítő

okirat

okiratok

felülvizsgálatára, és az új Ptk. rendelkezéseivel való összhang megteremtésére.
Az új Ptk.-nak megfeleltetés tekintetében külön véghatáridő – az eddigi
szabályozással

ellentétben

–

tehát

nincs.

Fontos

azonban,

hogy

azon

szervezeteknek, amelyek a korábbi szabályok szerint már a 2014. március 15.
napjától a hatályos Ptk. alapján működnek (tehát már módosították létesítő
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okiratukat a törvény rendelkezéseinek megfelelően) nem kell a most 2017.
január 1. napjától hatályos Ptk. szabályai okán újra módosítaniuk létesítő
okiratukat. Ezen szervezetek esetében is irányadó azonban az a fenti szabály,
mely szerint a jövőben az első létesítő okirat módosításkor kötelesek a létesítő
okiratukat felülvizsgálni és szükség szerint módosítani a 2017. január 1. napjától
hatályos Ptk. új szabályainak megfelelően.
Az egyesület nyilvántartásba vételénél az alapszabály kötelező tartalmi elemei
szűkítésre kerültek akként, hogy 2017. január 1. napjától elegendő az
alapszabályban

rögzíteni

a

jogi

személyek

általános

részében

rögzített

feltételeket, nevezetesen: a jogi személy nevét, székhelyét, célját, vagy fő
tevékenységét, a jogi személyt létesítő személyt vagy személyek nevét,
lakóhelyét vagy székhelyét és az első vezető tisztségviselőket. Az egyesület
létrejöttéhez

a

módosítás

értelmében

nem

kell

a

továbbiakban

vagyoni

hozzájárulást teljesíteni.
2017. március 1. napjával jelentős eljárásjogi változások is hatályba léptek.
Bővült

az

egyszerűsített

nyilvántartásba

vételi

és

egyszerűsített

változásbejegyzési kérelem benyújtására jogosult szervezetek száma, valamint
az eljárásban használható mintaokiratok köre. Az egyesületek és az alapítványok
mellett, már a sportegyesületek is mintaokirat használatával, egyszerűsített
elektronikus eljárásban kérhetik nyilvántartásba vételüket, illetve mintaokirat
kitöltésével terjeszthetnek elő változásbejegyzés iránti kérelmet.
Az

Igazságügyi

Minisztérium

önálló

rendeletben

határozza

nyilvántartási ügyekben használható mintaokiratok tartalmát.
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Egyszerűbb bejegyzés
Bevezetésre került a törvény erejénél fogva történő bejegyzés jogintézménye. A
módosítás hatályba lépését követően egyszerűsített nyilvántartásba vétel illetve
változásbejegyzés esetén, amennyiben a bíróság a törvény által előírt 15 napos
határidőn (és az azt követő 30 napos póthatáridőn) belül nem hoz érdemi
döntést (bejegyzi a szervezetet, a változást vagy elutasítja a kérelmet), akkor a
45. napot követő munkanapon a bejegyzés a törvény erejénél fogva a
kérelemben foglalt adattartalommal megtörténik.
Ezen felül módosultak a civil szervezetek törvényességi felügyeletére vonatkozó
szabályok is. A civil nyilvántartáshoz kapcsolódóan a törvényességi felügyelet
nemperes eljárásként kerül a nyilvántartó bíróság hatáskörébe.
Megszűnt az alapítványok, egyesületek, sportegyesületek nyilvántartásba vételi,
illetve változásbejegyzési eljárásában a bejegyző végzéssel, valamint közhasznú
jogállás nyilvántartásba vételét elrendelő végzéssel szembeni fellebbezési jog.
Az említett szervezetek esetén ezen végzéseket is közzé kell tenni az Országos
Bírósági Hivatal által vezetett Országos Névjegyzékben. Ezen kötelezettség
teljesítése érdekében továbbfejlesztésre került a közzétételi felületet egy új,
felhasználóbarát

kereső

funkcióval,

melynek

segítségével

az

Országos

Névjegyzékben konkrét közzétételi eseményre és annak adataira is lehetővé vált
szűrést alkalmazni.
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A www.birosag.hu oldalon, a CIVIL SZERVEZETEK menüpontban valamennyi civil
és egyéb cégnek nem minősülő szervezetet érintő változással kapcsolatban
részletes tájékoztatók, kitöltési útmutatók, segédanyagok is fellelhetők.
Segít a Civil Információs Centrum
Az eljárásban való eligazodás elősegítésére a civil szervezetek igénybe vehetik a
Tolna Megyei Civil Információs Centrum segítségét.

ERZSÉBET PROGRAM
Gyermeküket egyedül nevelők, két gyermekes családok, valamint nagyszülők és
unokáik is pályázhatnak a gyermeknapkor nyílT új üdülési kiírásokra
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány három új pályázatot hirdet az Erzsébetprogram keretében 2017/2018-ban felhasználható üdülésre. A pályázatok ezúttal
nagyszülőknek és unokáiknak, gyermeküket egyedül nevelő szülőknek és
gyermekeiknek, illetve kétgyermekes családoknak szólnak. Regisztrálni és
pályázatot

benyújtani

most

is

kizárólag

elektronikusan

lehet

a

www.erzsebetprogram.hu oldalon 2017. május 28. és június 30. között.
Új

korszakot

nyit

az

Erzsébet-program

történetében,

hogy

idén

először

jelentkezhetnek nagyszülők unokáikkal, egyedülálló szülők gyermekeikkel és a
kétgyermekes családok kedvezményes üdülésre. A pályázatokban a szülők,
nagyszülők

a

18.

életévüket

be

nem

töltött

gyermekeikkel,
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utazhatnak egy 4 vagy 5 napos pihenésre az Erzsébet-programban részt vevő
szálláshelyek valamelyikére. Az újonnan meghirdetett lehetőségeket a 2017.
május 28-i gyereknap alkalmából jelentette be Novák Katalin, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért, valamint nemzetközi
ügyekért

felelős

államtitkára

a

budapesti

Erzsébet-téren

megrendezett

eseményen. A családok támogatása és az összetartozás erősítése jegyében kiírt
pályázatokra 2017. május 28. – 2017. június 30. között lehet jelentkezni.
Regisztrálni most is kizárólag elektronikusan lehet, a www.erzsbetprogram.hu
oldalon, ahol pályázói profil létrehozását követően lehet pályázatot benyújtani.
Mindhárom kiírás feltételei részletesen olvashatók az erzsebetprogram.hu-n,
ahonnan letölthető a Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez
elnevezésű

dokumentum,

amelyet

a

pályázat

véglegesítése/beadása

előtt

szükséges a pályázói profilba feltölteni. A sikeres pályázat feltétele a pályázati
hozzájárulás határidőben történő megfizetése is, legkésőbb 2017. augusztus 10ig, szállást foglalni ezt követően lehet majd idénre vagy a következő évre.
(Forrás: erzsebetprogram.hu)

NYÁRI NYITVA TARTÁS
Ezúton értesítjük minden kedves Partnerünket, hogy irodánk 2017. június 19. és
2017.

augusztus

14.

között

rövidített

nyitva

tartással

lesz

elérhető.

Természetesen a nyitvatartási időtől függetlenül telefonon és e-mailen is
elérhetőek leszünk a nyár folyamán, így a felmerülő kérdéseket a lehető
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legrövidebb idő alatt megválaszoljuk. Tanácsadóink is folyamatosan elérhetőek
lesznek, de tekintettel a nyári szabadságolásokra, kérünk mindenkit az előzetes
időpont-egyeztetésre.
Nyári nyitvatartási idő:
2017. június 19-től augusztus 17-ig
Hétfőtől péntekig: 7:30-14:00

FELHÍVÁS
A TOP-6.8.2-15 kódszámú projekt keretében Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata, konzorciumban a Tolna Megyei Kormányhivatallal és az Újra
Dolgozni Tolnában Egyesülettel a foglalkoztatás növelését célzó paktumot hozott
létre 2016-2021 közötti időszakra.
A projekt keretet és lehetőséget ad a munkaerőpiac szereplői számára igények
és lehetőségek összehangolására és bővítésére, képzésekre (azok igény szerinti
formálására),

továbbá

támogatja

az

egyén

önfoglalkoztatóvá

válását,

az

elhelyezkedést és a foglalkoztatás elősegítését.
Ezen fejlesztések eredményeképp javulnak a foglalkoztatási mutatók; a cégek
nagyobb eséllyel jutnak a megfelelően képzett- felkészített munkaerőhöz; az
álláskeresők elhelyezkedési és foglalkoztatási esélyei nőnek.
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A több mint tízéves szakmai tapasztalattal rendelkező Újra Dolgozni Tolnában
Egyesület

komplex

munkaerő-piaci

szolgáltatást

nyújt

az

állást

kereső

ügyfeleknek.
A szervezet munkatársai az általuk nyújtott szolgáltatásokkal a hátrányos
helyzetű csoportok nyílt munkaerő-piaci esélyeit kívánják növelni.
Ennek keretében egyéni, személyre szabott tanácsadás, pszicho- szociális
gondoskodás, felkészítés, információnyújtás, kompetencia-fejlesztés segíti a
változtatni, dolgozni akaró ügyfeleket. A csoportos foglalkozások: életmódklubok,
tréningek a közösségbe való be- illetve visszailleszkedést támogatják.
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