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  Törvénykezési szünet a bíróságokon   

 

  

  

A bíróságokon 2019. július 15-én kezdődött és augusztus 20-ig tart a törvénykezési szünet. A 

szünet érinti a civil eljárásokat is. A legtöbb civil eljárás – beleértve a nyilvántartásba vételt, a 

változás bejegyzést, közhasznú jogállás megszerzését, illetve az ezekkel kapcsolatos 

hiánypótlásokat is – napokban adja meg a határidőket. E határidők teljesítésénél nem kell 

figyelembe venni a törvénykezési szünet időszakára eső napokat.  Ez példákkal szemléltetve azt 

jelenti, hogy: 

 egy július 4-én kézbekapott végzés teljesítésére szabott 15 napos határidő nem július 19-

én, hanem augusztus 25-én jár le (a teljesítési időből a törvénykezési szünet előtt eltelik 

10 nap, a szünet utánra esik 5 nap). 

 egy július 13-án kézbekapott végzés 8 napos határidőt szab a teljesítésre, akkor a határidő 

nem július 21-én, hanem augusztus 27-én jár le (a teljesítési időből a törvénykezési szünet 

előtt eltelik 1 nap, a szünet utánra esik 7 nap). 

A civil eljárások esetében kivételes esetnek számít a hónapokban vagy években megállapított 

határidő (pl. a végelszámolás lefolytatására három év áll rendelkezésre). Amennyiben a 

hónapokban vagy években megállapított határidő a törvénykezési szünet ideje alatt járna le, a 

határidő a következő hónap azon napján jár le, amely számánál fogva a határidő kezdőnapjának 

megfelel, ha ez a nap is a törvénykezési szünet idejére esik, a határidő a törvénykezési szünetet 

követő első napon jár le. E példákkal szemléltetve azt jelenti, hogy: 

 ha a teljesítés határideje augusztus 4-én járna le, akkor a következő hónap sorszám szerint 

azonos napja szeptember 4. lesz a határidő. 

 de, ha a teljesítés határideje július 19-én járna le, akkor az ezt következő hónap azonos 

sorszámú napja (augusztus 19.) is a törvénykezési szünet idejére esne. Ezért lesz a 

határidő a törvénykezési szünet utáni első nap, tehát augusztus 21. 

A törvénykezési szünet ideje alatt az ügyfélfogadás rendje is változik. A Miskolci Törvényszéken 

civil szervezeteket ügyeivel foglalkozó kezelőiroda rövidített ügyfélfogadási időben, minden 

hétköznap 9 órától 10 óráig áll nyitva az ügyfelek előtt. 

  

  

 

  

  
Nyári szabadságolási időszak a Civil 

Információs Centrumban 
  

 

  

  

Szervezetünk munkatársai a szolgáltatási igényeket, illetve a törvénykezési szünetet figyelembe 

véve nagyrészt a július 15. augusztus 20 közötti időszakban veszik ki a szabadságukat. Emiatt a 

Civil Információs Centrum csökkentett kapacitással működik. A nyár minden napján a 

megszokott nyitvatartási rendben várunk mindenkit, de egyes ügyek átfutási ideje kitolódhat, 

illetve elképzelhető, hogy egy adott ügyben, nem tudunk azonnali tanácsadást 

biztosítani.  Kérjük, a szervezeteket lehetőleg előzetesen telefonon, vagy elektronikus levelezés 

útján egyeztessenek időpontot velünk, ha a nyári időszakban személyes tanácsadásra van 

szükségük. Tájékoztatjuk továbbá a szervezeteket, hogy jogi, közhasznúsági tanácsadást, 

iratszerkesztési feladatokat a 2019. július 22-augusztus 12. között a szabadságolások miatt nem 

tudjuk teljesíteni.  

  

http://www.erke.hu/webgalamb/page.php?message_ID=83&code=9e9f5768k3k69727f6e3ak3aff8c7ak77b6975


Tisztelettel: 

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Információs Centrum 

telefonon történő időpont egyeztetés: 

46/611-559 

elektronikus levél útján történő időpont egyeztetés: 

bazmegye.cic@erke.hu 
 

  

  NEA normatív támogatások   

 

  

  

Ezúton hívjuk fel a szervezetek figyelmét arra, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap normatív, 

a szervezetek által gyűjtött adományok kiegészítésre szolgáló pályázatai hamarosan 

megjelennek.  

A korábbi évekhez képest fontos változást jelent, hogy növekedni fog az egyes szervezetek által 

elérhető támogatási összeg. A szervezetek az előző évben gyűjtött adományaik értékének 10 

százalékát igényelhetik támogatásként. Ez az arány az előző években még 5 százalék volt. 

Bővülhet továbbá azon szervezetek köre is, amelyek a pályázatot igénybe tudják venni.  Szinte 

minden civil szervezet jogosult a támogatásra, amelyik igazolni tudja, hogy a 2018. évben 

legalább 100.000 Ft értékben kapott pénzbeli, szolgáltatási, tárgyi adományt. Ha a szervezet az 

általa gyűjtött adományok értéke alapján jogosult pályázni, akkor minden 1.000 Ft adományérték 

után 100 Ft támogatással számolhat. 

Az igényelhető összeg felső határa 500.000 Ft. A támogatást a szervezetek a működési költségeik 

fedezésére fordíthatják. Fontos tudni, hogy e pályázatok esetében nincs szakmai/tartalmi bírálat. 

Az arra jogosult és formailag megfelelő pályázatot benyújtó szervezetek a keret kimerüléséig 

beérkezési sorrendben részesülnek támogatásban. A támogatásnak feltétele, hogy az előző évben 

gyűjtött adományok értéke megjelenjen a szervezet által az OBH felé benyújtott beszámoló 

eredménylevezetésében/ eredménykimutatásában az „Ebből: adományok” soron. Ha a szervezet 

nem a Pk-441 vagy Pk 442 űrlapokat használva tett eleget a beszámolási kötelezettségének, akkor 

az adományok értékéről nyilatkoznia kell. 

A pályázatokat elektronikus úton, az EPER rendszeren keresztül lehet majd benyújtani. 

A pályázati felhívások a Civil Információs Portálon: civil.info. hu  

illetve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. oldalán lesznek elérhetők: bgazrt.hu 

  

 

  

  

  

Elérhetőségeink: 

Név: Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 

Cím: 3530 Miskolc Melinda u. 24. II/3. 

Telefon: 46/611-559 

E-mail cím: bazmegye.cic@erke.hu 

honlap: www.erke.hu 

 

  

 

  

  

  Ide kattintva leiratkozhat a hírlevélről!   
 

  

http://www.erke.hu/webgalamb/%7Bleiratkozas_link%7D


  

  

     
 

  

  

  

Az elektronikus szolgáltatásainkra vonatkozó adatkezelési tájékoztatónkat megismerheti az 

alábbi linkre kattintva: 

Adatkezelési tájékoztató 

  

 

  

 

http://www.erke.hu/?page_id=1675
http://www.erke.hu/webgalamb/page.php?message_ID=83&code=9e9f5768k3k69727f6e3ak3aff8c7ak77b6975

