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Fogalmi elhatárolás 

Egyesület Alapítvány 

- természetes személyek, jogi személyek, ezek 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei 

hozhatják létre 

- jogi személy, önkéntesen létrehozott, 

önkormányzattal rendelkező szervezet, amely 

az alapszabályban meghatározott célra alakul, 

nyilvántartott tagsággal rendelkezik és céljának 

elérésére szervezi tagjai tevékenységét 

- legalább 10 alapító tag 

- elsődlegesen gazdasági – vállalkozási 

tevékenység folytatása céljából nem hozható 

létre 

- magánszemély, jogi személy és jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaság tartós közérdekű célra hozhatja létre 

- jogi személy 

- elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatása 

céljából nem alapítható 

Civil szervezet 
a) civil társaság 

b) Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület, kivéve párt 
c) alapítvány 
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Fogalmi elhatárolás 

Gazdasági társaság Non-profit gazdasági társaság 

- üzletszerű közös gazdasági 

tevékenység folytatására 

- külföldi és belföldi, természetes és jogi 

személyek vagy jogi személyiség 

nélküli gazdasági társaságok 

alapíthatják, illetve tagként beléphetnek 

- átalakulással is létrehozható 

- formái: kft., rt., kkt., bt. 

- legalább 2 tag, kivéve kft., rt. 

 

- bármely gazdasági társasági formában 

- nem jövedelemszerzésre irányuló közös 

gazdasági tevékenység folytatására 

- üzletszerű gazdasági tevékenységet 

csak kiegészítő jelleggel folytathat 

- gazdasági tevékenységből származó 

nyereség a tagok között nem osztható 

fel, az a gazdasági társaság vagyonát 

gyarapíthatja 

- átalakulással is létrehozható, de a non-

profit gazdasági társaság más társasági 

formába csak a non-profit jelleg 

megtartásával alakulhat át 
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Fogalmi elhatárolás 

Szociális szövetkezet 

- szövetkezet: meghatározott összegű részjegytőkével alapított, a nyitott 

tagság és a változó tőke elvei szerint működő, jogi személyiséggel 

rendelkező szervezet; célja: a tagjai gazdasági, valamint más társadalmi 

(kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének 

elősegítése 

- szociális szövetkezet: olyan szövetkezet, amely iskolaszövetkezetként 

működik vagy célja a hátrányos helyzetben lévő tagjai számára 

munkafeltételek teremtése, illetve szociális helyzetük javításának 

elősegítése 

- legalább 7 alapító tag (csak természetes személy vagy önkormányzat) 
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Közhasznú jogállás 

Feltételei: 

– Magyarországon nyilvántartásba vett 

– közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely 

• a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal 

rendelkezik, továbbá amelynek 

• megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, és amely 

• civil szervezet (kivéve civil társaság) vagy olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a 

közhasznú jogállás megszerzését törvény lehetővé teszi (pl. szociális szövetkezet, non-profit 

gazdasági társaság) 

 alapítással már nem hozható létre közhasznú jogállású szervezet; a közhasznú jogállást a fenti 

feltételek megfelelő igazolásával lehet megszerezni 

 átmeneti szabály: a 2011. december 22. előtt nyilvántartásba vett közhasznú, kiemelkedően 

közhasznú jogállású szervezet 2014. május 31-ig kezdeményezheti a közhasznúsági 

nyilvántartásba vételt, feltéve, hogy a Civiltv. szerinti feltételeknek megfelel 
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Közhasznú jogállás 

Következményei többek között: 

– közhasznúsági nyilvántartásba vétellel szerzi meg a közhasznú jogállást 

– létesítő okirat kiegészítését igényli (a közhasznú tevékenységek tételes jogi 
felsorolása megszűnt; meg kell jelölni a jogszabályhelyet, ami előírja a közfeladatot, 
amelyhez kapcsolódóan a közhasznú tevékenységet folytatja) 

– éves beszámolóban közhasznúsági melléklet többletkövetelmény 

– gazdálkodás során elért eredmény nem osztható fel, közhasznú tevékenységre kell 
fordítani 

– (váltót, ill. más hitelviszonyt megtestesítő) értékpapírt nem bocsáthat ki 

– közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel 

– befektetési tevékenység végzése esetén befektetési szabályzat kell 

– szigorú, több irányú ellenőrzés alatt áll 

– 60 napon belül köteles kérni közhasznú jogállás törlését, ha a közhasznú minősítés 
feltételeinek már nem felel meg  

– meghatározott esetekben adó- és illetékmentesség, illetve adó- és illetékkedvezmény 
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Alapítás / változásbejegyzés 

– jogi képviselet kötelező: gazdasági társaságok, non-profit gazdasági 
társaságok, szociális szövetkezet 

– határidő: általában 30 nap, kivéve egyesület (60 nap) 

– illetékköteles: gazdasági társaság (non-profit gt. is!) 

• kft. alapítása: 100 ezer Ft (egyszerűsített cégeljárás: 50 ezer Ft) 

• kft. változásbejegyzése: 15 ezer Ft /alkalom 

• non-profit gt. esetén nem lehet egyszerűsített cégeljárás 
(szerződésminta) 

– illetékmentes: egyesület, alapítvány, közhasznú non-profit gt., szoc. szöv. 

– közzétételi költségtérítés: gazdasági társaság – kft. alapítása és 
változásbejegyzése esetén esetenként 3 ezer Ft (non-profit gt. is!) 

– alaptőke minimum: gazdasági társaság (non-profit is) – kft.: minimum 500 
ezer Ft, amely pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulás lehet 
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Felépítés 

 

Egyesület 

 

Alapítvány 

Non-profit gazdasági 

társaság / Gazdasági 

társaság (kft.) 

Szociális szövetkezet 

Legalább 10 alapító tag; 

különleges jogállású 

tagok (pártoló tag, 

tiszteletbeli tag) 

Legalább 2 tag, kivéve 

kft., rt. 

Legalább 7 alapító tag 

(csak természetes 

személy vagy 

önkormányzat) 

-  közgyűlés / taggyűlés -  közgyűlés / egyedüli 

tag 

-  közgyűlés 

(részközgyűlés), 

küldöttgyűlés 

- ügyintéző és 

képviseleti szerv / 

személy: elnökség / 

elnök 

- kezelő szerv / 

szervezet 

- vezető 

tisztségviselő(k): 

ügyvezető(k) 

- vezető 

tisztségviselők: 

igazgatóság elnöke 

és tagjai; illetve az 

ügyvezető elnök 

-  felügyelő bizottság 

- bizottságok (igény 

szerint) 

- felügyelő bizottság 

- bizottságok (igény 

szerint) 

- felügyelő bizottság 

- bizottságok (igény 

szering) 

- felügyelő bizottság 

- bizottságok (igény 

szerint) 

- könyvvizsgáló - könyvvizsgáló - könyvvizsgáló - könyvvizsgáló 

Civil szervezet 
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Felelősség 

Civil szervezet 

Egyesület 

Civil szervezet 

Alapítvány 

Non-profit gazdasági 

társaság / Gazdasági 

társaság 

Szociális 

szövetkezet 

Az egyesület: 

- a vagyonával 

önállóan 

gazdálkodik 

- tartozásaiért saját 

vagyonával felel 

A tagok: 

- az egyesület 

tartozásaiért - a 

tagdíj megfizetésén 

túl – saját 

vagyonukkal nem 

felelnek 

Az alapítvány: 

tartozásaiért saját 

vagyonával felel 

Az alapító: a szervezet 

tartozásaiért saját 

vagyonával (a vagyoni 

hozzájárulás 

megfizetésén túl) nem 

felel 

Társasági formától függ.  

Kft. esetében 

- a tag kötelezettsége a 

törzsbetét szolgáltatása és a 

létesítő okiratban 

megállapított egyéb vagyoni 

hozzájárulás szolgáltatása 

- a társaság kötelezettségeiért 

a tag nem felel, DE 

hitelezővédelem érdekében 

a korlátozott felelősség 

„áttörése” a törvényben (pl. 

ha a társaság elkülönült jogi 

személyiségével a hitelezők 

rovására visszaélt) 

- Kárfelelősség (Ptk., Mt.) 

A szövetkezet csak 

olyan gazdasági 

társaság alapítója, 

illetve tagja lehet, 

amelyben a 

felelőssége nem 

haladja meg az általa 

szolgáltatott 

hozzájárulás 

összegét. 

A szövetkezeti tag a 

szövetkezet 

tartozásaiért a 

részjegyével felel 

 

Kárfelelősség (Ptk., 

Mt.) 



Budapest / 468296.1 

Működés / pénzügyek 

– beszámoló készítési és közzétételi kötelezettség: főszabály szerint a 

tárgyévet követő év május 31-ig NB! Közhasznúsági melléklet! 

– fenti kötelezettség elmulasztása esetén szankciók 

– Kettős könyvvitel kötelező: minden közhasznú szervezetnél; minden 
egyesületnél, alapítványnál amely vállalkozási tevékenységet folytat és összes 
bevétele két egymást követő évben évi 50 milliónál több; minden nonprofit gazdasági 
társaságnál és szociális szövetkezetnél 

– könyvvizsgálat kötelező: 

• gazdasági társaság (non-profit is) / szövetkezet: kötelező kivéve, ha az üzleti 
évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves nettó árbevétele nem 
haladta meg a 200 millió Ft-ot és az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában 
a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt 

• egyesület / alapítvány / egyéb jogi személy: ha az éves (ár)bevétel az üzleti évet 
megelőző két üzleti év átlagában meghaladja a 200 millió Ft-ot 
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Adózás - Mindenkire irányadó szabályok 

Társasági adó 

– Adófizetési kötelezettség elsősorban a vállalkozási tevékenység 

után áll fenn 

– Mindegyik civil forma is alanya a társasági adónak - nem csak a 

gazdasági társaságok 

– Speciális adóalap módosító szabályok 

Általános forgalmi adó 

– Mindegyik szervezet alanya az Áfa tv.-nek is – kivéve ha alanyi 

mentes 

– Számos termékértékesítés, illetőleg szolgáltatásnyújtás mentes 

közérdekű jellegük miatt (Áfa tv. 85. §) 
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Adózás – Néhány specialitás 

Társasági adó – Egyesületek, alapítványok 

– Csak a vállalkozási tevékenység után áll fenn Tao. fizetési 

kötelezettség 

– Mentes a vállalkozási tevékenységből elért bevétel max. 10 millió 

forinting, de nem haladhatja meg az összes bevétel 10%-át 

Közhasznú jogállás esetén 

– Mentes a vállalkozási tevékenységből elért bevétel, ha az nem 

haladja meg az összes bevétel 15%-át – nincs összeg-plafon, de 

támogatás (részben) adóalapot növelhet! 

– 20%-os ún. „célzott kedvezmény” (vállalkozási adózás előtti 

nyereség 20%-a adóalap-csökkentő tétel) 
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Adózás – Néhány további specialitás 

Társasági adó – nonprofit gazdasági társaság, szociális szövetkezet 

– Közhasznú státusszal nem rendelkező társaságokra, szociális 

szövetkezetekre lényegében az általános szabályok vonatkoznak 

Közhasznú jogállás esetén 

– Adómentesség a kiszámított adóalapra számított adónak azzal az 

aránnyal megállapított részére, amely arány megfelel a közhasznú 

szervezetre vonatkozó  (Tao. tv. 6. számú melléklet E) fejezet) 

kedvezményezett tevékenységből származó bevételnek az összes 

bevételhez viszonyított arányának 

– Az adókedvezményeket az adómentességgel csökkentett adó 

arányában érvényesítheti 
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Támogatást nyújtó adózása 

Támogatások általában 

– Főszabály: Adóalap növelő tétel a támogatás összege/értéke 

– Megfelelő nyilatkozat birtokában viszont már elismert költség 

– A közhasznúnak juttatott adomány:  

• 20%-kal csökkenti az adózás előtti eredményt 

• további 20%-kal csökkenti tartós adományozási szerződés esetén 

• Közcélú adomány - Áfa körön kívül esik 
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Átalakulás 

Átalakulás: = jogutóddal történő megszűnés 

a) Társasági formaváltás  

 például  kft. → rt. 

    kft. → bt. 

    rt. → kft. stb 

a) Egyesülés (beolvadás, összeolvadás) 

b) Szétválás (kiválás, különválás) 

 

egyesület 

alapítvány 

gazdasági társaságok 
azzal, hogy non-profit 
gazdasági társaság csak 
ezen jelleg megtartásával 
alakulhat át, non-profit 
gazdasági társasággal 
egyesülhet, illetve non-profit 
gazdasági társaságokká 
válhat szét 

 

egyesülés (beolvadás, 
összeolvadás) 

szövetkezet: egyesülés, szétválás vagy gazdasági társasággá alakulás (kft. 

vagy rt.; kivéve a közhasznú szociális szövetkezet) 
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Megszűnés 

Civil szervezet 

Egyesület 

Civil szervezet 

Alapítvány 

Non-profit gazdasági 

társaság / Gt. 

Szociális szövetkezet 

Jogutóddal: egyesülés 
(beolvadás vagy 
összeolvadás) 

Jogutód nélkül 

- feloszlás (közgyűlés) 

- feloszlatás (bíróság) 

- törvényességi 
 ellenőrzés 
 eredményeként 
 megszűntetés vagy 
 megszűnés 
 megállapítása 
 (bíróság) 

- fizetésképtelenség 
 miatt  megszüntetés 
 (bíróság) 

 

Ha 

- célja megvalósult 

- idő eltelt 

- feltétel bekövetkezett 

- bíróság megszünteti vagy 
 más alapítvánnyal való 
 egyesítését rendeli el 

- a bíróság megszünteti, ha 
 céljának megvalósítása 
 lehetetlenné vált vagy 
 jogszabályváltozás 
 folytán a bejegyzést meg 
 kellene tagadnia 

- kezelő szerv az alapítvány 
 célját veszélyezteti és az 
 alapító a kijelölést nem 
 vonja vissza 

Jogutóddal: 

- társasági  

 formaváltás  

- egyesülés 

- szétválás 

Jogutód nélkül 

- időtartam eltelt, 
 megszűnési 
 feltétel megvalósult 

- legfőbb szerv elhatározza 

- tagok száma 1-re csökken, 
 kivéve kft., rt. 

- cégbíróság megszünteti (pl. 
 törvényességi felügyelet) 

Non-profitnál: 

Csak a megszűnéskori saját 
tőke összege adható ki, 
legfeljebb a tagok vagyoni 
hányadának teljesítéskori 
értéke erejéig. Ezt meghaladó 
vagyon közcélra fordítandó 
(létesítő okirat), végső esetben 
a Nemzeti Együttműködési 
Alap támogatására. 

Jogutóddal: 

- társasági  

 formaváltás  

- egyesülés 

- szétválás 

Jogutód nélkül 

- időtartam eltelt 

- közgyűlés elhatározza   

- tagjainak száma a 
 minimum alá csökken 
 és 6 hónapon belül 
 nem orvosolják 

- cégbíróság 
 megszűntnek 
 nyilvánítja 

- felszámolási eljárás 
 során megszünteti a 
 bíróság 

Közösségi alap átadása. 

 

A végelszámolási, csőd- és felszámolási eljárás szabályait a 
Civil tv.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

Vagyon  Nemzeti Együttműködési Alap támogatására 

 

átalakulás átalakulás 
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Fontosabb jogszabályok 

– 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről  egyesület, alapítvány 

– 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról  civil 

szervezetek (egyesület, közhasznú jogállás) 

– 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról  gazdasági társaságok 

(kkt., bt., kft., rt.) és non-profit gazdasági társaságok 

– 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről  szociális szövetkezet 

– 2000. évi C. törvény a számvitelről 

– 224/2000. (XII.19.) Korm. Rendelet az „egyéb szervezetek” számviteléről 

– 350/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet a civil szervezetek gazdálkodásáról, az 

adományok felhasználásának rendjéről, közhasznúsági melléklet formájáról 
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Köszönjük a figyelmet! 


