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OBH állásfoglalás
Kedves civil szervezeti képviselők!
Az utóbbi napokban több szervezeti képviselő fordult hozzánk azzal a
kérdéssel, miszerint a jelen járványügyi helyzetben nem tudják megtartani
éves gyűléseiket és tanácstalanok azt illetőleg, hogy miként tudnának
jogkövető

módon

eljárni.

(Azon

civil

szervezetek

működése

lehet zavartalanabb, amelyek létesítő okiratukba foglalták a levelezés, illetve
elektronikus eszközök útján történő gyűlés lehetőségét, azonban ők vannak
kevesebben.)
Mivel a helyzet az egész civil szférát érinti - miszerint mind a közgyűléseknek,
mind

a

kuratóriumoknak

a

közeljövőben

össze

kellene

gyűlniük,

hogy

elfogadják a beszámolót illetve a közhasznúsági mellékletet, amit május 31-éig
kell beküldeni az OBH-nak - , viszont ezen kötelezettségeiknek nagy
valószínűséggel nem fognak tudni eleget tenni, ezért az Országos Bírósági
Hivatal munkatársaitól hivatalos állásfoglalást kértünk ez ügyben.
Válaszukat ezúton csatolva küldjük:

"2020. március 15-től rendkívüli ítélkezési szünet van a hazai
bíróságokon, ami az eljárási határidőket szakítja meg. A civil szervezetek
beszámolási határidejének megváltoztatásával kapcsolatban az Országos
Bírósági Hivatalnak nincs releváns döntési lehetősége.
Viszont!
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-a
alapján a bíróság a szervezetet akkor sújthatja pénzbírsággal, ha a
beszámoló közzétételi kötelezettségét egy éven belül nem pótolja."

Speciális kérdésekben a Budapesti Civil Információs Centrum sajnos nem tud
hivatalos állásfoglalást nyújtani.

Ez esetben szíves figyelmükbe ajánljuk az

Országos

(https://birosag.hu/orszagos-nyilvantartasi-

Nyilvántartási

Iroda

iroda) illetve a NAV (https://www.nav.gov.hu/nav/kapcsolat) ügyfélszolgálati
elérhetőségeit.
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1037 Budapest, Hidegkuti N. u. 8-10.
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számú pályázat keretében.
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