
 

 

Munkatársak: Mráz-Horváth Edina és Mészáros Orsolya 

 

Cím: 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.  

 

Telefon: 479-52-97   

 
E-mail cím: cic@szazadveg.hu 
 
Honlap: http://szazadveg.hu/foundation/civil  
 
Őri István: Tömeg című digital art alkotását a szerző engedélyével használjuk, minden jog számára fenntartva.  

 

Örömmel várjuk aktuális híreiket, eseményeiket, amelyeket megjelentetnének hírlevelünkben a 

cic@szazadveg.hu e-mail címre.  

 

Keressen minket a Facebook-on (Civil Információs Centrum - Budapest) is!  

 

Budapesti Civil Információs Centrum  
.  

Közelgő események 

 

 

 

 

 

2016. március 16. 17 óra 

Pénzügyi fórum – általános pénzügyi, éves beszámolási kötelezettség. Jelentkezni a 

cic@szazadveg.hu e-mailen lehet.  

 

2016. március 21. 17 óra 

Jogi fórum – alapszabály módosítási tapasztalatok. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mailen 

lehet.  

 

2016. március 22. 16 óra 

Európai Uniós pályázati tájékoztató. Jelentkezés és bővebb információ: cic@szazadveg.hu  

 

 

Budapesti Civil Információs Centrum 

 Hírlevél 

Ptk. határidő változás 

 

Tegnap tárgyalta az Országgyűlés a T/9379 
számú törvényjavaslatot, melynek a civil 
szervezetek szempontjából kiemelkedő 
jelentősége van. A törvénynek száma jelenleg 

még nincs, a Magyar Közlönyben még nem jelent 
meg, de annak kiemelt fontosságára tekintettel 
az Országgyűlés honlapjáról letölthető szövegét 
közöljük, mely szerint a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével 
összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. 
törvény 11. § (1) és (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezések lépnek: 
 
 „(1) A Ptk. hatálybalépésekor nyilvántartásba 
bejegyzett, illetve a 9. § (1) bekezdése szerint 

bejegyzés alatt álló egyesület és alapítvány 
2017. március 15. napjáig köteles a létesítő 
okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni 
és szükség szerint módosítani, amelyek nem 
felelnek meg a Ptk. szabályainak. Egyesület 
esetében nem kell módosítani az alapszabályt 
abból az okból, hogy az tartalmazza az egyesület 
alapító tagjainak nevét, és azok lakóhelyét vagy 
székhelyét." 
 
(3) Az (1) bekezdés szerinti egyesület és 
alapítvány a létesítő okirata (1) bekezdés szerinti 

módosításának bírósági nyilvántartásba vételét, 
legkésőbb azonban 2017. március 15. napját 
követően csak a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő 
létesítő okirat alapján és a Ptk. rendelkezéseinek 
megfelelően működhet." 

 

Tehát a korábbi szabályozás helyébe – miszerint 
az egyesületek és alapítványok a Ptk. 
hatálybalépését követő első létesítő okirat 
módosítással egyidejűleg, de legkésőbb 2016. 

március 15-ig kötelesek a létesítő okirataik 
mindazon rendelkezéseit felülvizsgálni és szükség 
szerint módosítani, melyek nem felelnek meg a 
Ptk. szabályinak – egységesen 2017. március 
15. napja került meghatározásra az 
esetlegesen szükséges módosítások 
átvezetésének határidejeként. 
A törvénymódosítás indoklása szerint jelenleg 
azon szervezetek száma, amelyek még nem 
feleltették meg létesítő okiratukat a hatályos Ptk. 
rendelkezéseinek, 52 922. A törvénymódosítás 
célja, hogy a jogi személyek védelme érdekében 

megakadályozza a mulasztásból eredő 
ellehetetlenülést és méltányos módon biztosítsa a 
civil társadalom számára a Ptk. rendelkezéseihez 
való alkalmazkodáshoz szükséges megfelelő időt. 
Ezt a javaslat a határidő egy évvel történő 
meghosszabbításával, valamint azzal 
biztosítja, hogy a létesítő okirat Ptk.-hoz való 
hozzáigazítását nem köti a Ptk. hatályba 
lépését követő első létesítő okirat-
módosításhoz. 
 

Kérjük minden kedves olvasónkat, hogy figyelje a 
Civil Információs Portált vagy a Magyar Közlöny 
honlapját, hiszen a törvény a Magyar Közlönyben 
történő kihirdetéssel válik érvényessé. 
 
 

forrás: civil.info.hu 

  E számunk tartalmából… 
 

Ptk. határidő változás 

Aktuális pályázatok 

 Események 

 

LAPSZÁM:  

2016. március  
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A Lidl Magyarország pilisi erdők újjászületését támogató akciója lett 

a „Legzöldebb Jó Cselekedet” 2015-ben. Az elismeréssel az áruházlánc 
természeti környezetéért végzett felelős és példamutató gyakorlatát 

díjazta a 3 Jó Cselekedet szakmai verseny zsűrije. 

A 3 Jó Cselekedet immáron második alkalommal hívta versenyre az 
ország vállalatait, hogy azok megmutassák, mely három, társadalmilag 

felelős gyakorlatot valósítottak meg az elmúlt évben a fenntarthatóság 

jegyében. A kezdeményezés célja, hogy a legzöldebb, 
legmeghatóbb, legnagyvonalúbb és legkreatívabb 

cselekedetekért járó díjakkal ne csak elismerjék, hanem 
ösztönözzék is a piaci szereplőket a felelős működésre. 

Idén a verseny „Legzöldebb Jó Cselekedet” kategória fődíját a Lidl 

Magyarország, pilisi erdők jégkár utáni helyreállítását támogató 
programja érdemelte ki. A széles társadalmi összefogáson alapuló, a 

természeti környezet védelmét célzó akció keretében a vállalat 25 
millió forint támogatást gyűjtött, mely 1 millió csemete 

beszerzését – az újraerdősítésre szoruló 100 hektárból – 

mintegy 60 hektárnyi erdő teljes megújítását biztosította. A 
helyreállításban a vállalat munkatársai is részt vettek, több ezer 

facsemetét ültettek el a Valkói Erdészet sérült erdőterületein. 

„A Lidl Magyarország számára kezdettől fogva kiemelten fontos a 
társadalmi felelősségvállalás, a vállalat mindennapi működésében 

alapvető szempontként érvényesül a fenntarthatóság. Büszkeséggel 
tölt el bennünket, hogy a széles vásárlói támogatással megvalósuló 

kezdeményezésünkkel segíthettünk, s külön öröm számunkra, hogy 
ezt a példaértékű programot a hazai szakma is elismeri” – mondta 

Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország PR vezetője. 

A rangos díjat Dr. Göndöcs Zsigmond, a Magyar Vöröskereszt 

elnöke, Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője és Szerényi 
Szabolcs, a Kreatív szerkesztője ítélte meg az áruházláncnak. 

 

forrás: socialbranding.hu  

 

 

Az év legzöldebb jó cselekedete 

 

Hírek a CIC 
tájáról 

 

 

 

A Budapesti Civil 

Információs Centrum 

honlapja:  

http://szazadveg.hu/f

oundation/civil 

 

 

2016-ben pénzügyi 

témakörben 

folyamatosan tartunk 

személyes tanácsadó 

órákat. Jelentkezni a 

cic@szazadveg.hu 

címen lehet.  

 

 

 

Nem csak civil…  

Ön választ, mi segítünk 
 

A TESCO-GLOBAL Zrt. a Magyar 

Adományozói Fórum 

közreműködésével idén első 

alkalommal hirdeti meg Ön 

választ, mi segítünk című 

pályázatát, melynek célja a helyi 

közösségek támogatása. 

 

 

 

forrás:nonprofit.hu  

Pályázat – Auchan az 
ifjúságért Alapítvány 

A nemzetközi „Auchan az 
Ifjúságért Alapítvány” 20 éves 

fennállása alkalmából pályázatot 
hirdet a Magyar Adományozói 

Fórum és az Ökotárs Alapítvány 
közreműködésével 

magyarországi civil szervezetek 
számára. Az „Együtt az 

ifjúságért!” pályázati program 
keretén belül 20 pályázó 

összesen 170,000 euró 

támogatást nyerhet el.  

 
Bővebben a pályázatról itt! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

forrás: socialbranding.hu  

  

Egy kérdés - egy válasz 

 

Kérdés: Kinek kötelező elektronikus úton benyújtania a 
törvényszék felé a változás-bejelentő adatlapot? 

Válasz: Azon szervezeteknek, akik közhasznú jogállásúak, 
vagy azt szeretnék kérelmezni. Illetve akik ügyvéddel 
járnak el, továbbá országos sportági szakszövetségeknek.   
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