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Státusz Jogszabály címe Megjelent Hatály Tárgy 

módosítás 

4/2016. (III. 5.) NFM rendelet 

 

az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási 

eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért 

fizetendő díjakról 

 

MK_30. szám 

 

2016.03.05. 

2016. 04. 05. 

 

Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési 

rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti egyes közigazgatási eljárásokért és 

igazgatás jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjak 

módosítás 

5/2016. (III. 8.) IM rendelet 

 

a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól, 

valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról 

 

MK_32. szám 

 

2016.03.08. 

2016. 03. 09.,  

2016. 09. 01. 

főbb módosított jogszabályok: 

- a  bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény: a központi ügynyilvántartó 

rendszer működtetése 

módosítás 

2016. évi I. törvény 

 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 

rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 

módosításáról 

MK_33. szám 

 

2016.03.09. 

2016. 03. 10. 

Egyesület és alapítvány 2017. március 15. napjáig köteles a  létesítő okiratának mindazon 

rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a Ptk. 

szabályainak. Egyesület esetében nem kell módosítani az  alapszabályt abból az  okból, hogy 

az  tartalmazza az  egyesület alapító tagjainak nevét, és azok lakóhelyét vagy székhelyét 

 

Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a  cégbírósághoz benyújtani 

változásbejegyzési kérelmet, feltéve hogy az  ahhoz csatolandó létesítő okirat módosítása 

kizárólag a  Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a  Ptk. eltérést engedő szabályainak 

alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz. Ha a  cég egyéb cégadatot érintő változást is 

bejelent, abban az esetben is csak az e cégadat módosítására vonatkozóan egyébként fizetendő 

illetéket és közzétételi költségtérítést kell fizetni. 

 

Korlátolt felelősségű társaság legkésőbb 2017. március 15-éig köteles a  törzstőkéjét megemelni 

vagy átalakulni, egyesülni 

A döntésig a társaságnak a Gt. rendelkezéseit kell alkalmaznia. A döntéssel egyidejűleg kell 

döntenie a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről. 

http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/db5189a64fb05ed74a02fe497d9797b8df15e201/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/627af2e4762d921946ce6c70907b2e852e1a1a86/megtekintes
http://kozlony.magyarorszag.hu/dokumentumok/4e38e97d87ea1484cf8110ca88de5c75ace546f5/megtekintes
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Státusz SE szabályozó dokumentum címe Hatály Tárgy 

módosítás 

Köztársasági ösztöndíj pályázat eljárásrendje szabályzat 

módosítása 

 

23/2016. (II.25.) szenátusi határozat 

2016.03.12. 

 

módosítás 

Doktorandusz Önkormányzat (DÖK) alapszabálya 

 módosítása 

 

21/A/B/2016. (II.25.) szenátusi határozat 

2016.02.25. 

 

http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2016/03/koztarsasagi_osztondij_2016_03_12.pdf
http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2016/03/dok_alapszabaly_mod_2016_02_25.pdf
http://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2016/03/21_A_B_sz_II_25_DOK_Alapszab_mod_2016_02_25.pdf

