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Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden 
alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell? 

Hatályon kívül helyeztek számos olyan jogszabályt, melyek korábban az alapítványok, 

egyesületek és más társadalmi szervezetek működését szabályozták. Helyettük 2012. 

január elsejétől kezdődően az alábbi legfontosabb jogszabályok tartalmazzák a civil 

szervezetekre vonatkozó szabályokat: 

 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (ez az 

úgynevezett Civiltörvény),  

 A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, valamint  

 A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes 

kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet. 

Megszűnt a társadalmi szervezetek elnevezés is, helyette mostantól a civil szervezetek 

gyűjtőkategóriát használja a jogalkotó a nevezett jogszabályokban. 

 

Melyek a civil szervezetek az új törvények szerint?  

 

- civil társaság, 

- egyesület (kivéve: párt), 

- alapítvány. 
 

Melyek azok a legfontosabb változások, amelyek valamennyi 
civil szervezetre vonatkoznak? 

 
 

1. 2012. január 1-től csak sima, azaz nem közhasznú alapítvány alapítható. Az így 

létrehozott alapítvány akkor nyerheti majd el – tehát csak később! - a közhasznú jogállást, ha 

az alapítását követő 2 egymás utáni lezárt üzleti évre vonatkozóan igazolja a közhasznúsági 

feltételeknek való megfelelőségét, mérlegbeszámolóinak letétbe helyezésével. 

 

2.  Minden civil szervezet köteles az előző üzleti évet lezáró beszámolóját a következő  

év május 31-ig az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezni, illetve a saját honlapján 

közzétenni. 

 

A civilszervezet beszámolójának tartalmaznia kell majd az alábbi adatokat: 
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- mérleget (egyszerűsített mérleget), 

- eredménykimutatást (egyszerűsített eredménylevezetést), 

- kiegészítő mellékletet. 

 

3. Minden civil szervezetnek kötelező éves költségvetést készítenie, amelyben a 

bevételek és a kiadások egyensúlyát kell biztosítani. 

 

4.  Működéséről és gazdálkodásáról, valamint az adományok felhasználásáról 

folyamatosan, de évente legalább egy alkalommal tájékozatnia kell a nyilvánosságot.  

 

5. 2012. január 1-től  a civil szervezetekre is kiterjednek a csődeljárásról, a 

felszámolásról és a végelszámolásról szóló törvények rendelkezései néhány 

eltéréssel (pl. egyszerűsített végelszámolás nem lehetséges a civil szervezeteknél, a civil 

szervezet fizetésképtelenségét akkor állapítja meg a bíróság, ha a civil szervezet szerződésen 

alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő hatvan napon 

belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követő hitelezői írásbeli fizetési 

felszólítására sem teljesítette. 

 

6. Alapítvány alapítása esetén az alapítvány induló vagyonát ügyvédi letétbe is lehet 

helyezni, már nem szükséges azt előzetesen bankban letétbe helyezni. Így tehát – bizalmi 

ügyvéd szakértő bevonásával – lehetővé válik az alapítást megelőző felesleges 

banki ügyintézés. Erre elég lesz majd csak a jogerős bejegyzést követően időt és pénzt 

fordítani. Ez az új lehetőség rugalmasságot ad az alapító részére.  

 

7. 2012. július 1-től bevezetésre kerül az elektronikus eljárás (e-ügyintézés) a civil 

szervezetekkel kapcsolatos bírósági eljárásoknál, amelynek előnye a gyorsasága: az ilyen e-

kérelem benyújtását követő 15 napon belül el kell azt bírálnia a bíróságnak, így az e-akta 

beküldésével már igen rövid idő alatt létre lehet hozni majd a szervezetet. Az e-

cégeljárásban jártas, már e-aláírással rendelkező ügyvédek bevonása tehát 

óriási előnyt nyújt a társadalmi szervezetek bejegyzésének folyamatában is. (Ha 

további kérdése van: 06(1) 2253041, dr.Haraszti Zsuzsanna ügyvédnő segít Önnek is.) 

 

8. Jogi képviselők 2012. július 1-től kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a civil 

szervezetekkel kapcsolatos kérelmeket, tehát azok az alapítók, akik eleve ügyvéddel tervezik 

az alapítvány alapítását, ők csakis ezen a módon kérhetik a bejegyzést. Ez szintén jelentős 

gyorsítás jelent az alapítás folyamatában. 

 

9. Civil Információs Portál kezdte meg működését a www.civil.info.hu címen. Itt 

hozzáférhetőek a civil szervezetek legfontosabb adatai 

 

http://www.civil.info.hu/
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Melyek azok a legfontosabb változások, amelyek a közhasznú 
szervezetekre vonatkoznak és eltérést jelentenek az 

eddigiekhez képest? 
 

1.     2012. január 1-ét követően nem alapítható új közhasznú vagy kiemelkedően 

közhasznú szervezet 

 

2.  A korábban már bírósági nyilvántartásba vett közhasznú szervezetek megőrzik a 

közhasznú jogállásukat és az ez alapján szerzett jogaikat egészen 2014. május 31-ig, ezt 

követően csak az maradhat közhasznú jogállású, amely igazolja az új jogszabály szerinti 

feltételeknek való megfelelőséget 2014. május 31-ig. Figyelem! Amennyiben ezt 

elmulasztják, a bíróság 2014. június 1-től törli a nyilvántartásból a közhasznú 

minősítésüket! A határidőt máris jegyezzék fel! 

 

Melyek a közhasznúság fenntartásának konkrét, jogszabályban meghatározott 

feltételei, melyeket tehát e határidőig mindenképpen teljesíteni kell? 

 

a) Jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati közfeladat teljesítésére 

irányuló közhasznú tevékenységet kell a szervezetnek végeznie; és 

 

b) megfelelő anyagi erőforrásokkal kell  rendelkeznie. Ezen feltétel akkor teljesül, 

ha az alábbi 3 kritérium közül legalább egy teljesül az előző 2 lezárt üzleti évre 

vonatkozóan:  

 a szervezet átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy 

 a szervezet két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem 

negatív, vagy 

 a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők juttatásainak 

figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét, és 

 

c) megfelelő társadalmi támogatottsága van: ha az előző két lezárt üzleti éve 

vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül: 

 a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a 

szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül 

számított összes bevétel kettő százalékát, vagy 

  a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az 

összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy 

 közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz 

közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően. 
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Összefoglalva: a fenti a)+b)+c) feltételek együttes fennállása szükségeltetik, azzal, hogy a b) 

és c) feltételei közül egy-egy (az általunk „pipa jellel” jelölt) részfeltétel vagylagosan is 

elegendő, azok közül nem kell mindnek megfelelni. (Ha további kérdése van: 06(1) 2253041, 

dr.Haraszti Zsuzsanna segít Önnek is.) 

 

4.  Megszűnt a közhasznú tevékenységek tételes jogszabályi felsorolása, amely 

eddig tehát létezett.  

 

5.  2014. május 31-i hatállyal megszűnik a kiemelkedően közhasznú jogállás.  

 

6. A közhasznú szervezetek kivétel nélkül kötelesek kettős könyvvitelt vezetni. 

 

7. Az eddig közhasznúsági jelentés helyett pedig közhasznúsági mellékletet kell 

készíteni. Ebben kell bemutatni: 

 a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket,  

 a közhasznú tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit,  

 a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat (megfelelő 

anyagi erőforrások és társadalmi támogatottság igazolása). 

 

A közhasznúsági mellékletnek pedig tartalmaznia kell:  

 a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 

 a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, 

 a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő      

vezető tisztségviselők felsorolását. 

 

2012. február 15. 

 

Alapítványokkal, közhasznú szervezetekkel kapcsolatos 

kérdéseiket dr.Haraszti Zsuzsanna ügyvédnőnek tehetik fel 

ezen a számon: 06 (1) 225 3041, vagy írjanak neki a 

drharaszti@drnemethlaw.hu címen.  
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