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

 

Budapesti Civil Információs Centrum  
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Budapesti Civil Információs Centrum 

 Hírlevél 

A civil szervezetekkel kapcsolatos új, elektronikus 
eljárásokról 

 
Az Országos Bírósági Hivatal 2010-ben célul 
tűzte ki az egyes bírósági folyamatok 
elektronizálását és minél szélesebb körben 

való kiterjesztését. További törekvés volt az 
is, hogy az eljárásokban részt vevő 
személyek minél több beadványt tudjanak 
elektronikusan eljuttatni a bíróságokhoz. 
  
2015. január 1-jével jelentős előrelépés 

következett be az ügyintézésben, ugyanis a 
civil és egyéb cégnek nem minősülő 
szervezetek immár elektronikus úton 
adhatják le kérelmüket, ami reményeink 
szerint lényegesen gyorsabb és 

kényelmesebb ügymenetet eredményez 
majd. 

  
A kezdeti sikert az is jelzi, hogy az elmúlt két 
hónapban 1181 db elektronikus kérelem 
érkezett a bíróságokra, ezzel is csökkentve a 
kezelőirodák leterheltségét. Az ügyfelek 
számára újdonság a mintaokiratok 
használata. Ezáltal lehetőségük van az 

alapszabály/alapító okirat gyorsabb 
létrehozására. Ez esetben elég csupán a 
szervezet egyéni adatainak (név, székhely, 
cél stb.) rögzítése, nincs szükség további 
időigényes tevékenységre.  

Az OBH tervei között szerepel a 

mintaokiratok bővítése, ezért a bíróságokkal 
együttműködve további létesítő okirat 
mintákat kíván kialakítani, így a civil 
szervezeteket érintő elektronikus eljárás 
gyorsabbá, szélesebb körűvé válhat.  
  
 

 

 
 

Az OBH valamennyi kérdésre, észrevételre 

megadja a szükséges tájékoztatást. Kérjük, 
kísérjék figyelemmel a www.birosag.hu 
weboldal híreit, ahol számos hasznos 
információt és tájékoztatást találnak 
(elektronikus ügyintézési portál, e-bíróság 
nyomtatványok, űrlapok, civil szervezetek 

jegyzéke stb.). 
 
 
 
Ügyfélbarát szemlélet a 
hiánypótlásokban: 
Az új Polgári Törvénykönyv jelentősen 

megváltoztatta az egyesületek és alapítványok 
működésének, létesítő okirattal kapcsolatos 
követelményeit érintő szabályokat. 
Természetesen továbbra is az a legfontosabb 
követelményt, hogy a civil szervezetek által 
benyújtott kérelmek teljes mértékben 
megfeleljenek a jogszabályi 

követelményeknek. Amennyiben ez nem 
teljesül, a bíróságoknak hiánypótlást kell 
elrendelniük. 
Az eljáró bíróság ügyfélbarát szemléletét 
mutatja a részletes, sokszor pontról-pontra 
magyarázó hiánypótlási felhívás, amely leírja, 

hogy a létesítő okirat mely pontját, hogyan és 

milyen módosítással kell megfeleltetni a 
jogszabályi rendelkezéseknek. A civil 
nyilvántartások esetén nem kötelező ügyvéd 
alkalmazása, a kiadott hiánypótlások segítő 
jellegűek, céljuk a gördülékenyebb ügyintézés. 
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  E számunk tartalmából… 
 

Elektronikus eljárás 
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Kőszegi András 

A legtöbben a CSR-t az adományozással azonosítják. Lehetne ez a 

munkátoknak egy bizonyos fajta előny is, mert akkor könnyű dolgotok van, 

hiszen ti ezzel foglalkoztok, ennek a szakértői vagytok. Mennyit változott a 

helyzet ezen a területen az elmúlt években? 

Dr. Molnár Klára 

Még mindig nagyon vegyes a kép, továbbra is vannak olyan vállalatok, vagy 

szakemberek, akik még most is a CSR-t az adományozással azonosítják. Találkozunk 

olyannal is, van olyan vállalat, ahol a CSR egyenlő azzal, hogy befizetem az adókat, 

tehát a törvényeknek megfelelően viselkedem. Nem lehet egyértelmű állásfoglalást 

tenni, hogy Magyarországon akár ha csak a nagyvállalatokat nézzük, hogy ott 

egységes lenne a fogalom és letisztult volna, hogy mit jelent a CSR, és mit jelent az 

adományozás, vagy a támogatás. Nyilván nekünk könnyebb lenne, de mi nem 

feltétlenül a könnyebb irányba mozgunk. Nekünk van egy missziónk, ez pedig az, 

hogy a felelős támogatások módszereit, eszközeit terjesszük el idehaza. Mi a 

támogatások szinonimájaként inkább a társadalmi befektetéseket értjük, aminek 
része az adományozás, de nem csak erről van szó. 

A CSR, a fenntarthatóság, a felelősségvállalás kapcsán mindig a 

vállalatokról beszélünk, de van egy társadalom, egy ország, egy régió, egy 

közösség, amiben egy vállalat működik. Van a fogyasztó.  A fogyasztókról 

nem nagyon beszélünk, hogy ők is az adományozással, az adakozással, vagy 

a támogatással azonosítják. Picit felmentve a vállalatokat, azért nem 

könnyű nekik sem a mozgástér. 

Persze, nyilván mindenkinek megvan a maga felelőssége, ahogy a vállalatoknak 

megvan, egyénileg az embernek, de megvan akár az államnak is a felelőssége. Mert 

az állam is használja ezt a szót, amikor azt mondja, hogy CSR-stratégiát készít. 

Mondjuk ez picit furcsa is, hogy az állam miért készít „corporate social 

responsability” stratégiát, amiben egyébként a vállalatokkal szemben nagy 

elvárásokat támaszt. Nem tudom mennyire elterjedt, de már egyre többen 

használják a „personal social responsability”-t, az egyéni felelősséget. Nekünk mind a 

kettő fontos. Az is fontos, hogy felelősséget vállaljon az egyes ember is, és az is, 

hogy a vállalatok ezt a felelősséget megtegyék. Nekünk nyilván a területünk szűk, a 

támogatások terén várjuk ezt a felelősséget, hogy igenis a társadalom problémájára, 

a civil szervezetek munkájára odafigyeljenek, és lehetőségeikhez képest pénzzel, 

idővel, szakértelemmel, vagy szolgáltatásokkal támogassák a megoldandó 

problémákat, ügyeket és szervezeteket. 

 

Az interjút teljes terjedelmében itt tudja elolvasni.  

 

forrás:socialbranding.hu  

“Befektetésként érdemes kezelni a támogatásokat” 
 

Interjú  Dr. Molnár Klárával a Magyar Adományozói Fórum elnökével 

támogató vállalatok 

 

 

Hírek a CIC 
tájáról 

 

 

 

2015. márciusában ás 

áprilisában több 2014. 

évi NEA elszámolás 

segítő fórumot tartunk.  

Érdeklődni lehet a 

cic@szazadveg.hu e-

mail címen lehet.  

 

 

2015-ben is két 

hetente számítógép-

kezelői fórumot és 

személyes tanácsadást 

tartunk.  Érdeklődni és 

jelentkezni a 

cic@szazadveg.hu e 

mail címen lehet. 

 

 

 

 

Nem csak civil…  

Aki vért ad, életet ad! 

 

A véradó helyekről folyamatosan 

tájékoztatást ad a Magyar Vöröskereszt 

új applikációja. A „Véradás – 

Vöröskereszt” nevű alkalmazás már 

ingyenesen letölthető Android és 

Windows Phone operációs rendszerekre, 

valamint hamarosan elérhető lesz az 

Apple Store-ban is. 
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CIVIL SZERVEZETEK (EGYESÜLETEK ÉS 

ALAPÍTVÁNYOK) JOGI ÉRTESÍTŐJE 

(Civil Közlöny) 

Megjelent a Civil Közlöny 2014/3. 

száma, amely már az idei adótörvények 

alapján összeállítást közöl a civil 

szervezetekre vonatkozó 

adókedvezményekről, 

adómentességekről; továbbá a 

módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt törvényszöveget tartalmaz az SZJA 1 

%-ról és a civil szervezetek bírósági 

nyilvántartásának 2015. január 1. 

napjától alkalmazandó elektronikus 

eljárási szabályairól. 

forrás: pafi.hu  

Egy kérdés - egy válasz 

 

Kérdés: Létesítő okiratot a Ptk. hatályba lépését követően 
meddig kell módosítani? 

 

Válasz: A módosítás határideje 2016. március 16. 
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