A civil szervezetek és jogi környezetük
Szablics Bálint
Civil Kapcsolatok Főosztálya

Jogszabályok
•

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil tv.)

•

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása,
az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről (Civil vhr.)

•

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal
kapcsolatos egyes kérdésekről (NEAr.)

•

24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet a civil szervezetek információs
rendszeréről (CIRr.)

•

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról
és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról (Eljárási tv.)

•

11/2012. (II. 29.) KIM rendelet a civil szervezetek bírósági
eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól (Eljárási vhr.)

Szervezeti formák
•

Egyesület:
―
―
―
―
―

•

Önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet
Alapszabályban meghatározott célra alakul
Nyilvántartott tagsággal rendelkezik
céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét
Jogi személy

Szövetség (az egyesület különös formája)
– legalább két civil szervezet (tagja csak egyesület vagy alapítvány lehet)

•

Alapítvány:
― magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a
továbbiakban együtt: alapító) tartós közérdekű célra hozza létre

•

Civil társaság:
―
―
―
―
―
―

természetes személyek (már 2 fő)
nem gazdasági érdekű közös céljaik előmozdítására
közösségi célú tevékenységük összehangolására
vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozhatják.
főszabály: polgári jogi társaság
nincs nyilvántartásba véve, nem jogi személy

Változások a Civil tv-ben
• Egyszerűsített törlés: A régóta nem működő civil szervezeteket a bíróság
egyszerűsített eljárás keretein belül törli.

• Civil szervezetek nyilvántartása:
― Országosan egységes, elektronikus nyilvántartás
― Bárki számára ingyenesen hozzáférhető közhiteles (Országos Bírósági Hivatal)
― Civil Információs Portál

OBH – civil szervezetek névjegyzéke
Alapvető információk a szervezetről (pl. név, székhely, SZERVEZETI
FORMA, képviselő, közhasznúság, EGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI SZÁM, cél).
Adóhatósági adatok
felfüggesztés)

(adószám,

közösségi

adószám,

Csődeljárás, felszámolás, végelszámolás, egyszerűsített törlés
BANKSZÁMLA ADATOK (csak bejelentésre)

www.birosag.hu

esetleges

Civil Információs Portál – CIP
A Civil Információs Portálon közzétételre kerül, kérelemre lekérdezhető illetve
hozzáférhető:
a) Köt. hatósági nyilvántartás,
b) SZJA 1% - felajánlások, felhasználásról szóló közlemények,
c) a megszűnt egyesület vagyona felhasználásának módja,
d) a civil információs centrumok adatai,
e) pályázati kiírások, támogatási döntések és támogatások adatai,
f) jelentős költségvetési támogatásban részesülő szervezet vezető
tisztségviselőjének vagyonnyilatkozat letétbe helyezésére vonatkozó adat,
g) NEA adatok,
h) civil szervezetek számviteli beszámolói, közhasznúsági mellékletei,
i) civil szervezetek országos névjegyzékben szereplő adatok,
j) rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó információ,
k) a civil szervezet döntése alapján közzétett további – így különösen létesítő
okirat – adat.
www.civil.kormany.hu

Eljárási tv. főbb változásai 2013. január 1-től
• Elektronikus ügyintézés
– Elektronikus útra kötelezettek:
•
•
•
•
•

Közhasznú szervezetek;
Közhasznú szervezetté minősítés iránti kérelem esetén;
Jogi képviselő esetén;
Egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás esetén
Továbbá a szövetség, az országos sportági szakszövetség és a párt.

– Elektronikus utat választók

• Beadvány beadása: informatikai rendszer által biztosított felületen
(OBH)

Eljárási tv. főbb változásai
• Az informatikai rendszerben kell tárolni:
― az elektronikus úton érkezett beadványokat és azok mellékleteit;
― a papír alapon érkezett beadványok és mellékleteik elektronikus másolatait,
továbbá az űrlapok adattartamát;
― a bíróság által hozott végzéseket és
― az eljárás során érkezett vagy keletkezett egyéb iratokat, illetve - ha azok papír
alapon érkeznek - azok elektronikus másolatait.

• A beszámolót és közhasznúsági mellékletet a BÍRÓSÁG részére kell
megküldeni.
• Sablonok (ÁNYK): a www.civil.kormany.hu oldalon
• A bíróság a beszámolót és közhasznúsági mellékletet az országos
névjegyzékben közzéteszi.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – EMET

• 2012. augusztus 16-tól működik
• Kezelt támogatási programok (jogfolytonos a WSA után):
– egyházi
– nemzetiségi
– Nemzeti Együttműködési Alap
– társadalmi felzárkózási programok
– szociális kohéziós támogatások
– köznevelési és felsőoktatási támogatások
• NCA ügyekben: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

NEA működési célú pályázata
• „Civil szervezetek működési célú támogatására” kiírt pályázat elbírálása
megtörtént, eredmény közzétéve (www.civil.kormany.hu/nea-

palyazati-kereso)
•
•
•
•
•

Beérkezett: 8.070 db
Érvényes: 7.322 db (Pécs: 194 db)
Összértéke: 12.961.173.946,- Ft (Pécs: 401.518.503,- Ft)
Támogatott: 3.174 db (Pécs: 92 db)
Összértéke: 1.684.289.752,- Ft (Pécs: 59.422.413,- Ft)

SZJA 1 %
A 2011. évi SZJA 1 %-ának 2012. évi adózói rendelkezéséről
Kategória

Szervezet (db)

Felajánlott összeg
(Ft)

Nyilatkozatok
száma (db)

Egyesületek

14.004

1.596.928.868

416.306

Alapítványok

14.535

5.390.158.401

1.389.869

Közalapítványok

1.166

151.852.860

1.166

NEA

1

7.739

3

A Nemzeti Együttműködési Alap adószáma:
18285855-1-42

SZJA 1 % - várható változás

• Közhasznú szervezetek, akik nem veszik
igénybe a kedvezményes működési időszakot
nem kell hogy közszolgáltatási szerződést
mutassanak be - T/8367. KE aláírásra vár

Civil Információs Centrum – CIC
Cél a civil szervezetek
• működésének szakmai támogatása,
• fenntarthatóságuk erősítése,
• államháztartási támogatások felhasználási szabályszerűsége elősegítése.
Segítséget nyújtanak az adminisztratív kötelezettségek teljesítésében
(elektronikus úton is).
Szakmai tanácsadás közhasznúsági-, pénzügyi területen, pályázati kérdésekben.

Baranya megyei CIC:
Nevelők Háza Egyesület
nevhaz@t-online.hu; 72/215-543, fax 72/315-679

KÖSZÖNÖM

MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

