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Az új civil törvény célja, előzményei
Az un. társadalmi szervezetek és alapítványok
sokféle profilja, szerteágazó tevékenysége,
eltérő működése az 1989-es törvény alapján
már alig volt kezelhető.
A fő csoportok a legfontosabb,
megkülönböztető szempontok szerint:
• Szerveződés alapjainak ill. formájának különbözőségei
• Méret, azaz a létszám és a gazdálkodás nagyságrendje
szerinti eltérések
• Tevékenység és a működési forma sokfélesége
•

Hatáskör, működési terület kiterjedtsége
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10 fő már alapíthat egy egyesületet.
10 fő hamar talál magának közös célt.
Létre is jött több 10 ezer szervezet. A főbb csoportok:
•
•

hitbéli alapon szerveződött (pl. egyházak karitatív szervezetei)
Lakóhely vagy más földrajzi alapon szerveződött (pl. város- vagy
faluvédők)
• Időszakos közösségek alapján szerveződött (pl. iskolai szülői
közösségek – mindig megújuló szülői kör)
• Közös érdeklődési kör szerint szerveződött
(ilyen a PNYME, vagy pl. hobbik )
• Sportegyesületek
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Van olyan autós oldtimer egyesület, amelynek alig több mint 10 tagja
van, míg a Magyar Autóklubnak százezres a tagsága
Van egyesület – pl. a sporthorgászok között - akik évente pár ezer Ft
közös kerettel „gazdálkodnak”, és vannak ugyancsak horgászegyesületek,
akiknek saját halastavaik vannak!
Még a MTESZ-en belül is nagy a szórás:
• Geofizikusok, meteorológusok, barlangászok - kis létszám,
pár milliós költségvetés
• GTE, SzVT, Erdészek, Kémikusok – nagy létszám,
100 millió feletti költségvetés
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A hajléktalan-ellátás, a drogsegély fenntartás,
a családsegítő szolgálatok vagy a bohócdoktorok tevékenysége
jóformán semmiben sem hasonlít a Fradi baráti körének a
működéséhez vagy egy exkluzív golfklub működéséhez.

De egy vállalati természetjáró szakosztály is máskép működik,
mint egy művelődési házban működő numizmatikai klub.
(Az egyesületként bejelentett gárda más téma!)
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A helytörténeti klubok tevékenysége és annak hatása ritkán, vagy csak
nagyon áttételesen terjed túl adott település határain
A budapesti állatkert baráti körének tevékenysége az ország összes
állatkertjének hasonló szervezetire hatással van.

A Földrajztanárok Egylete nem foglakozik semmi mással, csak az iskolai
rendszerű földrajzoktatásban résztvevők szakmai továbbképzésével,
de azt az egész országra kiterjedően.

Az új civil törvény célja, előzményei
Az elmúl több mint két évtizedben létrejött sokféle
társadalmi szervezet nem csak a profilja miatt
érezte néha túl korlátozónak, néha fordítva,
szabályozatlannak a törvényi kereteket, de a
gazdálkodás, a finanszírozás szemszögéből is.
• Az általánostól, azaz a gazdasági élet szereplőiétől szükség
szerűen eltérő nonprofit gazdálkodás toldott-foldott
szabályozása különösen elmaradt a kor igényeitől.
• Nonprofit szervezetet csak létesíteni volt könnyű, azt
megszüntetni, felszámolni már nem.
• Évek során természetes, hogy kialakult a zavaros helyzettel
visszaélő réteg, akik épp a szabályozás
elavultsága miatt kvázi sérthetetlenek voltak.
(Különösen, ha befolyásos barátaik voltak! Vannak?)

A PNYME működése
A működésünk legfontosabb jellemzői a törvény
alkalmazása szempontjából

• 1948 óta hatalmas rutin halmozódott fel a társadalmi

és gazdasági környezethez alkalmazkodásban
• Az egyesület tagjainak legnagyobb része, a
vezetésben részt vállalók pedig mindannyian
eligazodnak a törvények között
• Az egyesület tevékenysége jól szabályozott és
dokumentált, ezáltal átlátható
• Aktív részesei vagyunk a nonprofit szektornak és
párhuzamosan a gazdasági életnek is
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• Az egyesületben erősen beágyazódott a szándék a

mindenkori törvényeknek megfelelő működésre
• A szervezeti struktúránk és működési rendünk az
évek során és közös munkával alakult, ezáltal
általánosan elfogadott
• Megvannak a működést szabályozó alapvető
dokumentumaink – mindenek előtt a használatra
alkalmas alapszabály – és eddig azok alapján
működtünk
• Összhang a leírt normáink,
a valós tevékenység és annak
dokumentálása között

Alapszabályunk
Az egyesület alapszabálya mindenre kitér és minden lényegest szabályoz, ami a
működésünk szempontjából fontos.
Az alapszabályunk szerkezete logikusan van felépítve, könnyen követhető
Az egyesület eddig is mindig hozzányúlt az alapszabályához, ha és amikor
szükségét látta.
• Az új civil törvény
•alapjaiban az alapszabályunkkal azonos szerkezetű
•átfogó, minden nonprofit szervezetre kiterjedően szabályoz

Összevetve az alapszabályunkkal:

Nem kell új alapszabály, még strukturális változásokat
sem kell végrehajtani.
Kétféle módosítás szükséges:
• Kisebb változtatások,
megfogalmazásbeli korrekciók

Korrekciók, kisebb változtatások
A törvény terminológiája
más kifejezéseket használ
illetve értelmez és egységesít.
A hivatkozásokat - pl. magára a törvényre
értelem szerűen aktualizálni kell.

Az alapszabály szerkezete
(beosztás, fejezetcímek, tagolás) megmarad,
csak az oldalszámozás módosul két helyen

Korrekciók, kisebb változtatások
A legfontosabb,
a működésünket alig érintő
változtatások a megfogalmazásokban
1.7.
2.8.
6.1.
6.4.4.
8.1.
10.1.
13.2
15.2

országos hatáskör
nyilvánosság, hozzáférhetőség
legfőbb szerv értelmezés
végelszámolás, mint új elem
EB, mint felügyelő szerv
vezető tisztségviselők, felelős
személyek definíciók
sajtótörvény helyett a médiatörvény
a könyvvitel módjának rögzítése

Módosítások
A gazdálkodásra vonatkozóan szükséges
kiegészítés, mivel most már a cégekéhez
hasonló eljárással a civil szervezetek ellen
is indulhat felszámolási eljárás
(Asz. 8.6.c pont EB és 10.11. pont ügyvezető kötelezettsége)

A jogi tagsággal kapcsolatosan
a törvény 4.§ 3. pontja miatt
Az egyesület szövetség, ha tagjai közt legaláb két jogi személy van

máskép kell definiálni a támogató cégeinket
(Asz. 3.13. pont)

Módosítások
Nem a törvényből szükségesen, de
„ha már módosítunk”
Változások követése ill. felkészülés
az új közösségi fórumok aktivitására az
on-line tagság kategória bevezetésével
(Asz. 4.1.c és 4.3. pontok)

A vezető tisztségekbe választásoknál
a terminusok értelmezéseinek
egyértelműsítése
(Amikor nem esnek egybe a választás időpontja és
a tisztségben töltött időtartam. Asz. 7.2. pont)

Az előző alapszabályunk és a
2011. évi CLXXV „civil” törvény
egybedolgozásával
a saját szempontjainknak
és az új feltételeknek egyaránt
megfelelő új dokumentum
jött létre

