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2016. évi . . . törvény

	

Érkezett : 2016 FEBR 23.

a Polgári Törvénykönyvrő l szóló 2013. évi V . törvény hatálybalépésével összefügg ő
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekr ől szóló 2013. évi CLXXVII. törvény

módosításáról

1 . §

(1) A Polgári Törvénykönyvrő l szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013 . évi CLXXVII . törvény (a továbbiakban :
Ptké .) 11 . § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A Ptk. hatálybalépésekor nyilvántartásba bejegyzett, illetve a 9 . § (1) bekezdése szerint
bejegyzés alatt álló egyesület és alapítvány 2017 . március 15 . napjáig köteles a létesítő
okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek ne m
felelnek meg a Ptk. szabályainak . Egyesület esetében nem kell módosítani az alapszabályt abbó l
az okból, hogy az tartalmazza az egyesület alapító tagjainak nevét, és azok lakóhelyét vagy
székhelyét. ”

(2)A Ptké. 11 . § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) Az (1) bekezdés szerinti egyesület és alapítvány a létesít ő okirata (1) bekezdés szerinti
módosításának bírósági nyilvántartásba vételét, legkés őbb azonban 2017 . március 15 . napját
követően csak a Ptk . rendelkezéseinek megfelel ő létesítő okirat alapján és a Ptk.
rendelkezéseinek megfelel ően működhet.”

2 . §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba .



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Polgári Törvénykönyvrő l szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefiiggő átmenet i
és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII . törvény 11 . §-a előírja az
alapítványok és egyesületek részére létesít ő okirataiknak az új Ptk. hatályos rendelkezéseihez
való igazítását 2016. március 15-ig . E határidőig várhatóan még több tízezer egyesület, illetv e
alapítvány nem tudja elvégezi a létesít ő okiratának a Ptk . szabályaihoz való igazítását (még a
Ptk. hatályba lépését követő , egyéb okból sürgőssé vált létesítő okirat-módosítással egyidej űleg
sem). Jelen törvénymódosítás célja, hogy az egyesületek és alapítványok védelme érdekébe n
megakadályozza a mulasztásból eredő ellehetetlenülést és méltányos módon biztosítsa a civil
társadalom számára a Ptk . rendelkezéseihez való alkalmazkodáshoz szükséges megfelelő időt.
Ezt a javaslat a határidő egy évvel történő meghosszabbításával, valamint azzal biztosítja, hog y
a létesítő okirat Ptk .-hoz való hozzáigazítását nem köti a Ptk. hatályba lépését követő első
létesítő okirat-módosításhoz.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

Jelenleg 52 .922 azon szervezetek száma országosan, amelyek még nem feleltették meg létesít ő
okiratukat a hatályos Ptk. rendelkezéseinek. Ez a szám az összes nyilvántartott civil és egyéb
cégnek nem min ősülő szervezetek számának mintegy 65%-a . Indokolt ezért a Ptké . 11 . § (1 )
bekezdésében - és ezzel összhangban a 11 . § (3) bekezdésében is - az egyesületek és
alapítványok számára a létesítő okiratuk módosításához előírt jogszabályi határidőt 2017.
március 15-ére módosítani .

A 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
Országgyű lési Képvisel őcsoportja

Törvényjavaslat

Kövér László úr,
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1) bekezdése alapján „a Polgári Törvénykönyvrő l
szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról” címmel a mellékelt
törvényjavaslatot kívánom benyújtani.

Budapest, 2016 . február 23 .

Tisztelettel,

Kósa L
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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