Civil szervezetek 2012
- Jogi összefoglaló –

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek mőködésérıl és támogatásáról
A jogszabály több lépésben ugyan, de 2012. január 1. napjáig gyakorlatilag teljes egészében
hatályba lépett (2012. június 30. napjával lép hatályba némely elektronikus ügyintézéssel
kapcsolatos szabályozás, valamint ettıl a dátumtól kezdve a Civil Információs Portál
honlapon keresztül is lehetıvé válik a közhiteles nyilvántartás adataiban való keresés.) Az új
jogszabály jelentısen kiterjeszti az egyesülési jogot. Lényegi változás, hogy a jövıben a nem
mőködı vagy megszőnt civil szervezeteket a bíróság automatikusan törli a nyilvántartásból.
A végelszámolási és a felszámolási eljárás szabályai a civil szervezetek esetében is
alkalmazható (a jogszabályban meghatározott eltérésekkel). A törvény bevezeti a civil
szervezet fogalmát, mely alatt az alapítványt és az egyesületet kell érteni (a pártokat nem) és
rendezi továbbá a civil szervezetek gazdasági, könyvvezetési és beszámolási szabályait is
(ezen szabályokat a 2012. évben kezdıdı üzleti évrıl készített beszámolókra kell
alkalmazni). Az eddigi kétfokozatú rendszer helyett egyfokozatúvá teszi a közhasznúságra
vonatkozó minısítést. Szigorítja a közhasznú minısítés megszerzésének illetve
fenntartásának feltételeit, mely utóbbit minden letétbehelyezés (beszámoló) alkalmával
ellenıriz is a bíróság, és a feltételek hiánya esetén bíróság megszünteti a közhasznú jogállást.
A jelenleg közhasznúként nyilvántartott szervezetek 2014. május 31. napjáig
kezdeményezhetik, az új törvénynek megfelelı közhasznúsági nyilvántartásba vételt,
ugyanis 2014. június 1. napjától kezdve csak az új törvény szerint nyilvántartásba vett
közhasznú szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára. A civil szervezetek
mőködésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erısítése, valamint a támogatások
szabályszerő felhasználásának elısegítése érdekében a törvény Civil Információs
Centrumokat hoz létre, valamint rendelkezik a Nemzeti Együttmőködési Alap
létrehozataláról, mely valójában egy civil szervezeteket támogató központi költségvetési
elıirányzat.
2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggı eljárási szabályokról
A 2012. január 1-jén hatályba lépı törvény lényegében a cégekhez hasonló rendszerő
nyilvántartást és bejegyzési - illetve változásbejegyzési eljárást dolgoz ki a civil szervezetek
számára is. Lehetıség van egyszerősített nyilvántartásba vételi eljárást kezdeményezni, mely
esetben a bíróság a hagyományos eljárás 60 napja helyett 15 nap alatt határoz, viszont
amennyiben áttételnek vagy hiánypótlásnak lenne helye úgy a bíróság a kérelmet elutasítja.
Jelenleg az eljárás papír alapon zajlik, de 2012. június 30. napjától az elektronikus
változásbejegyzési és bejegyzési eljárásra vonatkozó rendelkezések is hatályba lépnek. Jogi
képviselıvel eljáró fél, innentıl kezdve kizárólag elektronikusan járhat el, azonban nem jogi
képviselıvel eljáró felek esetén továbbra is megmarad a papíralapon történı eljárás
lehetısége is.

