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A NESsT egy nemzetközi nonprofit szervezet, 
mely a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb 
társadalmi problémáira nyújt megoldást olyan 
társadalmi vállalkozások támogatása és fejlesztése 
révén, amelyek javítják a nonprofit szervezetek 
pénzügyi fenntarthatóságát és növelik társadalmi 
hatásukat.

Ez a kiadvány a NESsT-en kívüli forrásokból szár-
mazó információkat, illetve ezek alapján kialakított 
véleményeket is tartalmaz. A NESsT törekszik pontos 
információk közlésére, illetve a megalapozott 
véleményformálására, de nem garantálja, hogy a 
kiadványban található információk és megállapí-
tások minden esetben hibátlanok. Az itt közzétett 
jogszabályok változhatnak.

Ez a kiadvány tájékozató jellegű, melyben a NESsT 
nem nyújt jogi, számviteli, illetve egyéb szakmai 
jellegű tanácsadást. A szakmai tanácsadásnak 
minden esetben az adott helyzet körülményeihez 
kell igazodnia, így az alábbiakban leírt informáci-
ók, illetve megállapítások nem helyettesíthetik a 
hozzáértő szakemberek tanácsait. 

További információ a NESsT-ről, illetve kiadvány-
ainkról: 
NESsT Europe Nonprofit Kft.
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 58. 1/6.  
Magyarország
Tel: +36 1 2670231
Fax: +36 1 2660206
E-mail: nesst@nesst.org
Honlap: www.nesst.org

Az útmutató bemutatja a nonprofit szervezetek önfinanszírozó tevékenységére 
vonatkozó jogszabályi keretrendszert, illetve értékeli a releváns szabályozást és azok 
gyakorlati hatását annak érdekében, hogy feltárja, mely területeken szükséges a 
jogszabályok módosítása. 

Az 1. fejezet bemutatja az önfinanszírozás és a szabályozási környezet általános 
összefüggéseit, a nonprofit szervezetek önfinanszírozásának koncepcióját, valamint 
a NESsT által a Magyarországon jelenleg hatályos szabályozás vizsgálatánál alkal-
mazott kutatási módszertant és értékelési módokat. A 2. fejezet az International 
Center for Not-for-Profit Law (ICNL) által kialakított tipológiát vázolja fel. A 3. fe-
jezet a Magyarországon érvényben lévő jogi keretrendszert részletezi és bemutatja 
annak gyakorlati alkalmazását. A fejezet mindemellett a nonprofit szervezetek 
által követendő eljárásokat is leírja és bemutat két esettanulmányt. Végezetül a 
4. fejezet a vállalkozási tevékenységet is végző nonprofit szervezetekre vonatkozó 
magyar szabályozást tárgyalja és ajánlásokat tesz ennek fejlesztésére. 

A NESsT minden ember társadalmi, politikai, gazdasági és vallási jogait tiszteletben tartja, és nem 
különböztet meg senkit hátrányosan nemi, nemzetiségi vagy faji hovatartozás, fizikai vagy értelmi 
fogyatékosság, szexuális beállítottság, illetve politikai vagy vallási meggyőződés alapján.
A más önálló szerzők, illetve szervezetek tulajdonát képező részek kivételével e kiadvány teljes egészében 
a NESsT szerzői jogvédelme alatt áll. 
Copyright ©2011 NESsT Minden jog fenntartva. 
A szerzői jogok tulajdonosának előzetes írásos engedélye nélkül tilos a kiadványt bármilyen formában 
értékesíteni, vagy értékesítés céljából sokszorosítani.
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Köszönetnyilvánítás

A NESsT ezúton szeretne köszönetet mondani az alábbi 
személyeknek, illetve intézményeknek a kiadvány elkészíté-
sében nyújtott felbecsülhetetlen értékű segítségükért.

A nonprofit szervezetek önfinanszírozó 
tevékenységére vonatkozó jogi szabályozás 
Magyarországon

Dr. Aradszky Zsolt, ügyvéd, bankszakjogász, nonprofit 
jogi szakértő. A NESsT kérdőívére adott válaszai a magyar 
nonprofit jogra vonatkozó ismeretein, valamint gyakorló 
ügyvédként és szervezetek számára nyújtott tanácsadói 
tevékenysége során szerzett gyakorlati tapasztalatain 
alapulnak. 1995 óta foglalkozik nonprofit joggal, a 
Nonprofit Információs és Oktató Központnál 10 éven ke-
resztül látott el tanácsadói tevékenységet. Ügyfelei között 
számos nonprofit szervezet található. Több alkalommal 
közreműködött a nonprofit szervezeteket érinti egyes 
jogszabály tervezetek civil véleményezésében. Több éven 
keresztül oktatott nonprofit jogot joghallgatók részére, 
számos külföldi kiadvány számára készített a magyar 
nonprofit joggal foglalkozó háttéranyagot. Dr Aradszky 
Zsolt köszönetet kíván mondani dr. Gazsi Adriennek, 
Gerencsér Balázsnak, Pikó Zsuzsannának, Sebestény 
Istvánnak, az Európai Nonprofit Jogi Központnak és a 
Civil Szemlének a NESsT kérdőív kitöltéséhez nyújtott 
segítségükért. 

The International Center for Non-for-Profit Law 
(ICNL) szervezetnek a nonprofit szervezetek által folytatott 
vállalkozási tevékenységre vonatkozó jogi szabályozás 
vizsgálatára kialakított tipológiáért.

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítványnak 
(NIOK) és a Fogd a Kezem Alapítványnak, akik meg-
osztották tapasztalataikat és információt szolgáltattak 
önfinanszírozó tevékenységeik jogi vonatkozásairól.

Az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Ügyvédi 
Irodának a 2011. és 2012. évben történt törvényi válto-
zások kapcsán nyújtott pro bono jogi tanácsadásért és 
jogszabályi frissítésekért.

Jelen kiadvány a NESsT Jogi sorozatának keretén belül 
jelent meg. Az útmutató struktúrája és tartalma Nicole 
Etchart, a NESsT alapító-vezérigazgatójának eredeti ta-
nulmányán alapszik. A magyar jogi útmutatót Tóth Laura, 
a NESsT magyarországi vállalkozásfejlesztési munkatársa 
készítette, és Nicole Etchart lektorálta. Villányi-Nosko 
Viktória szintén részt vett a kiadvány szerkesztésében.     

Design:  Jorge Moraga

Köszönjünk a Trust for Civil Society in Central and Eatern 
Europe (CEE Trust) pénzügyi támogatását, mely lehetővé 
tette e kiadvány megjelenését.
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Az útmutatóban használt “nonprofit szervezet”1 
kifejezés magában foglal civil és nem állami szerve-
zeteket, valamint azon közösségi alapon szerveződő 
egyesületeket és csoportokat, amelyek sem a 
kormányzati, sem az üzleti szektorhoz nem tartoz-
nak. Mivel korlátozott kormányzati és önkéntes 
segítséget kapnak, sok nonprofit szervezet folytat 
önfinanszírozó tevékenységet2, hogy a küldetése 
és programjai megvalósításához szükséges bevételt 
megszerezze. 

A NESsT több mint száz önfinanszírozó tevé-
kenységet végző nonprofit szervezettel került 
már kapcsolatba Latin-Amerikában és Közép-
Európában, és vizsgálta, hogy az önfinanszírozás 
milyen hatással volt a szervezetek teljesítményére 
és fenntarthatóságára. A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az átlátható és támogató jogi környezet és sza-
bályozási keretrendszer különösen fontos szerepet 
játszik abban, hogy az önfinanszírozó stratégiák 
alkalmazása elterjedjen a nonprofit szervezetek 
körében. 

1 A NESsT a “nonprofit szervezet” gyűjtőfogalmat a hivatalosan 
bejegyzett nonprofit szervezetekre, nem állami szervezetekre, 
nonprofit kezdeményezésre létrejött egyesülésekre és minden 
olyan csoportra alkalmazza, melyek a kormányzati és az üzleti 
szektortól is elkülönülnek. Magyarországon e gyűjtőfogalom alá 
főként az egyesületek és az alapítványok tartoznak, de bizonyos 
esetekben a nonprofit gazdasági társaságok is, illetve bizonyos 
aspektusból a szociális szövetkezetek. Ezért az útmutató e négy 
jogi forma vizsgálatára tér ki.

2 A NESsT az “önfinanszírozó” kifejezést a nonprofit szervezetek 
által folytatott minden olyan tevékenységre használja, melyek 
révén ezen szervezetek megteremtik bevételeiket (termékérté-
kesítés, szolgáltatási díjak, tárgyi és immateriális javak, osztalék, 
illetve befektetésekből származó jövedelem). A NESsT “társadalmi 
vállalkozás” alatt olyan önfinanszírozó tevékenységet ért, mely 
által a nonprofit szervezet a pénzügyi fenntarthatóságát és a 
küldetésének megvalósítását biztosítja.
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Ezen keretrendszer határozza meg, hogy a 
nonprofit szervezetek egyáltalán folytathatnak-e 
önfinanszírozó tevékenységet, valamint kijelöli 
ezek módját is. Az adózási struktúra, a bürokrácia 
mértéke és a meglévő törvények érthetősége mind 
közvetlen hatással van az önfinanszírozó tevékeny-
ségek alakulására. Sok szervezet nem ismeri ezeket 
a szabályokat és úgy gondolja, hogy nem folytathat 
önfinanszírozó, illetve nyereségszerző tevékenysé-
get, mások pedig úgy érzik, ha mégis ezt teszik, az 
hírnevük vagy a donorokkal való kapcsolatukban 
csorbát ejthet. 

Még ha a nonprofit szervezetek tisztában is vannak 
a vonatkozó szabályozással, sokszor nem értik, 
milyen fajta adókat kell fizetniük, milyen bevallá-
sokat kell kitölteniük vagy milyen adminisztratív 
eljárásokat kell követniük. 

Az útmutató célja, hogy tisztázza a Magyarországon 
működő nonprofit szervezetekre vonatkozó jogi 
környezetet és bemutassa, hogy a szabályozás 
milyen mértékben teszi lehetővé az önfinanszírozó 
tevékenységek végzését. 

1.1  Mi az önfinanszírozás és miért fontos?

Az önfinanszírozó stratégiák révén a nonprofit 
szervezetek bevételt tudnak szerezni a küldetésük 
megvalósításának támogatásához. Ezen stratégiák 
alkalmazása válasz az uralkodó gyakorlatra, mely 
szerint a nonprofit szervezetek versengenek az 
előre meghatározott kormányzati, valamint a hazai 
és külföldi jótékonysági támogatásokért. Ez viszont 
jelentős számú nonprofit szervezetet rákényszerít 
a rövid távú, projekt-központú támogatásokra, és 
megakadályozza, hogy figyelmüket a hosszú távra 
szóló, stratégiai fejlődésre fordítsák. Az önfinan-
szírozás révén a nonprofit szervezetek képesek 
lehetnek hosszú távú fenntarthatóságuk javítására 
és részben önállóvá tehetik magukat azáltal, hogy 
az államtól és magánadományozóktól kapott támo-
gatásokat kiegészítik a saját bevételeikkel.

Az önfinanszírozás nem feltétlenül vezet a 
nonprofit szervezetek elüzletiesedéséhez. Sőt, 
inkább nagyobb fokú függetlenséget és fenn-

tarthatóságot biztosít anélkül, hogy küldetésük 
vagy értékeik tekintetében kompromisszumra 
kényszerülnének. Az önfinanszírozásból származó 
jövedelem révén olyan munkákat is tudnak támo-
gatni, melyeket a hagyományos forrásokból sokszor 
nehéz finanszírozni, mint például az alapvető mű-
ködési költségek, új programok vagy promóció.

A NESsT nem gondolja, hogy az önfinanszíro-
zásnak teljesen fel kellene váltania a támogatás 
hagyományos módjait, azonban a kormányzati és 
jótékonysági támogatás tökéletes kiegészítője lehet. 
Az önfinanszírozásnak köszönhetően a nonprofit 
szervezetek nem csupán pénzügyileg erősödnek 
meg, hanem szervezetileg is, annak révén, hogy 
látják, képesek saját bevétel szerzésére és maguk 
meghatározni a szükséges tennivalókat a donorok 
esetleges megszorításaitól függetlenül. 

Mindezek mellett a nonprofit szervezetek önfinan-
szírozó tevékenysége - ha társadalmilag felelős és 
környezettudatos módon gyakorolják -, egy a helyi 
közösségek, a kistermelők és az alacsony jövedelmű 
emberek szükségleteire nagyobb figyelmet fordító 
“alternatív gazdaság” kialakításához járulhat hozzá. 
A nonprofit szervezetek által kínált termékek 
megvásárlása és szolgáltatásaik igénybevétele révén 
a fogyasztók egyszerre járulnak hozzá a szervezet 
küldetésének megvalósításához és egy egyenlőbb és 
fenntarthatóbb világ létrehozásához. 

Az önfinanszírozó tevékenységek a következők 
lehetnek: 

– Tagdíjak: tagoktól beszedett díjakból származó 
bevétel valamely termékért, szolgáltatásért vagy 
egyéb előnyért cserébe (pl. hírlevél vagy magazin 
a tagok számára, kedvezmények termékekre vagy 
szolgáltatásokra). Ha a díjat nem termékért vagy 
szolgáltatásért cserébe fizetik, akkor az adomány-
nak minősül. 

– Szolgáltatási díjak: a szervezet meglévő szakis-
meretét vagy szakértelmét hasznosítva a köz- és 
magánszektor fizető ügyfeleivel való üzleti együtt-
működés (pl. a nonprofit szervezet tanácsadási 
szolgáltatást nyújt vállalkozásoknak vagy helyi 
önkormányzatoknak).
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– Termékértékesítés: a projektek során készített 
termékek eladása ajándékozás helyett (pl. könyvek 
vagy más kiadványok); termékek (pl. természetbe-
ni adományok) nyereséggel való újraértékesítése; 
illetve új áruk termelése és értékesítése (pl. pólók, 
bögrék). 

– Tárgyi eszközök hasznosítása: ingatlanok, telkek, 
létesítmények, eszközök vagy egyéb tárgyak 
bérbeadása, amennyiben azok nincsenek haszná-
latban a küldetés megvalósításához kapcsolódó 
tevékenységekhez.

– Immateriális javak hasznosítása: szabadalmak 
vagy más szerzői jogok hasznosításából, illetve a 
nonprofit szervezet nevét vagy hírnevét kihasználó 
termékekből származó jövedelem.

– Befektetésekből származó nyereség: passzív befekteté-
sek, mint a betétszámlák és a nyíltvégű befektetési 
alapok, illetve aktív és összetettebb pénzügyi tranz-
akciók (aktív adásvétel az értékpapírpiacon vagy 
hitelkiváltás), stb.

Ahogy korábban már láttuk, a nonprofit szer-
vezetek általában azért fognak önfinanszírozó 
tevékenységekbe, hogy pénzügyi helyzetüket 
erősítsék, illetve társadalmi céljuk megvalósítását 
elősegítsék. A szervezetek egy része ezt csupán 
azért teszi, hogy profitot termeljen, s abból alap-
vető, a küldetéséhez kapcsolódó programokat 
finanszírozzon. Ilyenkor a szervezet nem kívánja a 
társadalmi küldetését közvetlenül az önfinanszíro-
zás révén megvalósítani, hanem csupán közvetett 
módon, a megszerzett profitot a társadalmi kül-
detés elősegítésére használja fel. Erre lehet példa 
egy egészségügyi szervezet, amely nyomdászati 
tevékenységbe kezd, és az ebből származó bevételét 
kutatási projektekre fordítja. Ez esetben tevékeny-
sége nem kapcsolódik a küldetéséhez.

Más nonprofit szervezetek esetében viszont az 
önfinanszírozó stratégiák elsődlegesen a társa-
dalmi küldetés megvalósításához kapcsolódnak. 
Ilyen például egy olyan nonprofit szervezet, amely 
asztalos tanfolyamokat indít és munkalehetőséget 
biztosít korábbi kábítószer-használók talpra állása 
érdekében, és a tanulók által készített bútorokat 
értékesíti, ebből pedig az anyagköltségeket és a ta-

nulók fizetését finanszírozza. Az ilyen tevékenység 
a küldetéshez kapcsolódónak tekinthető. 

A fenti két példa nem zárja ki kölcsönösen egy-
mást; egyik esetben sem csak a pénzügyi, vagy 
önmagában a társadalmi cél ösztönzi önfinanszíro-
zó tevékenység végzésére a nonprofit szervezeteket. 
Sok esetben a szervezetek célja az önfinanszírozás 
révén a pénzügyi és a társadalmi célok szimultán 
megvalósítása. Például egy egészségügyi szer-
vezet szélesebb körben terjesztheti el kutatása 
eredményeit, ha saját maga publikálja azt, míg a 
tanfolyamon készített bútorok értékesítése után 
fennmaradt összeggel a szervezet más programokat 
támogathat vagy azt a saját működési költsége-
ire fordíthatja. Mindkét esetben - ahogy ezt az 
útmutató is illusztrálni fogja - az önfinanszírozó 
tevékenység célja, illetve az ezen tevékenységek és a 
szervezet küldetése közti kapcsolat alapvetően meg-
határozza, hogy a jogi szabályozás hogyan kezeli az 
adott tevékenységet. 

1.2  Az útmutató célja és tartalma

Forrásai diverzifikálása érdekében már számos 
magyar nonprofit szervezet alkalmaz önfinan-
szírozó stratégiákat; ám legtöbbjük igen kevés 
szakértelemmel, tőkével vagy bármilyen más 
támogatással fogott bele. A NESsT tapasztalatai azt 
mutatják, hogy sok szervezetnek nincs meg sem 
a belső forrása (szakértelem, humán erőforrás, 
megfelelő pénzügyi rendszer, az érdekeltek támo-
gatása, üzleti terv), sem pedig a szükséges külső 
támogatás (finanszírozás, tanácsadás, kedvező jogi 
környezet), ahhoz, hogy önfinanszírozó tevékeny-
ségbe kezdjen. Amikor mindezek ellenére egy 
szervezet mégis próbálkozik, alkalmazottaira óriási 
nyomás nehezedik, illetve közvetetten a szervezet 
egyéb programjainak, végső soron küldetésének 
megvalósítása is nehézségekbe ütközik. Ha egy 
nonprofit szervezet az önfinanszírozó tevékenység 
folytatása mellett dönt, fontos, hogy azt a megfe-
lelő technikai és pénzügyi támogatás és az ilyen 
jellegű tevékenységet lehetővé tevő külső feltételek 
mellett tegye. 

Azok a nehézségek és feltételek, melyekkel az önfi-
nanszírozó tevékenységet végző magyar nonprofit 
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szervezetek találkoznak, rávilágítanak arra, hogy 
mindenképpen szükséges a vonatkozó jogi szabá-
lyozás alapos megértése. Ezzel összefüggésben az 
útmutató az alábbi területekkel foglalkozik: 

1. A nonprofit szervezetek önfinanszírozására 
vonatkozó legjelentősebb magyar törvények, szabá-
lyok és eljárások felvázolása. 

A 3. fejezet bemutatja, hogyan rendelkezik a 
magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv 
és az adótörvények az önfinanszírozásról vagy 
“vállalkozási tevékenységről”. A fejezet elemzi 
a közigazgatási nyilvántartásokat, eljárásokat és 
adózási szabályokat, amelyek az üzletszerű gazda-
sági tevékenységet folytató nonprofit szervezetekre 
vonatkoznak. Emellett általános képet ad ezekről a 
törvényekről és jogszabályokról annak érdekében, 
hogy az magyar nonprofit szervezetek tisztában 
legyenek egyrészt azzal, hogy hol helyezkednek 
el a jogrendszeren belül, másrészt pedig hogy az 
önfinanszírozás érdekében folytatott vállalkozási 
tevékenységükre és társadalmi vállalkozásaikra 
milyen adózási szabályok vonatkoznak.

2. Az önfinanszírozó tevékenységekre vonatkozó 
magyar jogszabályok értékelése, gyakorlati hatásaik 
bemutatása és azon területek feltérképezése, ahol 
a szabályozás fejleszthető lenne. 

Az útmutató rávilágít a jogszabályok erősségeire 
és gyengeségeire – elősegítik vagy hátráltatják az 
önfinanszírozást, lehetővé teszik-e az átlátható 
önfinanszírozást, illetve megnehezítik vagy éppen 
elősegítik az egész szektor működését. A jogi sza-
bályozás vizsgálata egy, az adózáshoz kapcsolódó 
tipológia alapján történik, amely megkönnyíti a 
megértést és az értékelést. 

A tipológiát elsőként az International Center for 
Not-for-Profit Law (ICNL) dolgozta ki a közép- és 
kelet-európai nonprofit szervezetek által folytatott 
vállalkozási tevékenységre vonatkozó jogi szabá-

lyozás vizsgálatára.3 Ez a tipológia mára széles 
körben elfogadott tipológiává vált az ilyen tevé-
kenységek adózási szabályainak megértéséhez és 
értékeléséhez. 

Az ICNL tipológia a 2. fejezetben kerül bemuta-
tásra; a magyar szabályozás ennek megfelelően 
készült elemzése a 3. fejezetben olvasható; a bemu-
tatott kritériumok pedig a 4. fejezetben található 
értékelések és javaslatok alapjául szolgálnak.

1.3  Háttér és módszertan

Az útmutató a NESsT azon törekvéseinek a részét 
képezi, melyekkel az önfinanszírozást kívánja előse-
gíteni a közép-európai és latin-amerikai nonprofit 
szervezetek között. 1997-től kezdve a NESsT számos 
kutatást végzett a nonprofit szervezetek körében 
annak érdekében, hogy az önfinanszírozáshoz kap-
csolódó kihívásokat és szükségleteket feltárja. Az 
alkalmazott kutatás céljai a következők voltak:

• A nonprofit szervezetek által jelenleg folytatott 
önfinanszírozó tevékenységek értékelése. A 
NESsT nyolc országban alakított ki nemzeti 
értékelési rendszert a nonprofit szervezetek 
önfinanszírozásáról a szervezetek szükségle-
teinek meghatározása érdekében, valamint 
azért, hogy az önfinanszírozó tevékenységet 
megkezdő vagy azt tovább fejlesztő nonprofit 
szervezetek számára a kapacitás kiépítéséhez 
szükséges eszközöket és támogatást előkészítse.

• Sikertörténetek és akadályok dokumentálása. A 
NESsT több mint hatvan esetet tanulmányozott 
a nonprofit szervezetek önfinanszírozása terén 
annak érdekében, hogy fejlődésük alakulásába 
bepillantást nyerjen.

• A nonprofit szervezetek önfinanszírozását 
szabályozó jogi környezet vizsgálata kilenc 

3 Az ICNL egy nemzetközi szervezet, melynek küldetése a civil 
társadalom támogatása és az egyesülési szabadság elterjesztése 
világszerte. Más nemzetközi, nemzeti és helyi szervezetekkel 
együttműködve az ICNL a világ számos országában nyújt tech-
nikai segítséget annak érdekében, hogy olyan a nonprofit, nem 
kormányzati szektort érintő szabályozás jöjjön létre, amely támo-
gatja ezeket a szervezeteket, illetve a már meglévő jogszabályi 

keretrendszerek fejlesztéséhez kíván hozzájárulni. Dokumentációs 
központjában megtalálhatók a törvények, jogszabályok és egyéb 
releváns dokumentumok, ezen kívül az ICNL képzést és oktatást 
nyújt, valamint a nem kormányzati szektort érintő jogszabályok 
fejlesztésére vonatkozó kutatásokat végez. További információért 
látogasson el a www.icnl.org weboldalra.
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országban, ideértve a releváns helyi és nemzeti 
szabályozási és adózási rendszert. 

• A kutatás tanulságainak elterjesztése –kon-
ferenciák, szemináriumok, műhelyek 
szervezése révén– az összes szektor érdekeltje 
számára azon törekvés mellett, hogy meg-
felelő stratégiát dolgozzon ki a nonprofit 
szervezetek önfinanszírozó tevékenységeinek 
támogatásához.

Az útmutató kutatási módszertanát a NESsT 
fejlesztette ki egy adott országnak a nonprofit szer-
vezetek önfinanszírozását szabályozó jogi környezet 
értékeléséhez. A módszertan a következő alapvető 
problémák és kérdések megoldásához kíván segít-
séget nyújtani: 

1. Mit mond a jog. Hogyan kezeli jelenleg a jog 
a nonprofit szervezetek önfinanszírozó tevé-
kenységeit, ideértve a hatályos szabályozást, a 
jogfejlődést, a jogszabályok módosítását, a szabá-
lyozási szemléletet, az adókulcsokat, a jelentéstételi 
kötelezettségeket, egyéb törvényeket és szabályo-
kat, jogeseteket, valamint különböző intézmények 
és jogászok által nyújtott esetleges tanácsadást vagy 
segítséget? 

2. Hogyan kell a jogszabályokat értelmezni? A nonprofit 
szervezetek számára könnyen megérthetőek a 
vonatkozó jogszabályok? 

3. A jogszabályok hatása. Mi a hatályos szabályozás 
hatása a nonprofit szervezetek önfinanszírozó 
tevékenységére? 

4. Javaslatok a jogszabályokhoz. Mik a legfontosabb 
módosítási javaslatok a jelenlegi szabályozási 
problémákra?

A kutatás dr. Aradszky Zsolt segítségével készült, 
aki amellett, hogy bankszakjogász, igen tapasztalt 
a nonprofit szervezetekre vonatkozó jogszabályok 
elemzésében, és aki együttműködött a NESsT-tel az 
szabályozási környezetet érintő kérdőíves felmérés 
elkészítése során. 

Dr. Aradszky Zsoltnak a kérdőív kérdéseire adott 
válaszai a magyar nonprofitjogra vonatkozó ismere-
tein, valamint gyakorló ügyvédként és szervezetek 
számára nyújtott tanácsadói tevékenysége során 
szerzett gyakorlati tapasztalatain alapulnak. 1995 
óta foglalkozik nonprofit joggal, a Nonprofit 
Információs és Oktató Központnál 10 éven ke-
resztül látott el tanácsadói tevékenységet. Ügyfelei 
között számos nonprofit szervezet található. Több 
alkalommal közreműködött a nonprofit szerve-
zeteket érinti egyes jogszabály tervezetek civil 
véleményezésében. Több éven  keresztül oktatott 
nonprofit jogot joghallgatók részére, számos kül-
földi kiadvány számára készített a magyar nonprofit 
joggal foglalkozó háttéranyagot.

A 3. fejezetben felvázolt jogszabályi keretrendszer 
illusztrálására két eset - a Nonprofit Információs 
és Oktatási Központ és a Fogd a Kezem Alapítvány 
- kerül bemutatásra a nonprofit szervezetek által 
szerzett tapasztalatok alaposabb ismertetése 
érdekében. 

A 2011. és 2012. évben történt törvényi változá-
sokat a vastagon kiemelt részek tartalmazzák. A 
jogszabályi frissítéseket és jogi tanácsadást az 
Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Ügyvédi 
Iroda pro bono szolgáltatásként végezte el a 
NESsT számára. Segítségét ezúton is meg szeret-
nénk köszönni.
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A nonprofit szervezetek 
önfinanszírozó tevékenységére 
vonatkozó jogi szabályozás 
Magyarországon

2. fejezet

A fejezet egy, a nonprofit szervezetek önfinan-
szírozó tevékenységét meghatározó szabályozás 
elemzésére szolgáló tipológiát mutat be. A ti-
pológiát az ICNL dolgozta ki4, a NESsT pedig 
módosította a magyar jogrendszer vizsgálatához 
szükséges mértékben. Mielőtt a magyar sajátossá-
gok értékelése kerülne sorra, bemutatunk négy 
területet, amely elengedhetetlen a nonprofit 
szervezetek önfinanszírozására vonatkozó jogi 
struktúra megértéséhez: 1) a nonprofit szerve-
zetek jogi jellemzői; 2) az önfinanszírozás jogi 
definíciója; 3) az önfinanszírozó tevékenység 
engedélyezéséhez szükséges kritériumok és 4) 
az önfinanszírozó tevékenységekhez kapcsolódó 
adózás.

Fontos megjegyezni, hogy dokumentu-
maiban az ICNL a “nonprofit szervezet” 
(non-profit organization-NPO) vagy “nem 
kormányzati szervezet” (non-governmental 
organization - NGO) kifejezést használja. Bár ez 
nincsen teljes átfedésben a NESsT “nonprofit 
szervezet”meghatározásával, jelen útmutató végig 
ezt a terminust alkalmazza. Alapvetően négy 
magyar szervezettípusra korlátozódik a vizsgá-
latunk: az egyesületeket, az alapítványokat, a 

A jogszabályi keretrendszer 
értékelésére szolgáló tipológia

4 A fejezetben bemutatott tipológia az ICNL engedélyével két 
műből lett átvéve: a “Regulating Economic Activities of Not-for-
Profit Organizations” (ICNL, 1997) címűből, amit az ICNL “A civil 
társadalom szabályozása” elnevezésű, Budapesten, 1996 máju-

sában tartott konferenciához készített és a “Handbook on Good 
Practices Relating to Non-Governmental Organizations, Appendix 
I: Economic Activities and Taxation” (ICNL, 2000) címűből.
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önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett köz-
érdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban 
meghatározott követelményeknek és feltételeknek 
megfelelve végez.

Fontos hozzátenni, hogy néhány nonprofit 
szervezet, mint például a szövetkezetek, nyugdíj-
pénztárak, szociális szervezetek és szakszervezetek 
szintén NPO-knak tekinthetők, és az egyesüle-
tekre és alapítványokra vonatkozó általános jogi 
szabályok őket is érintik, mindemellett pedig meg-
vannak a sajátos szabályaik és ellenőrző hatóságaik. 
Jelen tanulmány ezek közül csak a szociális szövet-
kezetek szabályozási környezetére tér ki, a többi 
forma nem képezi részét ennek a tanulmánynak. 

Az ICNL kifejezett különbséget tesz az NPO-kon 
belül, és tipológiája is ennek megfelelően két jogi 
kritériumot hangsúlyoz, melyek révén a nonprofit 
szervezeteket meg lehet különböztetni a nyereség-
orientált szervezetektől:

1. A nyereség felosztásának tilalma. Habár a nonprofit 
szervezetek számára sem tilos a nyereségszerzés, 
a profit nem osztható fel személyes haszonként 
magánszemélyek között (Kiegészítés: Ezt a tiltást 
a Civil tv. csak a közhasznú szervezetekre vonat-
kozóan tartalmazza.), úgy mint az alapítók, tagok, 
hivatalnokok, vezetők, ügynökök, alkalmazottak 
vagy bármely egyéb érintett fél. 

2. A közérdek szolgálata mint célkitűzés. Definíció 
szerint az NPO-kat elsősorban a közérdek szolgá-
latára szervezték és ennek érdekében működnek. 
Ezek a jellemzők függetlenek az NPO adott jogi 
formájától. 

Egy szervezet addig tekintendő nonprofitnak, 
amíg célja a közérdek szolgálata és fenntartja 
a nyereségfelosztás tilalmának elvét.

Ennek megfelelően az útmutató is többféle jogi 
formában működő NPO-kat tárgyal, egészen addig, 
amíg a közérdeket szolgálják és a nyereségfelosz-
tás tilalmának elvét betartják (nonprofit cél). Ez 
alól kivételt képez Magyarországon a szövetkezet, 
melyet a profitfelosztás tilalmának hiánya elle-

nonprofit gazdasági társaságokat és a szociális szö-
vetkezeteket érintő környezetet vesszük górcső alá.

2.1 A nonprofit szervezetek jogi jellemzői

Az alábbiakban felsorolt jellemzők rávilágítanak a 
nonprofit és for-profit szervezetek legfontosabb kü-
lönbségeire, és ezáltal érthetővé teszik a nonprofit 
szervezetek által végzett önfinanszírozó tevékeny-
ségek lényegét. Ez a fejezet és az útmutató további 
része a nonprofit szervezetek egy részére összpon-
tosít: azokra, amelyek jótékonysági célkitűzései a 
közérdeket szolgálják. Nincs közös megegyezés 
a közérdek fogalmáról, ezért a 3. és 4. fejezet 
nagy része a magyar jogot veszi alapul a kérdés 
tárgyalása során és a közhasznúság státuszával 
kapcsolja össze. Kiegészítés: jogszabály a közérdek 
fogalmát nem mondja meg, a Ptk. kommentár 
az alapítványoknál azt mondja, hogy közérdekű-
nek minősül a cél akkor, ha az a társadalom vagy 
egyéb szélesebb közösség érdekeit szolgálja. A 
közérdekűség fogalmát nem lehet azonban csupán 
az érintett (kedvezményezett) személyek száma 
alapján megítélni. Közérdekű lehet a célja annak 
az alapítványnak is, amely kis számú közösség vagy 
adott esetben egyetlen ember érdekét szolgálja, 
de nem elsősorban jövedelemszerző, illetőleg 
vagyongyarapító jellegű, hanem az általános tár-
sadalmi értékítélet szerint a köz érdekében is álló 
célt szolgál. Ilyen lehet többek között bizonyos 
alkotmányos kötelezettségek alapítvány útján való 
teljesítése; valakinek emberiességi, humánus érzés-
ből való támogatása vagy valamelyik tudományos, 
művészeti, környezetvédelmi, vallási stb. célkitű-
zés. Így például a súlyos betegségben szenvedő 
egyén gyógyulásának elősegítésére létesült alapít-
vány is közérdekűnek tekinthető, mint ahogy a 
tehetséges pályakezdő művész, tudományos kutató 
képzését elősegítő ösztöndíj alapítása is végső 
soron közérdekű célt szolgál. 

A Civil törvény a közérdeket és a közhasznúságot a 
közfeladat fogalmán keresztül összekapcsolja. Ez 
alapján a Civil Tv. Szerint közhasznú tevékenység: 
minden olyan tevékenység, amely a létesítő okirat-
ban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül 
vagy közvetetten szolgáljaA közfeladat fogalma 
pedig: jogszabályban meghatározott állami vagy 
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nére megvizsgáltunk. A szövetkezetek esetében a 
közösségi alapképzés mechanizmusán keresztül a 
szabályozás alapján a természetes személy tagok 
valamint hozzátartozóik számára biztosítandó 
juttatások és támogatások teljesítésére lehet fel-
használni a keletkezett vagyon egy meghatározott 
részét (részletesebben lásd a 3. fejezetben).

2.2. Az önfinanszírozás jogi definíciója

Sokféle jogi és köznapi kifejezés és definíció 
létezik a nonprofit szervezetek által bevételszerzési 
céllal végzett tevékenységekre (pl. kereskedelmi 
tevékenység, vállalkozási tevékenység, társadalmi 
vállalkozás, társadalmi célú vállalkozás, jövede-
lemszerző tevékenység). Az ICNL a vállalkozási 
tevékenység terminust használja az önfinanszí-
rozásra vonatkoztatva. Az ICNL a vállalkozási 
tevékenységet “üzletszerűen végzett kereskedel-
mi vagy gazdasági tevékenységként” definiálja, a 
hagyományosan elfogadott kivételek kizárásával 
(pl. kulturális eseményekre szóló jegyek árusítása, 
oktatási intézmények tandíjai, nonprofit kórhá-
zak szolgáltatási díjai). Ezzel szemben a NESsT 
az “önfinanszírozás” kifejezéssel utal a nonprofit 
szervezetek által bevételszerzési céllal folytatott 
tevékenységekre, ideértve az előző fejezetben felso-
rolt hat féle tevékenységet. 

Az magyar törvények lehetővé teszik, 
hogy a nonprofit szervezetek gazdasági-
vállalkozási tevékenységet folytassanak, 
de csupán kiegészítő jelleggel és csupán 
addig, amíg az a szervezet eredeti célját 
nem veszélyezteti. 

Meg kell jegyezni, hogy a nonprofit szervezetek 
közül a magyar Polgári Törvénykönyv az alapít-
ványt és az egyesületet határozza meg, a 2012. 
január 1-jétől hatályos Civil Törvény (Egyesülési 
jogról, közhasznú jogállásról szóló törvény) pedig 
további rendelkezéseket tartalmaz a civil szerveze-
tekre, azon belül is a számunkra fontos egyesületek 
és alapítványok működésére vonatkozóan. A gazda-
sági társaságokról rendelkező törvény szabályozza 

a nonprofit gazdasági társaságok működését, a 
szociális szövetkezetekét pedig a szövetkezetekről 
szóló törvény.

Ahogy azt később részleteiben is látni fogjuk, a 
különböző jogi formák vállalkozási tevékenységére 
vonatkozó rendelkezések számos különböző jog-
szabályban, egymással gyakran nem összhangban 
jelennek meg. A kapcsolódó fogalmak – úgy mint 
gazdálkodó tevékenység, a magyar jogban hasz-
nált gazdasági-vállalkozási tevékenység, üzletszerű 
gazdasági tevékenység, vállalkozási tevékenység 
- tisztázatlanságából fakadóan a vállalkozási tevé-
kenységet illető intézkedések során – legyen szó 
nyilvántartásba vételről vagy adófizetési kötelezett-
ségről - gyakran sok múlik a bírói gyakorlaton. 

Megjegyzés: Az útmutató az önfinanszírozó 
és vállalkozási tevékenység kifejezést egymás 
szinonimájaként használja az ICNL tipológia 
bemutatásánál. 

2.3  Az önfinanszírozó tevékenység 
engedélyezéséhez szükséges 
kritériumok

Az ICNL szerint “alapvető fontosságú kérdés, hogy 
az NPO-k milyen mértékben folytathatnak vállal-
kozási tevékenységet anélkül, hogy elveszítenék 
jótékonysági státuszukat”. Ha ebből indulunk ki, 
akkor a kérdés egyelőre nem az, hogy ezeknek a 
tevékenységeknek adómentesnek kell-e lenniük, 
hanem hogy egyáltalán milyen feltételekkel lehet a 
végzésüket engedélyezni. 

 A kérdés egyelőre nem az, hogy ezeknek 
a tevékenységeknek adómentesnek 
kell-e lenniük, hanem hogy egyáltalán 
milyen feltételekkel lehet a végzésüket 
engedélyezni.

Globális vita folyik arról, hogy vajon egy vállalko-
zási tevékenységet végző NPO elveszíti-e alapvető 
jellegét. Egyszerű a válasz: amennyiben a vállal-
kozási tevékenységet nem elsősorban a profit 
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termelése motiválja, és ez világosan le van fektetve, 
akkor azt mondhatjuk, hogy a vállalkozási tevé-
kenység végzése miatt nem kell, hogy elveszítsék 
nonprofit vagy társadalmi státuszukat. 

A kormányok általában két féle tesztet alkalmaznak 
annak megállapítására, hogy egy vállalkozási tevé-
kenység nonprofit vagy “for-profit”:

1. Alapvető cél. Az alapvető cél megállapítására 
vonatkozó teszt jelenti az egyik fajta jogi modelljét 
a nonprofit szervezetek önfinanszírozását érintő 
szabályozásnak. Nem tiltja az önfinanszírozó 
tevékenységeket, azonban azt hangsúlyozza, hogy 
az NPO-kat elsősorban nonprofit célokra és nem 
személyes előnyök megszerzésére hozták létre és 
működtetik. Ez a feltétel azt sugallja, hogy az ön-
finanszírozás küldetésorientált célokra kell, hogy 
szolgáljon, és nem jelentheti a szervezet elsődleges 
tevékenységét. A több ország jogrendszerében 
is megtalálható tesztre példák: a vállalkozási 
tevékenység nem az alapvető célja (vagyis a főtevé-
kenysége) a nonprofit szervezetnek; a vállalkozási 
tevékenység kiegészíti az NPO-k programját; illetve 
a vállalkozási tevékenységek intézményi célokhoz 
kötődnek.

2. A megtermelt jövedelem felhasználása. Az előző-
vel szemben a jövedelem céljának megállapítását 
szolgáló teszt önmagában nem foglalkozik azzal, 
hogy egy tevékenység vállalkozásinak vagy keres-
kedelminek minősül, hanem kizárólagosan azt 
vizsgálja, hogy a tevékenységből származó bevételt 
mire fordítják. Ennek értelmében egy szervezetnek 
az összes bevételét nonprofit célokra kell fordíta-
nia annak érdekében, hogy NPO-nak minősüljön. 
Így tehát az a szervezet, amely idejének 99%-ában 
vállalkozik, 1%-ban pedig a közérdeket szolgáló te-
vékenységet végez és összes jövedelmét ez utóbbira 
fordítja, még minősülhet nonprofit szervezetnek. 
Erre példa, amikor a vállalkozási tevékenységből 
származó profittal a szervezet küldetését támogat-
ják és nem osztják szét. 

Akármelyik tesztet is vesszük alapul, egy NPO 
végezhet vállalkozási tevékenységet, ha azzal azt 
a küldetést (nonprofit célokat) szolgálja, melyre 
létrehozták. Hozzá kell tenni, hogy a kormányok 
megtehetik – és egyes esetekben meg is teszik 

–, hogy az alapvető cél és a jövedelem céljának 
megállapítására szolgáló tesztre vonatkozó felté-
teleket együttesen írják elő annak meghatározása 
érdekében, hogy az NPO-k milyen vállalkozá-
si tevékenységet végezhetnek. Így például egy 
kormány csak azokra a tevékenységekre ad enge-
délyt, melyek a nonprofit szervezet küldetésével 
összefüggnek (alapvető cél teszt), és előírja, hogy 
az ezekből származó bevételt kizárólagosan kül-
detésorientált tevékenységekre kell fordítani (a 
jövedelem felhasználása teszt). 

De milyen alappal engedhetik a kormányok 
vállalkozási tevékenységek végzését a nonprofit 
szervezeteknek? Két fő közpolitikai indoka van 
ennek:

1. Az önfinanszírozás révén a nem állami források is 
a közjó szolgálatára fordíthatók. A vállalkozási tevé-
kenységből származó jövedelem az NPO-k fontos 
pénzügyi forrása (különösen a feltörekvő piacgaz-
daságokban, ahol hiányoznak a jótékonykodási 
hagyományok és a magántőke is), és lehetővé 
teszi számukra, hogy a közérdeket szolgáló tevé-
kenységük végzése közben kevésbé függjenek a 
kormányzati támogatásoktól és az adományoktól.

2. Az önfinanszírozás közvetlenül szolgál közérdekű 
célokat. Bizonyos vállalkozási tevékenységek közvet-
lenül közérdekű célokat szolgálnak. Így például, 
habár egy oktatási módszertanról szóló könyvnek 
egy oktatási szervezet általi értékesítése vállalkozási 
tevékenységnek minősül, mégis a könyv terjesztése 
közvetlenül szolgál egy közérdekű célt, az oktatás 
elősegítését. Ha megakadályozzák a nonprofit 
szervezeteket abban, hogy céljaik megvalósítását 
vállalkozási tevékenységek révén segítsék elő, az 
közvetlenül ronthatja a közérdek szolgálatára irá-
nyuló képességüket. 

Ha megakadályozzák a nonprofit 
szervezeteket abban, hogy céljaik 
megvalósítását vállalkozási tevékenységek 
révén segítsék elő, az közvetlenül 
ronthatja a közérdek szolgálatára irányuló 
képességüket. 
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2.4  Az önfinanszírozó tevékenységekhez 
kapcsolódó adózás

Habár a nonprofit szervezetek önfinanszírozására 
vonatkozó jogi szabályozási gyakorlat országon-
ként változik, a legtöbb jogrendszer mentes a 
szélsőségektől (pl. a vállalkozási tevékenység 
teljes tiltása vagy éppenséggel annak a szervezet 
főtevékenységként való engedélyezése). A legfon-
tosabb kérdés az önfinanszírozást érintő adózás. 
A kormányok tipikusan négy fajta megközelítést 
alkalmaznak – akár tisztán, akár ezek közül többet 
egyszerre – a nonprofit szervezetek önfinanszírozó 
tevékenységeire vonatkozó adójogi szabályozás 
meghatározására. 

1. Egységes adóztatás. Az egységes adóztatás politi-
kája minden vállalkozási tevékenységből származó 
jövedelmet ugyanúgy kezel, függetlenül attól, 
hogy annak mi az eredete vagy a célja. Ennek 
értelmében a tevékenységfajták között nincs 
különbségtétel, a szervezet minden önfinanszíro-
zásból származó jövedelme ugyanolyan adózási 
szabály alá esik, függetlenül attól, hogy mire hasz-
nálják fel. 

2. A jövedelem felhasználása szerinti adóztatás. A 
jövedelem felhasználásán alapuló adópolitika 
mentességet ad a vállalkozási tevékenységekből 
származó azon jövedelemre, melyet közérdekű 
célra fordítanak. Így tehát a szervezet által végzett 
vállalkozási tevékenységek között nem tesznek 
különbséget, hanem minden olyan jövedelmet 
megadóztatnak, amit nem a szervezet közérdekű 
céljainak megvalósítására fordítanak.5

3. A jövedelem forrása szerinti adóztatás. A jövedelem 
forrására irányuló adópolitika csak abban az eset-
ben nyújt adómentességet, ha a jövedelem olyan 
tevékenységből származik, ami a szervezet közérde-
kű céljaival van összefüggésben. Ennek értelmében 
a szervezet minden olyan jövedelme után köteles 
adót fizetni, ami nem küldetésorientált tevékeny-
ségből származik, még akkor is, ha a jövedelmet a 
küldetéssel kapcsolatos programokra fordították.

4. Differenciált adóztatás. Differenciált adóztatás 
alkalmazásakor megkülönböztetik az adóköteles és 
nem adóköteles vállalkozási tevékenységeket; vagy 
pedig meghatározzák az adókedvezmény maximu-
mát (a maximum profitszintet). Az adott szint alatt 
megszerzett jövedelmek adómentesek, míg afelett 
a szervezet köteles adót kell fizetni.

A kormányok tipikusan négy fajta 
megközelítést alkalmaznak – akár tisztán, 
akár ezek közül többet egyszerre – a 
nonprofit szervezetek önfinanszírozó 
tevékenységeire vonatkozó adójogi 
szabályozás meghatározására.

Néhány kormány a fenti adópolitikákat keverten 
alkalmazza. Így például egy bizonyos szint alatt a 
vállalkozási tevékenységből származó jövedelem 
adómentes, felette pedig a differenciált adóztatást 
érvényesítve csupán a küldetéshez nem kapcsolódó 
tevékenységekből származó jövedelem adóköteles.

A következő fejezet az NPO-kra vonatkozó, 
Magyarországon érvényes adózási és jogszabályi ke-
retrendszert elemzi. A feltételek rávilágítanak arra, 
hogy az NPO státusz megszerzéséhez a nonprofit 
szervezeteknek az összes megszerzett jövedelmüket 
nonprofit célokra kell fordítaniuk. Mind a négy 
vizsgált magyar jogi forma esetében engedélyezett 
a vállalkozási tevékenység; de az alapítvány, az 
egyesület és a nonprofit gazdasági társaság eseté-
ben csak kiegészítő jelleggel folyhat a vállalkozási 
tevékenység. A szervezet alapvető küldetéséhez 
kapcsolódó vállalkozói típusú tevékenységek bizo-
nyos szervezettípusok esetén és bizonyos feltételek 
mellett mentességet élveznek a társasági adó alól. 
A magyar szabályozás bizonyos feltételek fennállása 
esetén a küldetéshez nem kapcsolódó vállalkozási 
tevékenységet is adókedvezményekkel illeti, de ezt 
legtöbbször egy úgynevezett közhasznúsági státusz-
hoz köti.

5 A jövedelem céljához kapcsolódó adópolitika nem keverendő 
össze a jövedelem célját meghatározó teszttel. A teszt annak 
megállapítására szolgál, hogy a nonprofit szervezetek végez-
hetnek vállalkozási tevékenységet a nonprofit jogi státuszok 

veszélyeztetése nélkül egészen addig, amíg az ebből származó 
jövedelmet a küldetésük megvalósítására fordítják. A jövedelem 
céljához kapcsolódó adóztatás viszont kizárólag arra fókuszál, 
hogy hogyan kezeli az adójog a nonprofit szervezeteket.
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gyakorlatban azonban nem világos, hogy végül 
mekkora lesz az adóbevétel, hiszen az NPO-k által 
folytatott vállalkozási tevékenység nagyságrendje 
kisebb lesz ennél a megközelítésnél (ugyanis az 
adózási szabályok nem ösztönzik a nonprofit szer-
vezeteket vállalkozási tevékenység végzésére). 

Önmagában alkalmazva a jövedelem felhasználá-
sán alapuló adóztatás után keletkezik a legkisebb 
adóbevétel, mivel eredetétől függetlenül minden 
jövedelem adómentes, ha közérdekű célokra 
fordítják. A gyakorlatban ezért számos ország 
határoz meg korlátokat arra nézve, hogy mek-
kora mértékű jövedelemre nem vonatkozik ez 

a szabályozás, így csökkentve az állami 
adóbevételek jelentős mértékű 

kiesését. A “küldetésorientált” 
megközelítés szintén csök-
kenti az adóalapot, azonban 

az előzőnél kisebb mér-
tékben, mert csupán a 

küldetéshez kapcsolódó 
tevékenységekre biztosít 
adómentességet. Emellett 
viszont azzal az előny-
nyel jár, hogy a nonprofit 
szervezetek vállalkozási tevé-
kenységét olyan területekre 

irányítja, melyek közérdekű 
célokat szolgálnak. 

3. Hatás a vállalkozási szektorra. Az egységes 
adóztatás a legkedvezőbb a vállalkozási szektor 
szempontjából, mivel nincs lehetőség “tisztesség-
telen” versenyre vagy diszkriminatív elbánásra 
(vagyis az NPO-k nem részesülnek kedvezmé-
nyes elbánásban a profitorientált szervezetekhez 
képest az adófizetést tekintve). A jövedelem 
felhasználásához kötődő adópolitika nem teremt 
semmiféle olyan mechanizmust, amely által a 
tisztességtelen verseny kivédhető lenne. A jöve-
delmük megfelelő módon történő felhasználása 
révén a nonprofit szervezetek előnyt szerezhetnek 
for-profit versenytársaikkal szemben, igaz, az ezt 
érintő korlátozások csökkenthetik a verseny-
előnyt. A “küldetésorientált” teszt minimalizálja 
a tisztességtelen versenyt azáltal, hogy egyrészt 
a nonprofit szervezeteket olyan tevékenységek 
végzésére ösztönzi, amik a közérdeket szolgálják, 

Nincs megegyezés abban, hogy melyik adópoli-
tika a legjobb, hiszen mindegyiknek megvan a 
maga előnye és hátránya, és más-más közpolitikai 
célkitűzést érvényesítenek. Az ICNL öt ismérvet 
használ a megközelítések gyakorlati alkalmazásá-
nak megvilágítására, melyből a NESsT négyet vett 
át:

1. Az adminisztráció egyszerűsége vagy bonyolultsága. 
A legegyszerűbb adminisztrációval az egységes 
adóztatás jár. A vállalkozási tevékenységet tekintve 
a nonprofit szervezeteket ugyanúgy kezeli, mint 
a nyereségorientált szervezeteket. A jövedelem 
céljához kapcsolódó adóztatás már nagyobb mér-
tékű ügyintézést igényel. A legfőbb 
nehézség az, hogy meghatá-
rozzák azokat a feltételeket, 
amelyek révén egy pénz-
kiadás a közérdeket 
szolgáló támogatás lesz. Ez 
szükségessé teszi a nonprofit 
szervezetek megfigyelését, valamint 
annak nyomon követését is, 
hogy bevételeiket mire 
fordítják. Ezt a “politikai” 
funkciót nehéz adminisz-
trálni. Sőt mi több, ez az 
adópolitika lehetőséget 
nyújt gátlástalan szemé-
lyeknek arra, hogy nonprofit 
szervezeteket az adóelkerülés 
eszközeként használjanak.

A “küldetésorientáltságra” vonatkozó teszt a leg-
bonyolultabb, ugyanis nehéz meghatározni, hogy 
milyen kapcsolat szükséges a vállalkozási tevékeny-
ség és a közérdekű cél között. Ennek ellenére, ha 
megfelelő közigazgatási gyakorlat során alakul 
ki, akkor ez működhet a legjobban. A külde-
tésorientált megközelítés az, ami a nonprofit 
szervezeteket leginkább olyan vállalkozási tevé-
kenységek felé fordítja, melyek egyben közérdekű 
célt szolgálnak.

2. Hatás az adóbevételekre. Ha mindegyik megköze-
lítésben azonos adókulcsokkal számolunk, akkor 
a legnagyobb adóbevétel az egységes adóztatás 
révén keletkezne, mivel ez után lesz a legnagyobb 
számú önfinanszírozó tevékenység adóköteles. A 
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másrészt pedig a profitorientált szervezetekre 
is vonatkozó általános adózási szabályokat írja 
elő akkor, amikor az NPO kifejezetten nyereség-
orientált tevékenységet végez. A megközelítés 
gyakorlatba való átültetésének nehézsége az, hogy 
mily módon határozzák meg, mely vállalkozási 
tevékenységek szolgálják a közérdeket és melyek 
nem (vagy nem elegendő mértékben).

4. Hatás a nonprofit szektor alakulására. Az egységes 
adóztatás csökkenti a nonprofit ágazat forrásait, lé-
nyegében az NPO-któl az állami szektor felé vonja el 
a pénzt. Általánosan elfogadott, hogy ha a közérde-
kű célt szolgáló nonprofit szervezetek nem kapnak 
állami támogatást, akkor legalább ne legyenek kény-
telenek az államnak adót fizetni (ugyanúgy, ahogy a 
nyereségorientált vállalkozások teszik). A nonprofit 
szervezetek vállalkozási tevékenységéből származó 
összes jövedelem egységes megadóztatása nem 
ösztönzi a szervezeteket arra, hogy jövedelemszerző, 
de egyben a közérdeket szolgáló tevékenységben 
vegyenek részt, és az egész nonprofit szektorra 
kedvezőtlen hatással jár. Nonprofit szervezetek 

azt javasolják, hogy az e tevékenységekre érvényes 
adókulcsok legyenek alacsonyabbak, mint a profit-
orientált szervezetek esetében. 

A jövedelem felhasználására összpontosító adó-
politikával járhatnak az NPO-k a legjobban, mivel 
elméletben akár az összes jövedelmük adómen-
tes lehet, ha azt közérdekű célra fordítják. A 
“küldetésorientált” teszt viszont kedvezőtlenebb 
számukra, mivel a pusztán jövedelemszerzésre 
irányuló tevékenységek nem élveznek adó-
mentességet, ennek ellenére azonban jelentős 
adókedvezménnyel járhat, ha a közérdeket szol-
gáló tevékenységekre összpontosítanak. Sőt mi 
több, ez a megközelítés az előzőhöz képest jobban 
ösztönzi a nonprofit szervezeteket arra, hogy a tár-
sadalom hasznára váló tevékenységet folytassanak, 
míg a jövedelem felhasználására összpontosító 
adópolitika következtében az NPO-k inkább olyan 
vállalkozási tevékenységet végeznek, amivel a 
lehető legnagyobb pénzügyi nyereséget és nem 
feltétlenül a legnagyobb társadalmi hasznot te-
remtik meg.
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A nonprofit szervezetek 
önfinanszírozó tevékenységére 
vonatkozó jogi szabályozás 
Magyarországon

3. fejezet

Az önfinanszírozó tevékenységek 
jogi és szabályozási környezete 
Magyarországon

A fejezet célja, hogy bemutassa a magyarországi 
nonprofit szervezetek vállalkozási tevékenységére 
vonatkozó jogszabályi környezetet. Látni fogjuk, 

hogy a nonprofit szervezetek Magyarországon – bár 
nem elsődleges tevékenységként, de - végezhetnek 
vállalkozási tevékenységet; a vállalkozási tevékeny-
ség fogalmának tisztázatlansága, és a kapcsolódó 

fogalmak inkonzisztens használata ellenére is a 
szabályozás alapvetően nem akadályozza az ön-
finanszírozó tevékenységek végzését. Az adózási 
szabályozások pedig a közérdekhez kapcsolódó 
nem vállalkozási tevékenységeket (cél szerinti 
tevékenységeket) társasági adómentességgel, 

a küldetéshez nem kapcsolódó vállalkozási 
tevékenységeket pedig bizonyos mértékű adóked-

vezményekkel ösztönzik is.

Természetesen nem elsődleges célja a nonprofit 
szervezeteknek, hogy vállalkozási tevékenységet 
végezzenek, mint ahogy ezt a törvény is világosan 
kimondja. Ám ahhoz, hogy betölthessék önként 
vállalt szerepüket a társadalmi problémák megol-
dásában, elengedhetetlen, hogy megerősödjenek, 
és idővel önfenntartóvá váljanak. A fenntartható-
sági stratégiájuk részeként a nonprofit szervezetek 
olyan önfinanszírozó tevékenységekbe foghatnak, 
melyek saját bevételt termelnek a szervezet számá-
ra. Ezáltal képesek csökkenteni az adományoktól és 
támogatásoktól való függésüket és egyúttal növelni 
tevékenységük társadalmi hatását.
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3.1  A nonprofit szervezetek általános 
szabályozási környezete

A magyar országgyűlés az Alaptörvényben szabá-
lyozza a Magyarország jogrendjét, az állampolgárok 
alapvető jogait és kötelezettségeit, meghatározza az 
államszervezetre vonatkozó alapvető szabályokat. 
Mivel az Alaptörvény az állam legmagasabb szintű 
törvénye, egyetlen más jogszabály sem lehet ellen-
tétes vele. A jogszabályi hierarchiában a következő 
szintet a törvények, majd a kormányzatrendeletek, 
végül az önkormányzati rendeletek alkotják. 

Magyarországon a nonprofit szervezetek alapve-
tő működését meghatározó törvények: a Polgári 
Törvénykönyv, a civil szervezetekről , illetve a 
gazdasági társaságokról szóló törvény. A nonprofit 
szervezetek adózási kötelezettségeit a különböző 
adótörvények tartalmazzák.

3.1.1. A civil és nonprofit szervezet fogalma 

A nonprofit szektor illetve a nonprofit szervezet 
fogalma a széles körben ismert, elsősorban a szek-
torhatárokra (nonprofit – állami – for-profit–nem 
intézményesült szféra) koncentráló negatív megha-
tározás segítségével az alábbiak szerint határozható 
meg6.

• A szervezeteket elsősorban a profitfelosztás 
tilalma jellemzi, ezen szervezeteket nem pro-
fitcélok vezérlik, nem a piaci logika alapján 
működnek, ennek alapján nem tartoznak a 
piaci szektorhoz. Előfordulhat ugyan, hogy 
cél szerinti és/vagy vállalkozási tevékenységük 
jövedelmet, nyereséget eredményez, ennek 
felosztására azonban nem kerül sor.

• A szervezeteket működési autonómia és szerve-
zeti elkülönülés jellemzi a kormányzati szektortól, 
azonban ezen szervezetek kormányzati meg-
rendeléseket és támogatásokat kaphatnak, 
közfeladat ellátását vállalhatják. Intézményes 

kapcsolat közöttük és a kormányzati szféra 
között nincs, a kormányzati szervek kizárólag 
törvényességi ellenőrzési funkciót gyakorolhat-
nak felettük. 

• A szervezetek intézményesültek, önálló jogi 
személyiséggel rendelkeznek, szervezeti struk-
túrájuk van és elfogadott belső dokumentumok 
rendelkezései szerint működnek. Az informá-
lis, rövid élettartamú, laza belső szerkezetű 
vagy vezetésű szervezetek nem tekinthetők a 
nonprofit szektor részének.7 

A szakirodalom a nonprofit szervezetekkel össze-
függésben további ismérveket is megállapított8:

• A szervezetek működését az önkéntesség, 
öntevékenység, jótékonyság, civil kezdeménye-
zések jellemzik, tevékenységük jelentős civil 
támogatottságra épül (pl. önkéntesség, magán-
adományok stb.).

• A szervezetek tevékenységének jellege köz-
hasznú, közvetlenül vagy áttételesen a közjót 
szolgálja.

• A szervezetek nem végeznek pártpolitikai 
tevékenységet, nem épülnek be a hatalmi 
struktúrába.

• A szervezetek nem épülnek be az egyházi hie-
rarchiába, tevékenységük nem korlátozódik a 
hitélet szervezésére. 

Megállapítható, hogy a szektort többféle elneve-
zéssel szokták illetni azon az alapon, hogy annak 
mely jellemzőjét kívánják kihangsúlyozni. Aki az 
állampolgári kezdeményezések fontosságát kí-
vánta kiemelni, az civil társadalomról beszélt, aki 
az államtól és a politikától való elhatárolódást 
érezte a legfontosabbnak, az szívesebben emleget-
te a nem kormányzati szervezeteket, aki a nonprofit 
intézmény együttest találta legfontosabbnak, az 

6 Kuti Éva – Hívjuk talán nonprofitnak, Nonprofit kutatások 7., 
Nonprofit Kutatócsoport, Budapest, 1998 (13. és következő 
oldalak)

7 Az idézett tanulmány szerzője rögzíti, hogy a szektorok közötti 
határvonalak nem élesek, az idézett, szektorok közötti megkülön-
böztetésre alapuló meghatározást ezért sok bírálat érte. 

8 Kuti Éva – Hívjuk talán nonprofitnak, Nonprofit kutatások 7., 
Nonprofit Kutatócsoport, Budapest, 1998 (14. oldal)
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harmadik szektor elnevezéssel illette a szférát, aki 
pedig a profitszétosztás tilalmára koncentrált, 
az nonprofit szektort emlegetett, de természetesen 
tetten érhető volt egyfajta következetlenség is: a 
fenti megjelöléseket ugyanazon személyek felvált-
va, szinonimaként használták.9 

Megállapítható, hogy elsősorban az amerikai kuta-
tási10 és képzési programok, szakemberek, oktatók 
hatására Magyarországon időrendileg elsőnek (a 
90-es évek elején) a “nonprofit szektor” elnevezé-
se és definíciója honosodott meg egy elsősorban 
szervezet és nem értékközpontú megközelítés 
eredményeként. 

A 90-es évek második felétől megfigyelhető a civil 
társadalom értéktelített fogalmának megjelené-
se, a hangsúlyok áthelyeződése, a szóhasználat 
megváltozása és a “civil társadalom” nem definiált 
fogalmának rácsúsztatása a nonprofit fogalomra. 
Annak ellenére, hogy ez a fogalomváltás vitathatat-
lanul bekövetkezett, változatlanul ügyelnünk kell 
arra, hogy a két fogalom nem szinonim, közöttük 
jelentős különbségek vannak. Ilyen eltérés pél-
dául az, hogy a civil társadalomnak a bejegyzett 
nonprofit szervezetek mellett jelentős súllyal bíró 
szereplői még a spontán, be nem jegyzett szerve-
ződések, tiltakozó mozgalmak is, illetőleg számos 
olyan bejegyzett nonprofit szervezetről tudunk, 
amely alapvetően szolgáltató vagy redisztribúciós 
tevékenységet folytat, költségvetési támogatásból él, 
állami feladatokat lát el, így civilnek nem nevezhe-
tő. Az idézett műben11 kifejtett álláspont szerint 
a szolgáltató típusú nonprofit szervezetek egy része 
is tekinthető civil szervezetnek, attól függetlenül, 
hogy ezek a szervezetek direkt és közvetlen módon 
nem az állampolgári jogok érvényesítésére és a 
társadalmi haladás általános támogatására jöttek 
létre, ugyanis ezen szervezetek tevékenysége olyan 
szükségletekhez vagy olyan társadalmi kihívások-
hoz kapcsolódik, amelyekre valamilyen formában 
közösségi válaszokat célszerű adni. 

A civil társadalom tehát egyszerre tágabb és szűkebb foga-
lom a nonprofit szektornál. Ennek következtében a “civil 
szervezet” és a “nonprofit szervezet” fogalmak egymás 
helyettesítőjeként nem használhatók. 

Az útmutatóban mindvégig a nonprofit terminus 
alkalmazzuk, de alapvetően a civil és nonprofit 
jellemzőknek egyszerre megfelelő szervezetek 
vizsgálatát céloztuk meg, így kell tehát erre a kifeje-
zésre tekinteni. Az is egyértelműen megállapítható 
azonban, hogy önmagában a jogi forma alapján 
még nem dönthető el, hogy az adott szervezet 
civilnek vagy nonprofitnak kezelendő. Az útmu-
tató összeállításakor négy különböző jogi formájú 
szervezetet veszünk górcső alá: az egyesületeket, az 
alapítványokat, a nonprofit gazdasági társaságokat 
és a szociális szövetkezeteket. Mint ahogy korábban 
már utaltunk rá, a szociális szövetkezet nem tarto-
zik a nonprofit szervezetek körébe, de a magyar 
társadalmi vállalkozások szempontjából releváns 
jogi forma lehet, így fontosnak tartottuk a vonatko-
zó szabályozásokra kitérni. 

3.1.2 Nonprofit szervezeti formák

Alapítvány

A Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. 
törvény 74/A-F paragrafusai rendelkeznek az 
alapítványokról. Magánszemély, jogi személy és jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság 
(a továbbiakban együtt: alapító) - tartós közérdekű 
célra - alapító okiratban alapítványt hozhat létre.12 Az 
alapítvány javára a célja megvalósításához szüksé-
ges vagyont kell rendelni. 

Tartós, közérdekű a cél elsősorban akkor, ha a tár-
sadalom, illetve egyének szélesebb körének érdekét 
szolgálja. Ezt azonban nem lehet csak az érintett 
személyek száma alapján megítélni, így a gyakor-
latban tulajdonképpen egyetlen személy vagy egy 
kisebb közösség érdeke is lehet ez, amennyiben 

9  Az idézett tanulmányban a szerző kifejti, hogy a “nonprofit 
szektor” elnevezés egy spontán kiválasztódás következtében első 
lett az egyenlők között annak okán, hogy ez az elnevezés ragadta 
meg a szektor definíciójának legáltalánosabb érvényű, ideológia 
mentes, mindenki által elfogadott, ha nem is követett elvét, a 
profitfelosztás tilalmát. 

10  Johns Hopkins International Nonprofit Sector Project
11  Kuti Éva: Stratégiai cselekvésen innen, illúziókon túl (Civil Szemle 

2008. évi 4. szám 9-13. oldal) 
12  Jól látható tehát, hogy a Ptk. mintegy felütéssel kezd, ugyanis a 

hatályos jogszabályok sem határozzák meg az alapítvány fogal-
mát, a Ptk. jogi definíciót nem tartalmaz.
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az az általános társadalmi értékítélet szerint a köz 
érdekében is álló célt szolgál.

A törvény kimondja, hogy alapítvány elsődlege-
sen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem 
alapítható.

Egyesület

A Ptk. meghatározása szerint az egyesület olyan 
Magyarországon önkéntesen létrehozott, ön-
kormányzattal rendelkező szervezet, amely az 
alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilván-
tartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére 
szervezi tagjai tevékenységét. Az egyesületek auto-
nómiájának követelményével összhangban a Ptk. 
a egyesületek szervezeti rendjével, alapszabályával 
kapcsolatban csak azokat az alapvető követelmé-
nyeket szabályozza, melyek elengedhetetlenek a 
jogi személlyé váláshoz, illetőleg amelyek biztosí-
tékul szolgálnak az egyesület önkormányzati elven 
alapuló demokratikus működéséhez. Egyesület 
sem alapítható elsődlegesen gazdasági-vállalkozási 
tevékenység végzése céljából.

Az egyesület alapításához az szükséges, hogy 
legalább tíz alapító tag az egyesület megalakítását 
kimondja, alapszabályát elfogadja, ügyintéző és 
képviseleti szerveit megválassza és Magyarországon 
székhellyel rendelkezzen.

Nonprofit gazdasági társaság

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény 4. §-a rendelkezik a nonprofit gazdasá-
gi társaságokról, mely a közhasznú társaságok 
mintegy jogutódaként bevezette a magyar jogrend-
szerbe a nonprofit gazdasági társaság fogalmát. 
A nonprofit gazdasági társaság olyan gazdasági 
társaság, amelyet nem jövedelemszerzésre irányuló 
közös gazdasági tevékenység folytatására alapíta-
nak. Nonprofit gazdasági társaság bármely társasági 
formában alapítható és működtethető. A gazdasági 
társaság nonprofit jellegét a gazdasági társaság 
cégnevében a társasági forma megjelölésénél fel 
kell tüntetni. Nonprofit gazdasági társaság létrejö-
het úgy is, hogy a már működő gazdasági társaság 
legfőbb szerve elhatározza a nonprofit gazdasági 
társaságként való továbbműködést.

Nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági 
tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a 
gazdasági társaság tevékenységéből származó nyere-
ség a tagok (részvényesek) között nem osztható fel, 
az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

Látható tehát, hogy a nonprofit gazdasági társa-
ság – főleg abban az esetben, ha Kft. formában 
működik – a közhasznú társaság jogintézménybeli 
örökösének tekinthető azzal a különbséggel, hogy 
a közhasznú társaságra vonatkozó speciális szabá-
lyokat a Ptk. tartalmazta, a nonprofit gazdasági 
társaságra irányadókat pedig a Gt. A közhasznú 
társaságra a Ptk. utaló normája alapján a Gt. 
Kft-re vonatkozó szabályai voltak irányadók, ezzel 
szemben a nonprofit gazdasági társaság valameny-
nyi társasági formában működhet. A közhasznú 
társaság nem minősült gazdasági társaságnak, a 
nonprofit gazdasági társaság egyértelműen az, mint 
említettük, a rá vonatkozó speciális szabályokat a 
Gt. tartalmazza. 

Fontos kiemelnünk, hogy ma hazánkban működő 
nonprofit gazdasági társaságok zöme ténylegesen 
a korábbi közhasznú társaságok jogutódjai, és 
ilyen módon legtöbbjük nem független az állami 
szektortól. Ám az újonnan alakuló szerveződések 
számára is nyitott ez a jogi forma, és a társadalmi 
vállalkozások szempontjából fontos alternatíva, 
ezért tárgyaljuk az útmutatóban. 

Szociális szövetkezet

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 
tartalmazza a szociális szövetkezetekre alkalmazan-
dó rendelkezéseket. A szabályozás világossá teszi 
a szövetkezetek és a gazdasági társaságok közötti 
alapvető különbséget, azt, hogy a szövetkezet nem 
egy speciális gazdasági társaság. Azon túlmenően, 
hogy mindkét esetben hasznot hajtó tevékenység 
folytatásáról van szó, a gazdasági társaság egyet-
len célt ismer, a nyereséget, a szövetkezet pedig 
a tagjai gazdasági, kulturális, szociális, oktatási, 
egészségügyi szükségletei és igényei kielégítésének 
egységét állítja a középpontba. A gazdasági társa-
ságnál a nyereség elosztása a vagyoni hozzájárulás 
arányában történik, a szövetkezetnél pedig a 
jövedelem egy része a fel nem osztható közösségi 
alapba kerül, a másik része a tagoknál csapódik 
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le, részben a szövetkezettel való együttműködésük 
arányában, részben pedig a vagyoni hozzájárulásuk 
szerint. A gazdasági társaság általában nem képez 
közösségi célokat szolgáló pénzügyi forrásokat, a 
szövetkezetnél ezt a célt a közösségi alap szolgálja, 
amely a tagok, valamint hozzátartozóik részére 
biztosítandó juttatások és támogatások és az azokat 
terhelő adók és járulékok fedezete céljára szolgál. 
A gazdasági társaság döntéshozatali rendszerében 
való részvételt általában a vagyoni hozzájárulás 
mértéke határozza meg, a szövetkezetnél pedig az 
egy tag - egy szavazat elv érvényesül.

A törvény rendelkezései szerint a szövetkezet az 
alapszabályban meghatározott összegű részjegytőkével 
alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei 
szerint működő, jogi személyiséggel rendelke-
ző szervezet, amelynek célja a tagjai gazdasági, 
valamint más társadalmi (kulturális, oktatási, 
szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének 
elősegítése.

A szövetkezeti formára vonatkozó jogfejlődés 
legújabb eredménye a szociális szövetkezet és a 
foglalkoztatási szövetkezet (olyan szociális szövetke-
zet, amelynek legalább 500 természetes személy 
és legalább egy nemzetiségi önkormányzat a 
tagja) kialakulása, amely a klasszikus elvek szerint 
működő szövetkezettől annyiban tér el, hogy a 
tevékenységében meghatározó jellegű a társadalom 
leszakadó rétegei szociális helyzetének javítására való 
törekvés. A törvény a szociális szövetkezetek körébe 
sorolja a hátrányos helyzetben lévő tagok számá-
ra munkafeltételeket teremtő, a tagok szociális 
helyzetének javítását előtérbe állító szövetkezete-
ket, valamint a diákok számára munkát szervező 
iskolaszövetkezeteket.13

A szociális szövetkezet az előzőeknek megfelelő olyan 
szövetkezet, amelynek célja a hátrányos helyzetben 
lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, va-
lamint szociális helyzetük javításának egyéb módon 
történő elősegítése, valamint amely iskolaszövetke-
zetként működik. 

Civil társaság 

Új szervezeti formaként bevezették a Civil társaság 
intézményét. A Ptk. 578/J. §  alapján természetes 
személyek létrehozhatnak társaságot nem gaz-
dasági érdekű közös céljaik előmozdítására és 
közösségi célú tevékenységük összehangolására. 
Ez a forma vagyoni hozzájárulás nélkül is létre-
hozható. A civil társaságra a polgári jogi társaságra 
vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy a társaságot a társasági szerződés-
ben ügyvitelre kijelölt tag kivételével bármely tag 
azonnali hatállyal indokolás nélkül felmondhatja, 
a tag halála, illetve felmondása esetén a társaság 
pedig csak akkor szűnik meg, ha ezáltal a tagok 
száma egy főre csökken. A civil társaságot a polgári 
jogi társaságtól alapvetően az határolja el, hogy 
elsődlegesen gazdasági tevékenységre nem alapít-
ható, elsődlegesen gazdasági tevékenységet nem 
folytathat.

A Civil társaság emellett polgári jogi társaságként 
értelmezett szervezet, amely nincs nyilvántartásba 
véve és nem jogi személy. Ezért Fontos megjegyez-
ni a civil társaság kapcsán azt, hogy ez a szervezeti 
forma közhasznú jogállást nem szerezhet. 

Az egyes szervezeti formák áttekintése alapján lát-
hatjuk, hogy a kezdetekkor a cél meghatározásakor 
felállított elérési utak, megvalósítható feladatok 
szerint érdemes mérlegelni. Az alapítványnál 
inkább a céljára rendelt vagyon kezelése, az egye-
sületnél egy közösség tevékenységének szervezése 
a hangsúlyos. A nonprofit gazdasági társaságok na-
gyobb horderejű feladatok ellátására alkalmasak, a 
szociális szövetkezetek esetében pedig egy közösség 
hátrányos helyzetű tagjainak munkához segítése a 
cél közös erőfeszítés révén. A civil társaságoknál az 
alulról jövő kezdeményezés erején van a hangsúly.

3.1.3 Közhasznúság

A nonprofit szektorban tevékenykedő szervezetek 
– az alapítványok, az egyesületek, a civil társasá-
gok, a nonprofit gazdasági társaságok, illetve a 

13 Részlet a Szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény miniszteri 
indokolásából.
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szektoron kívül a szociális szövetkezetek – bizo-
nyos tevékenységek végzése esetén, társadalmi 
szerepük, illetve közérdekű-közhasznú jellegük 
elismeréseképpen, tevékenységük elősegítése 
érdekében bizonyos kedvezményben, mentesség-
ben részesüljenek az adó-, illeték- és vámelőírások 
tekintetében.

A közhasznúsági minősítést az a szervezet kaphat, 
mely a Civil törvényben felsorolt következő feltéte-
leknek megfelel: 

Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú te-
vékenységet végző szervezet, amely a társadalom és 
az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez meg-
felelő erőforrással rendelkezik, továbbá amelynek 
megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, 
és amely civil szervezet (ide nem értve a civil társa-
ságot) vagy olyan szervezet, amelyre vonatkozóan 
a közhasznú jogállás megszerzését törvény teszi 
lehetővé (pl. nonprofit kft.). 

Megfelelő erőforrás áll a szervezet rendelkezésére, 
ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a 
következő feltételek közül legalább egy teljesül: 
(i) az átlagos éves bevétele meghaladja az 1 millió 
forintot, vagy (ii) két év egybeszámított adózott 
eredménye nem negatív, vagy (iii) a személyi 
jellegű kiadások értéke eléri az összes ráfordítás 
egynegyedét. 

Emellett a másik fontos feltétel a társadalmi 
támogatottság kimutatása, amelynél a következő 
feltételek közül legalább egynek teljesülnie kell 
az előző két lezárt üzleti évre vonatkozóan: SZJA 
1% bevétel eléri az államháztartási alrendszerek-
ből származó támogatások nélkül számított összes 
bevétel 2%-át, vagy a közhasznú tevékenység 
érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik 
az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy 
közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (2 
év átlagában) legalább 10 fő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személy segíti a közérdekű 
önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján.

A közhasznúsági törvény (A közhasznú szervezetek-
ről szóló 1997. évi CLVI. törvény) hatályon kívül 
helyezésével a kiemelkedően közhasznú státusz 
megszűnt.

A civil szervezet által végzendő közhasznú te-
vékenységet a létesítő okiratban (egyesület 
alapszabálya, az alapítvány alapító okirata) meg 
kell határozni. A Civil törvény szerint tevékeny-
ség minden olyan tevékenység, amely a létesítő 
okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvet-
lenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva 
a társadalom és az egyén közös szükségleteinek 
kielégítéséhez. Közfeladat pedig a jogszabályban 
meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, 
amit az arra kötelezett közérdekből, haszonszerzési 
cél nélkül, jogaszályban meghatározott követel-
ményeknek és feltételeknek megfelelve végez. A 
közhasznú nyilvántartásba vételt a szervezet nyil-
vántartásba vételére, illetve bejegyzésére illetékes 
törvényszéknél kell kérni. 

A későbbiekben részleteiben látni fogjuk, hogy a 
közhasznú státusz milyen kedvezményekre, men-
tességre jogosítja fel a szervezeteket. 

3.1.4 Nyilvántartásba vételi eljárások

A jogszabályi környezet a nyilvántartási rendszer-
re vonatkozóan is megváltozott. Az alapítványok 
és egyesületek esetén a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 
szabályozza a nyilvántartásba vételt, a változásbe-
jegyzést és a megszűnést .

2012. június 30-val elindul az elektronikus bírósági 
ügyintézés, mely lehetősége ad a nyilvántartásba 
vételre, változásbejegyzésre, beszámoló beadására 
és nyilvántartásból való lekérdezésre. Az Országos 
Bírósági Hivatalnál emellett közhiteles országos 
nyilvántartás és országos névjegyzék indul szintén 
2012. június 30-án.

Civil szervezet, így egyesület és alapítvány esetében 
is a nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek tartal-
maznia kell: (i) az eljáró bíróság megnevezését; 
(ii) a kérelmező nevét lakóhelyét (székhelyét); 
(iii) a szervezet nevét, elnevezését; (iv) a szervezet 
székhelyét; (v) a szervezet képviselőjének nevét, 
lakóhelyét; (vi) a képviseleti jog terjedelmét; (vii) a 
szervezet célját; (viii) a szervezet célja szerinti be-
sorolását; (ix) az alapító okirat, alapszabály (együtt: 
létesítő okirat) keltét; (x) a szervezet típusát. A 
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kérelmező erre irányuló kérelme esetén a kérelem-
nek tartalmaznia kell a szervezet rövidített vagy 
magyar nyelvű elnevezésének megfelelő idegen 
nyelvű elnevezését is.

A kérelemhez csatolni kell: (i) a szervezet létesítő 
okiratát és (ii) a székhelyhasználat jogcímét igazoló 
okirat másolatát; (iii) ha a szervezet alapításában 
a nyilvántartásban vagy a cégnyilvántartásban 
szereplő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság vesz részt, a bíróság 
az informatikai rendszer alkalmazásával ellenőrzi, 
hogy a szervezet a kérelemben megjelölt adatokkal 
szerepel-e a nyilvántartásban vagy a cégnyilvántar-
tásban; (iv) ha a szervezet neve jogi személy, más 
szervezet vagy természetes személy nevét tartal-
mazza, a kérelemhez csatolni kell a jogosultnak, 
illetve örökösének vagy jogutódjának a névhaszná-
lathoz hozzájáruló nyilatkozatát; (v) ha a szervezet 
neve olyan elnevezést tartalmaz, amelyhez másnak 
jogi érdeke fűződik, a kérelemhez csatolni kell a 
jogosult hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatot; 
(vi) ha a szervezet neve a történelem kiemelkedő 
személyiségének nevét tartalmazza, a kérelemhez 
csatolni kell a Magyar Tudományos Akadémia 
névviseléshez adott engedélyét; (vii) ha a szervezet 
neve vagy nevének valamely része olyan elemet 
tartalmaz, amelynek névként való szerepelteté-
se külön jogszabályban meghatározottak szerint 
engedélyhez kötött, a kérelemhez csatolni kell az 
engedély megadását igazoló okiratot; (viii) ha a 
kérelmező a szervezet magyar nyelvű elnevezésé-
nek megfelelő idegen nyelvű elnevezését is kéri 
nyilvántartásba venni, a magyar nyelvű elnevezés - a 
külön jogszabályban foglaltak szerint arra jogosult 
által készített - idegen nyelvű fordításával kell iga-
zolnia, hogy az idegen nyelvű elnevezés a magyar 
nyelvű elnevezésének megfelel. Ha a bíróságnak a 
fordítás megfelelőségével szemben kétsége merül 
fel, a kérelmezőtől a magyar nyelvű elnevezés 
idegen nyelvű hiteles fordítást kérheti.

Alapítvány

Az alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételével jön 
létre. A nyilvántartásba vétel nem tagadható meg, 
ha az alapító okirat a Ptk-ban meghatározott feltéte-
leknek megfelel.14

Az alapító okiratban meg kell jelölni az alapítvány 
a) nevét; b) célját; c) céljára rendelt vagyont és 
annak felhasználási módját; d) székhelyét.15 

Az alapító okiratban az alapító rendelkezhet az 
alapítványhoz való csatlakozás lehetőségéről és 
egyéb feltételekről is. Ha az alapító az alapítvány-
hoz való csatlakozást megengedi (nyílt alapítvány), 
az alapítványhoz - az alapító okiratban meghatá-
rozott feltételek mellett - bárki csatlakozhat. Nyílt 
alapítvány alapításakor az alapítvány rendelkezésé-
re legalább olyan mértékű vagyont kell bocsátani, 
amely a működése megkezdéséhez feltétlenül 
szükséges.

Az alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kére-
lemnek a fentieken túlmenően tartalmaznia kell 
az alapítvány vagyonának kezelésére kijelölt szerv 
nevét, illetve megnevezését, valamint lakóhelyét 
(székhelyét), vagy az említett célból létrehozott 
kezelő szervezet tagjainak nevét és lakóhelyét is. 
Alapítványok nyilvántartási kérelme esetén a követ-
kezőkről is nyilatkozni kell: alapítvány típusáról, 
vagyonfelhasználás módjáról, a felhasználható 
vagyon mértékéről, nyílt vagy zárt alapítvány-e 
(lehet-e csatlakozni).

Az alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kére-
lemhez a fentieken túlmenően csatolni kell: (i) 
az alapítvány kezelő szerve (szervezete) tagja-
inak a tagság elfogadására és a jogszabályban 
meghatározott követelményekre vonatkozó, az 
összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkoza-
tát; (ii) az igazolást az alapítvány céljára rendelt 
vagyon rendelkezésre bocsátásáról; (iii) felügyelő 

14 Ez a rendelkezés a gyakorlatban nem működik, figyelemmel arra, 
hogy az alapítvány vagy a változások bírósági nyilvántartásba vé-
telére irányuló eljárásban a bíróság megköveteli az igen kiterjedt 
bírói és ügyészségi gyakorlat ismeretét, így a kérelem nem kerül-
het teljesítésre, ha az alapító okirat a gyakorlat által kimunkált 
elvekkel nincs összhangban.

15 A felsorolás nem teljes. Az alapító okiratban rögzíteni kell 
még többek között az alapító nevét és lakcímét (szék-
helyét), az alapítvány által végzett tevékenységeket, a 
képviselő és a bankszámla felett rendelkezni jogosultak 
nevét, külön megjelölve az elnök és a tagok személyét, 
továbbá az egyéb kapcsolódó jogszabályok (különös tekin-
tettel pl. a Civil törvény) által megkívánt rendelkezéseket.
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szerv esetén a felügyelő szerv tagjainak a tagság 
elfogadására és a jogszabályban meghatározott 
követelményekre vonatkozó nyilatkozatát és (iv) az 
alapítói jogok gyakorlására kijelölt személynek a 
kijelölés elfogadására vonatkozó nyilatkozatát.

Az alapítvány nyilvántartásba vételét a székhely 
szerint illetékes törvényszéknél, illetőleg a Fővárosi 
Törvényszéknél kell kérni; a nyilvántartásba vétel-
ről a bíróság a kérelem benyújtásától számított 60 
napon belül (nem számít bele a hiánypótlásra és az 
ismételt hiánypótlásra szabott időtartam) végzéssel 
határoz. Az eljárás illetékmentes.

Az alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vé-
telről szóló határozat jogerőre emelkedése napján 
kezdheti meg. A nyilvántartásba vétel után az alapí-
tó az alapítványt nem vonhatja vissza.

Az alapító az alapító okiratot indokolt esetben 
- az alapítvány nevének, céljának és vagyonának 
sérelme16 nélkül - módosíthatja. A módosításra 
egyebekben az alapítvány nyilvántartásba vé-
telére vonatkozó szabályokat kell megfelelően 
alkalmazni.

A bíróság az alapítványt a nyilvántartásból törli, ha 
az alapító okiratban meghatározott a) cél megvaló-
sult; b) idő eltelt; c) feltétel bekövetkezett.

Akkor is törölni kell, ha a bíróság az alapítványt 
megszünteti vagy más alapítvánnyal való csatlakozá-
sát rendeli el. A bíróság az ügyész kereste alapján az 
alapítvány megszünteti, ha céljának megvalósítása le-
hetetlenné vált, vagy ha jogszabály-változás folytán a 
bejegyzést meg kellene tagadni. A bíróság az alapító 
kérelmére megszünteti az alapítványt, ha az alapít-
vány céljainak megvalósítása lehetetlenné vált.

Ha az alapítvány működésének törvényessége 
másként nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz 
fordulhat. A bíróság határidő kitűzésével kötelezi 
az alapítvány kezelőjét, hogy az alapítvány jogsza-

bályoknak megfelelő működését állítsa helyre. A 
határidő eredménytelen eltelte után a bíróság az 
alapítványt megszünteti.

A Civil törvény szerint most már lehetőség van a 
civil szervezetekkel szemben csőd-, felszámolási és 
végelszámolási eljárásra is.

Egyesület

Egyesületet legalább 10 fő önkéntes alapító tag – 
magánszemély, jogi személy, valamint ezek jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetei hozhat-
ják létre az alapszabály elfogadásával. Az egyesület 
alakulásánál, ellentétben az alapítványokéval, nem 
kitétel a tartós, közérdekű célra történő létrehozás, 
minden olyan tevékenység végzése céljából alapít-
ható, amely összhangban áll az Alaptörvénnyel és 
amelyet törvény nem tilt. 

Az egyesület alapszabályának vannak kötele-
ző elemei, ezek a szervezet a) neve, b) célja, 
c) székhelye, d) szervezeti felépítése (legfőbb 
szerv, ügyintéző és képviseleti szerv hatásköre 
és határozatképessége) és e) a tagsági jogviszony 
keletkezésének és megszűnésének módja és feltét-
elei. Az alapszabály kötelező tartalmi eleme még: 
az egyesület vagyonával való rendelkezés (vagyon 
forrásának megjelölése pl. tagok tagdíjfizetési 
kötelezettsége) és az egyesület képviseletének 
szabályozás oly módon, hogy a képviseleti szerven 
belül meg kell jelölni azt a személyt, aki a képvise-
letre jogosult. Az alapszabály ezen kívül rögzíti az 
egyesület demokratikus, önkormányzati elvek sze-
rinti működésének módját, és ehhez kapcsolódóan 
a tagok jogait és kötelezettségeit.

Az alakuló ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, 
melynek mellékletében rögzíteni kell a jelenlévő 
tagokat, és egyértelműen tartalmaznia kell az alaku-
lás körülményeit (hol, mikor, hány fővel alakult 
meg), kimondták a megalakítást, elfogadták az 
alapszabályt, és hogy megválasztották az ügyintéző 
és képviseleti szervet.

16  A jelenlegi bírósági és ügyészségi gyakorlat alapján az alapítvány 
neve egyáltalán nem módosítható, az alapítvány nevének min-
dennemű módosítása az uralkodó értelmezés szerint az alapítvány 
nevének sérelmére vezet. Nehezen lehet egyetérteni ezzel az ál-
lásponttal akkor, amikor az alapítvány elnevezésének módosítását 
a megváltozott viszonyok indokolják. Pl. a Szegeden létrehozott 

Szegedi Oktatási és Kulturális Alapítvány áthelyezi székhelyét 
Pécsre, és elnevezését ennek megfelelően Pécsi Oktatási és 
Kulturális Alapítványra kívánja az alapító módosítani. A szigorú 
értelmezés alapján erre nem kerülhet sor, és a névvalódiság elvét 
megsértve a most már pécsi alapítvány nevében a “Szegedi” 
jelzőnek benne kell maradnia.
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Az elnök által aláírt alapszabályon kívül a bírósági 
nyilvántartásba vételhez szükséges: (i) alakuló ülés 
jegyzőkönyve; (ii) alakuló ülés jelenléti íve a tagok 
nevével, lakóhelyével (székhelyével) és aláírásával; 
(iii) az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak és a 
(iv) felügyelőbizottság tagjainak elfogadó nyilatko-
zatai. Az eljárás szintén illetékmentes.

A nyilvántartásba vételt a székhely szerinti illeté-
kes törvényszéknél kell kérni, és a nyilvántartásba 
vételről végzéssel határoz a kérelem benyújtásától 
számított 60 napon (hiánypótlásra szabott határidő 
nem számít bele) belül. A végzés jogerőre emelke-
désével jön létre az egyesület, tevékenységét csak 
ekkor kezdheti meg.

Elektronikus ügyintézés 

Az civil szervezetek nyilvántartásának informatikai 
üzemeltetését az Országos Bírósági Hivatal végzi. 
Az új jogszabály alapján a civil szervezet nyilván-
tartásba vétel iránti kérelmét benyújtó személy 
dönthet arról, hogy a nyilvántartásba vétel iránti 
kérelmet, valamint a kérelem mellékleteiként 
benyújtott okiratok mindegyikét egységesen papír 
alapon vagy elektronikus úton nyújtja be17, illetve 
kizárólag elektronikus úton nyújthatja be, ha jogi 
képviselővel jár el vagy a civil szervezet az egysze-
rűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) 
eljárás lefolytatását kéri. Elektronikusan benyújtott 
kérelem esetén a bíróság elektronikus úton közli a 
határozatait.

Az informatikai rendszer a következő főbb alkal-
mazásokból épül fel: (i) a civil és egyéb cégnek 
nem minősülő szervezetek nyilvántartása: a 
törvény szerint nyilvántartásba vett szervezetek tör-
vényszéki nyilvántartása; (ii) országos névjegyzék: a 
törvényszéki nyilvántartások adatainak egységes, az 
interneten, azonosítás nélkül elérhető, országosan 
egységes gyűjteménye; (iii) a kérelmek fogadá-
sát biztosító alkalmazás: a törvény szerinti iratok 
elektronikus úton történő fogadását szolgáló alkal-
mazás; (iv) ügyviteli alkalmazás: a bíróságon belüli 
ügyintézés szervezett rendjét biztosító alkalmazás; 
(v) iratkezelési alkalmazás: iratkezelési feladatok 

teljesítését és a bírósági ügyvitelnek megfelelő irat-
kezelési feladatok teljesítését biztosító alkalmazás; 
(vi) kapcsolattartó alkalmazás: a bíróság és más 
hatóság közötti informatikai kapcsolatot biztosító 
alkalmazás; (vii) a beszámolót kezelő alkalmazás.

A nyilvántartás fennálló, illetve törölt adatai 
nyilvánosak, azok az országos névjegyzék útján az 
interneten azonosítás nélkül megtekinthetőek. Az 
alapítvány és az egyesület bírósághoz benyújtott 
iratai - a az egyesület szerve ülésének jelenléti ív 
és a tagnyilvántartást kivételével - nyilvánosak, ide-
értve a még el nem bírált kérelmet és mellékleteit 
is, azokat bárki megtekintheti, azokról feljegyzést 
készíthet. A szervezetek nyilvános - a bíróságon 
rendelkezésre álló - iratai a nyilvántartást vezető 
bíróságnál tekinthetőek meg. A hivatal biztosítja, 
hogy honlapján a nyilvántartást bárki ingyenesen 
elérje, és az civil szervezet neve, székhelye, célja, 
valamint célja szerinti besorolás alapján keresést 
végezzen.

Nonprofit Kft.

Magánszemélyek, jogi személyek és jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok 
alapíthatnak nonprofit gazdasági társaságot – nem 
jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevé-
kenység folytatására -, bármely társasági formában, 
az adott társaságra vonatkozó általános szabályok 
szerint, de speciális előírások betartásával.

Nonprofit közkereseti társaság és nonprofit betéti 
társaság alapításához legalább két tag szükséges, 
míg nonprofit korlátolt felelősségű társaságot 
és nonprofit részvénytársaságot egyetlen tag, 
illetve részvényes is alapíthat. Eddig leginkább a 
nonprofit kft-k terjedtek el, így most ezekre szűkít-
jük a szabályozás bemutatását. 

Az alapításhoz minimum 500.000 Ft törzstőkére 
van szükség (pénzbeli vagy apport), két tagnál 
csak a pénzbeli hozzájárulások felét kell befizet-
ni, a nem pénzbelinél pedig, ha eléri a törzstőke 
felét teljesen rendelkezésre kell bocsátani. 
Egyszemélyesnél elég 100.000 Ft befizetése, ill a 

17  Elektronikus benyújtásra az ügyfélkapun keresztül lesz lehetőség 
a 2009. évi LII. törvény rendelkezései szerint.
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nem pénzbelit teljesen a társaság rendelkezésére 
kell bocsátani. A tagok törzsbetéteinek mérté-
ke, jogaik és kötelezettségeik, a tisztségviselők, a 
társaság tevékenysége a társasági szerződésben 
(egyszemélyes társaság esetében alapító okiratban) 
kerülnek rögzítésre. 

A létesítő okirat keltétől számított 30 napon 
belül a székhely szerinti illetékes Törvényszék 
Cégbíróságához kell a bejegyzési kérelemmel for-
dulni. A létesítő okiratra ügyvédi vagy közjegyzői 
ellenjegyzés szükséges. 

A cégbejegyzés 2008 óta elektronikus formában 
történik. A nonprofit kft-k is az úgynevezett “egyab-
lakos rendszer” segítségével kerülnek bejegyzésre, 
ezért az adózással kapcsolatos nyilatkozatokat is 
a cégbejegyzéssel egyidejűleg kell megtenni és 
benyújtani. Ennek a rendszernek a keretén belül a 
szervezet adószámot és KSH számot is kap.

Nonprofit kft. alapítható úgy is, hogy már működő 
gazdasági társaság alakul át nonprofit gazdasági 
társasággá. Ebben az esetben a létesítő okirat mó-
dosítása elegendő, nem szükséges új cégbejegyzési 
eljárás.

Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába 
csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat 
át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illet-
ve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

Szociális szövetkezet

A szövetkezet alapítását az alapszabály elfogadásá-
tól számított 30 napon belül - bejegyzés és közzététel 
céljából - be kell jelenteni a szövetkezet székhelye 
szerint illetékes törvényszékhez, mint cégbírósághoz. 
A szövetkezet a cégbejegyzés iránti kérelem be-
nyújtását követően végezhet gazdasági tevékenységet. 
A szövetkezet - külön törvényben foglalt feltételek 
szerint - a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel 
jön létre. A szövetkezet törvényességi felügyeletét a szö-
vetkezet székhelye szerint illetékes cégbíróság látja 
el, külön törvény rendelkezései szerint.

Bármely tag kérheti a bíróságtól a szövetkezet, 
illetőleg annak testületei által hozott olyan határo-
zat felülvizsgálatát, amely a szövetkezetekről szóló 

törvény rendelkezéseibe, más jogszabályba vagy a 
szövetkezet alapszabályába ütközik.

A szövetkezet alapszabálya határozza meg a tagok 
vagyoni hozzájárulásának azt a legkisebb mértékét, 
amelynek teljesítése minden tag számára kötele-
ző. A szövetkezeti szolidaritás elvének megfelelően a 
szövetkezet alapszabályában meg kell határozni a 
természetes személy tagok, valamint hozzátartozóik 
számára biztosítandó juttatások és támogatások for-
máit, odaítélésének feltételeit, eljárási rendjét.

3.1.5 A vállalkozási tevékenység meghatározása

Mind a Civil törvény, mind pedig a Ptk. kategoriku-
san megtiltja, hogy civil szervezeteket elsődlegesen 
gazdasági(-vállalkozási) tevékenység folytatására 
hozzanak létre. Ennek indoklása, hogy a gazdasági, 
kereskedelmi vagy üzleti célra irányuló vagyonren-
delésnek megvannak a maga sajátos szervezeti és 
jogi formái. 

Más kérdés, hogy a szervezetek céljaik megvaló-
sítása, a megvalósítás lehetőségeinek bővítése, 
színvonalának emelése érdekében folytathat-e 
gazdasági tevékenységet, ideértve akár az üzletsze-
rű gazdasági tevékenységet is. E vonatkozásban a 
Civil törvény a kategorikus tiltás merev szabálya 
helyett a rugalmas reguláció lehetőségét választotta 
azzal, hogy a törvény szerint nem minősül kiegészí-
tő jellegűnek a gazdasági-vállalkozási tevékenység 
akkor, ha az abból származó bevétel eléri az összes 
bevétel 60%-át. 

A kategorikus kijelentés ellenére tagadhatatlanul 
jelentős a jogi bizonytalanság a nonprofit szer-
vezetek tevékenységének, jövedelmei forrásának 
megítélésével összefüggésben mind a jogalkotás-
ban, mind pedig a jogalkalmazásban.

A Civil törvény és a Ptk. rendelkezései alapján az 
alábbi problémák, hiányosságok állapíthatók meg:

• A Civil törvény tartalmazza a gazdasági-vál-
lalkozási tevékenység meghatározását, amely 
szerint gazdasági-vállalkozási tevékenység a jö-
vedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt 
eredményező, üzletszerűen végzett gazdasági 
tevékenység, ide nem értve az adomány (aján-
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dék) elfogadását, továbbá a bevétellel járó, 
létesítő okiratban meghatározott cél szerinti, 
valamint közhasznú tevékenységet;

• Egyik törvény sem tartalmaz viszont normatív 
definíciót arról, hogy mi a “gazdasági tevékeny-
ség” tartalma;

• A Civil törvény a civil szervezetek vonatko-
zásában a gazdasági-vállalkozási tevékenység 
fogalmát használja, a Ptk. az alapítványoknál 
gazdasági tevékenységről, az egyesületeknél 
azonban gazdasági-vállalkozási tevékenységről 
beszél;

• Tekintettel arra, hogy a Civil törvény a gazda-
sági-vállalkozási tevékenység definíciójában 
feltételként tűzi az “üzletszerűség”-et, a gazda-
sági tevékenységnek tehát ez nem szükségszerű 
velejárója18;

Legszembetűnőbb hiányosság, hogy a vonatkozó 
törvények még kísérletet sem tesznek arra, hogy a 
“gazdasági tevékenység” pontos fogalmát meghatá-
rozzák. Itt kell megjegyezni, hogy ilyen definíciót 
maga a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény sem tartalmaz. Más jogszabályok abban az 
esetben, ha definiálják a “gazdasági tevékenység” 
fogalmát, akkor ezen fogalom részévé teszik per 
definitionem az “üzletszerűség” fogalmát is tovább 
bonyolítva a helyzetet.19 Nem segíti továbbá a 
tisztánlátást az sem, hogy a Magyar Köztársaság 
Legfelsőbb Bírósága által közzétett eseti döntések-
ben sokszor keveredik a gazdasági-, gazdálkodó-, 
gazdasági-vállalkozási-, vagy vállalkozási tevékeny-
ség fogalma. 

A TEÁOR’08 a gazdasági tevékenységek egységes 
ágazati osztályozási rendszeréről tartalmazza a 
gazdasági tevékenységek felsorolását, azonban 

a “gazdasági tevékenységek” definícióját ez sem 
határozza meg.

Annak ellenére, hogy a Civil törvény pontos definí-
ciót tartalmaz a gazdasági-vállalkozási tevékenység 
vonatkozásában, továbbra is él a Legfelsőbb 
Bíróságának Közigazgatási Kollégiuménak 1. 
számú állásfoglalása, amely a kapcsolódó jogsza-
bályok meghatározására hivatkozva kimondja, 
hogy gazdasági-vállalkozási tevékenységnek20 
minősül a jövedelem- és vagyonszerzésre irányu-
ló vagy azt eredményező gazdasági tevékenység. 
A Civil törvény ezt egészítette ki az üzletszerű-
ség követelményével. Amennyiben a szervezet 
tevékenységében a gazdasági tevékenység a 
meghatározó súlyú, s a vagyona várhatóan nem 
elsősorban a tagok által fizetett díjból, jogi és 
magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, 
hanem a gazdasági tevékenysége eredményéből 
képződik, a társadalmi szervezet nem vehető 
nyilvántartásba. Ezzel kapcsolatban került törvényi 
szinten rögzítésre, hogy elsődlegesen gazdasági-
vállalkozási tevékenységű szervezet azon szervezet, 
amelynek éves összes bevétele 60%-át eléri vagy 
meghaladja a gazdasági-vállalkozási tevékenységből 
származó éves összes bevétele. 

A 2. számú állásfoglalás az alapítványokkal össze-
függésben az alábbiakat állapítja meg.

A nyílt alapítvánnyal az alapító rendelkezésére 
bocsátott vagyon csak az alapítvány működésének 
megkezdését szolgálja, hiszen a későbbiek során 
ez a vagyon a csatlakozó személyek felajánlásával, 
esetleg az alapítvány gazdálkodásával, vállalkozási 
tevékenységével elért nyereségével tovább gyarapodhat. 
A bíróságnak tehát nyílt alapítvány esetében azt 
kell vizsgálnia, hogy az alapító által rendelkezés-
re bocsátott vagyon az alapítvány működésének 
megkezdéséhez elégséges-e. Zárt alapítványnál 

18 A Ptk. miniszteri indokolásának előző lábjegyzetben hivatkozott 
része, valamint A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tör-
vény (Gt) néhány rendelkezése alapján arra lehet következtetni, 
hogy a gazdasági tevékenység nem feltétlenül üzletszerű, illetőleg 
nem feltétlenül irányul jövedelemszerzésre.

19 A törvény indokolásából arra lehet következtetni, hogy a 
gazdasági tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység 
vélhetően szinonim fogalmak, az “üzletszerűség” pedig kívül esik 
a gazdasági tevékenység fogalmán abban az értelemben, hogy 
a gazdasági tevékenység nem szükségszerűen üzletszerű (ezt a 

megállapítást egyebekben nem támasztja alá a hatályos ÁFA tör-
vény gazdasági tevékenység definíciója, mely szerint a gazdasági 
tevékenység szükségszerűen üzletszerű.

20 Valójában az idézett jogszabályok a “vállalkozási tevékenység” 
fogalmát határozták meg oly módon, hogy ilyennek tekintendő 
a gazdasági tevékenység akkor, ha az jövedelem- és vagyonszer-
zésre irányul vagy azt eredményezi. Ebből az következik, hogy 
létezhet olyan gazdasági tevékenység, amely jövedelmet, vagyont 
nem termel.
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az induló vagyon hozadékát az esetleges vállalkozói 
tevékenységből befolyt vagyonszaporulat növelheti, ezért 
a bíróságnak a célhoz igazodó vagyon megfelelősé-
gét ennek figyelembevételével kell vizsgálnia. 

Ez a rendelkezés tehát jól láthatóan vállalkozási 
(vállalkozói) tevékenységről tesz említést. 

Annak érdekében, hogy a gazdasági illetőleg 
a gazdasági-vállalkozási tevékenységeket a civil 
szervezetek alaptevékenységétől, főleg a jövede-
lemtermelő cél szerinti tevékenységétől nagyon 
pontosan és magabiztosan el tudjuk határolni, 
tisztában kell lennünk azzal, hogy mit takar, milyen 
jellemzőkkel bír a gazdasági tevékenység illetve a 
gazdasági-vállalkozási tevékenység. 

Sajnos az ezen fogalom meghatározásokkal 
kapcsolatos, egymásnak ellentmondó jogszabályi 
rendelkezések nem könnyítik meg az eligazodást 
az alábbiak szerint:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény szerint gazdasági tevékenység: 
valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy 
rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben 
az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, 
és annak végzése független formában történik. Az 
üzletszerűség tehát a gazdasági tevékenység imma-
nens tulajdonsága az ÁFA törvény szerint. 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 2. § (1) 
bekezdése szerint a cég - ha törvény eltérően nem 
rendelkezik - az a jogalany, amely a cégnyilván-
tartásba történő bejegyzéssel, üzletszerű gazdasági 
tevékenység folytatása céljából jön létre. A gazdasági 
társaságokról 2006. évi IV. törvény 3. § (1) be-
kezdése szerint gazdasági társaság üzletszerű közös 
gazdasági tevékenység folytatására alapítható. 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
178. §-ának 28. pontja szerint vállalkozási tevékeny-
ség: az a rendszeres gazdasági tevékenység, amelyet 
a magánszemély, illetve a jogi személy vagy egyéb 

szervezet saját nevében és kockázatára üzletszerűen 
végez. 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (1) 
bekezdésének 2. pontjában található értelme-
ző rendelkezés szerint vállalkozási tevékenység a 
Számviteli törvény alkalmazásában a gazdálkodó 
által saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyon-
szerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében végzett 
termelő vagy szolgáltató tevékenység. 

A társasági adóról és az osztalékadóról 1996. évi 
LXXXI. törvény 1. § (1) bekezdése szerint a vál-
lalkozási tevékenység olyan gazdasági tevékenység, 
amely jövedelem- és vagyonszerzésre irányul, vagy 
azt eredményezi

Ezen meghatározások szerint tehát létezik nem üzletszerű 
gazdasági tevékenység is.

A Civil törvény szerint gazdasági-vállalkozási 
tevékenység: a jövedelem- és vagyonszerzésre irá-
nyuló vagy azt eredményező, üzletszerűen végzett 
gazdasági tevékenység, ide nem értve az adomány 
(ajándék) elfogadását, továbbá a bevétellel járó, 
létesítő okiratban meghatározott cél szerinti, vala-
mint közhasznú tevékenységet

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 
szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú mellék-
lete III. részének 22. pontja szerint üzletszerű 
tevékenység: az ellenérték fejében nyereség, illetve 
vagyonszerzés végett - előre egyedileg meg nem hatá-
rozott ügyletek megkötésére irányuló - rendszeresen 
folytatott gazdasági tevékenység.21

Bár a hivatkozott jogszabályok fogalomhasználata 
eltérő (az üzletszerűség elemei változatos módon 
kikerülnek az üzletszerűség fogalomköréből) a 
Civil törvény meghatározásából kiindulva élhe-
tünk azzal a megállapítással, hogy a vállalkozási 
tevékenység üzletszerű gazdasági tevékenységet jelent, 
az üzletszerűségnek pedig az ellenérték fejében 
történő tevékenység kifejtés, a nyereség - és vagyon-
szerzési cél valamint a rendszeresség a fogalmi elemei. 
A jogalkotó szándéka tehát az , hogy mind az 

21 A Hpt. értelemszerűen nem alkalmazható a civil szervezetekre, 
azonban pontos meghatározást tartalmaz az “üzletszerűség” 
fogalmával összefüggésben, ez indokolja a kérdéses rendelkezés 
idézését.
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egyesületek, mind pedig az alapítványok számára 
az üzletszerű gazdasági tevékenység (azaz vállalkozási 
tevékenység) elsődleges módon történő végzését és 
ne pedig pusztán a gazdasági tevékenység fő tevé-
kenységként történő végzését tiltsa meg a civil 
szervezetek számára. Ennek azért van kiemelke-
dő jelentősége, mert a nem üzletszerűen végzett 
gazdasági tevékenység és a cél szerinti tevékenység 
között vékony a határvonal azzal, hogy egyértel-
mű jogszabályi rendelkezések hiányában nehéz 
különbséget tenni a jövedelemtermelő, rendsze-
resen végezett cél szerinti tevékenység és a célokat 
szolgáló, másodlagosan végzett üzletszerű gazdasá-
gi tevékenységek között is.

3.1.6 A szervezetek tevékenységét szabályozó 
állami és egyéb felügyeleti szervek

Már az eddigiek alapján is látjuk, hogy a különböző 
jogi formájú szervezetekre vonatkozó rendelkezé-
sek a jogalkotás különböző szintjén elhelyezkedő 
jogszabályokban lelhetők fel. Ezért nem meglepő, 
hogy több állami szerv is szabályozza ezen szerveze-
tek működését. 

Értelemszerűen ide tartozik az Országgyűlés által 
megalkotott Alaptörvény, az 1959. évi IV. tör-
vény a Polgári Törvénykönyvéről, az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény. Ezen törvények a civil 
és közhasznúnak minősülő nonprofit szerveze-
tek tevékenységét általánosságban szabályozzák, 
azonban tartalmaznak rendelkezéseket az általuk 
végezhető gazdasági, illetve gazdasági-vállalkozási 
tevékenységgel összefüggésben, azok feltétele-
ire vonatkozóan is. A Kormány rendeletekben 

szabályozza a civil szervezetek gazdálkodását, az 
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdése-
it22, valamint ezen szervezetek beszámoló készítési 
és könyvvezetési kötelezettségével kapcsolatos sajá-
tos rendelkezéseket.23 A civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási sza-
bályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény szól a 
civil szervezetek nyilvántartásba vételi szabályairól.

Az egyes speciális tevékenységet végző szervezetek 
működését természetesen speciális ágazati jogsza-
bályok szabályozhatják törvényi, kormányrendeleti 
vagy miniszteri rendeleti formában.

A nonprofit szervezetek feletti adóellenőrzést a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a költségvetési támoga-
tások felhasználását az Állami Számvevőszék végzi. A 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal eljárása során vizsgál-
ja, hogy a szervezet végez-e gazdasági-vállalkozási 
tevékenységet, és ha igen, ezen tevékenység milyen 
arányú a szervezet célszerinti tevékenységeihez 
képest. Abban az esetben, ha az adóhatóság azt 
észleli, hogy a szervezet tevékenységén belül a gaz-
dasági-vállalkozási tevékenység túlsúllyal bír (60%), 
értesíti a szervezetek törvényességi felügyeletét 
ellátó ügyészséget. 

Az ügyészség a rá irányadó jogszabályok24 és egyéb 
iránymutatások25 alapján törvényességi intézkedés 
keretében felhívja a szervezetet a jogszabálysértő 
állapot megszüntetésére, ennek eredményte-
lensége esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság 
határidő tűzésével ugyancsak felhívja a szervezetet 
a törvényes működés helyreállítására, ennek ered-
ménytelen elteltét követően akár a szervezet meg is 
szüntetheti26.

22 l. a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet.
23 l. a 224/2000. (XII.19.) Kormányrendeletet.
24  Elsődlegesen az ügyészségéről szóló 2011. évi CLXIII. tör-

vény alapján. 
25 l. a Legfőbb Ügyész 13/1994 sz. utasítását az ügyészi törvényessé-

gi felügyeletről. 
26 Megjegyezzük, hogy a bíróságnak a szervezet megszün-

tetésével kapcsolatos jogköre alapítvány és egyesület 
esetében egymástól eltér. A Ptk. 74/F § (2) bekezdés alap-
ján ugyanis alapítvány esetében a működéssel kapcsolatos 
bármilyen törvénytelenség felmerülése esetén a bíróság 
határidő kitűzésével kötelezi az alapítvány kezelőjét, hogy 
az alapítvány jogszabálynak megfelelő működését állítsa 
helyre. A határidő eredménytelen eltelte után a bíróság az 
alapítványt megszünteti. A bíróság az egyesület feloszla-
tására csak akkor jogosult, ha az egyesület tevékenysége 

a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, 
illetőleg kizárólagos birtoklására irányul, bűncselekményt 
vagy bűncselekményre való felhívást valósít meg, illetőleg 
mások jogának, szabadságának a sérelmével jár. A bíró-
ság továbbá megállapítja az egyesület megszűnését, ha 
legalább 1 éve nem működik, vagy a tagjainak létszáma a 
megkívánt 10 fős minimum alá csökken. Civil szervezet ese-
tében a fokozatosság elvét követve a bíróság a törvényes 
működés helyreállítása érdekében elsődlegesen a legfőbb 
szervet (közgyűlés vagy küldöttgyűlés) hívja össze, vagy 
határidő tűzésével a törvényes működés helyreállítására 
kötelezi a legfőbb szervet és értesíti a felügyelő szervet 
is (ha van ilyen). Ha a törvényes működés nem állítható 
helyre, vagy a tűzött határidő eredménytelenül telt el, 
akkor a civil szervezetet megszünteti.
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Az ügyészség jogorvoslati joggal rendelkezik az 
alapítványok és egyesületek bejegyzésével, létesítő 
okiratának módosításával, közhasznú szerve-
zetté minősítésére irányuló bírósági nemperes 
eljárásban. 

A törvényszékek hatáskörébe tartozik az alapítvá-
nyok, egyesületek nyilvántartásba vétele, a létesítő 
okiratok módosításának bírósági nyilvántartás-
ba vétele, a szervezetek közhasznú szervezetté 
minősítése. A különböző törvényszékek egységes 
jogértelmezése és jogalkalmazása érdekében 
a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága fogad 
el és tesz közzé elvi jellegű eseti döntéseket, 
állásfoglalásokat. 

Mint arra a korábbiakban már utaltunk, a hatályos 
törvényi előírások szerint alapítványok elsődle-
gesen gazdasági, egyesületek pedig elsődlegesen 
gazdasági-vállalkozási tevékenység kifejtésére nem 
alapíthatók, az ilyen tevékenység a működésük 
során nem lehet meghatározó, vagyis az ebből 
származó bevétel nem érheti el az összes bevétel 
60%-át. 

Az alapvető probléma abból ered, hogy bár a 
Civil törvény meg határozza, hogy mit jelent a 
“gazdasági-vállalkozási” tevékenység, a “gazda-
sági tevékenység” fogalmát azonban nem27. A 
problémát fokozza, hogy a törvények és egyéb 
szabályozók sokszor szinonimaként, egymástól el 
nem határolva használják gazdálkodási, gazdasági, 
gazdasági-vállalkozási, vállalkozási tevékenység és 
az üzletszerűség fogalmát. 

A fentiekből az következik, hogy az alapítványok, 
egyesületek bírósági bejegyzésére, adóhatósági 
ellenőrzésére vagy ügyészségi törvényességi felügye-
leti ellenőrzésére irányuló eljárásban a bíróságnak 
illetőleg adóhatóságnak, ügyészségnek kell világos 
törvényi definíciók hiányában alkalomszerűen, 
előre nem egészen kiszámítható módon, eseti 
jelleggel eldöntenie, hogy egy szervezet egy bizo-
nyos tevékenysége jövedelemmel járó cél szerinti 

tevékenység vagy vállalkozási tevékenység, az ebből 
származó bevétel társasági adóköteles vagy sem, 
és a szervezet az adott, esetleg gazdasági tevékeny-
ségként végzett tevékenységet elsődlegesen végzi-e 
vagy sem. 

Az ismertetett körülményekből az az alkotmány-
jogilag aggályos, a jogbiztonság alkotmányos 
követelményébe ütköző helyzet áll elő, hogy a 
szervezetek, azok alapítói, tagjai, tisztségviselői kép-
telenek a mindenkire kötelező, általános érvényű, 
nyilvánosan közzétett jogszabályok alapján előre 
eldönteni, hogy a szervezet a megcélzott tevé-
kenységet vajon jogszerűen végezheti-e, ehelyett a 
választ erre az alapvető kérdésre eseti mérlegelés 
alapján a vonatkozó eljárásokban a bíróság, adóha-
tóság, ügyészség adja meg több esetben előre nem 
várt végeredménnyel.

Világos törvényi szabályok hiányában előfordul, 
hogy a bíróság (és egy másik bíróság), az ügyészség 
és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem egységesen 
ítéli meg, hogy a szervezet által végzett tevékenység 
az gazdasági tevékenységnek vagy cél szerinti tevé-
kenységnek tekintendő, valamint az a vád érheti a 
bíróságot, ügyészséget, adóhatóságot, hogy jogal-
kalmazói, ellenőrző, felügyeleti tevékenység helyett 
jogértelmezésükkel inkább a jogot alkotják, nem 
pedig végrehajtják.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának 
jogutódja az alapvető jogok biztosa, amelyet a 
2011. évi CXI. törvény hozott létre. Az állampolgá-
ri jogok országgyűlési biztosa a 2010-ben közzétett 
jelentésében28 foglalkozott az ügyészségnek a 
nonprofit szervezetek törvényességi felügyelete 
területén kialakított gyakorlatával. Az országgyűlési 
biztos jelentésében megállapította, hogy az ügyész-
ség ezen tevékenysége két alkotmányos alapjogot: 
az egyesülési jogot és a jogbiztonsághoz való jogot 
érinti. 

Az országgyűlési biztos megállapította továbbá, hogy 
az ügyészség a közhasznú szervezetek törvényességi 

27 Például gazdasági tevékenységet végzünk-e, ha az első ránézés-
re gazdaságinak tűnő tevékenységet (pl. oktatás, tanácsadás, 
könyvkiadás) ingyenesen vagy “bekerülési értéken”, csak 
költségtérítés ellenében, tehát nyereségre törekedés és pénzügyi 
eredményrealizálás nélkül fejtjük ki? Ennek megítélése során a te-

vékenység jellege vagy az ahhoz kapcsolódó pénzügyi eredmény 
az ügydöntő? Az “üzletszerű” jelleg fogalmi eleme a “gazdasági 
tevékenységnek”, vagy ez egy többlet tényállási elem?

28 l. az AJB 1213/2010. számú ügyet
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felügyeleti ellenőrzése során többek között vizs-
gálja a közhasznú tevékenység végzését, azt, hogy 
a vállalkozási tevékenységet kizárólagosan a köz-
hasznú célok megvalósítása érdekében folytatja-e 
a szervezet, a gazdálkodás során elért eredmény 
felosztásának és a közvetlen politikai tevékenység 
folytatásának tilalma érvényesül-e, valamint, hogy a 
szervezet működése a jogszabályoknak megfelel-e. 

Rögzíti, hogy a törvényesen megalakult, a nyilvá-
nosság számára hozzáférhető alapdokumentumok 
alapján, elsősorban nem gazdasági tevékenységet 
végző egyesület szabad működését és az egyesü-
léshez való jogot az Alaptörvény VIII. Cikkében 
rögzíti.

Megállapítja a jelentés alapját képező, a legfőbb 
ügyész által megtett válaszban kifejtett ügyészi 
állásponttal összhangban, hogy a civil szervezete-
ket terhelő adminisztrációs kötelezettség bővítése 
helyett szerencsésebbnek tartaná például a célul 
kitűzött tevékenység tényleges megvalósításának 
ellenőrzését. Az ügyészségi ellenőrzési tapasztalat 
összegzéseként fogalmazza meg, hogy az ellenőr-
zéseknek sokkal inkább a nonprofit elvű működés 
alapkövetelményeinek való megfelelésre, a tevékeny-
ség közcélúságára, a szolgáltatások színvonalának, 
diszkrimináció-mentességének, hozzáférhetőségé-
nek, az alap- és vállalkozási tevékenység arányának 
stb. vizsgálatára kellene kiterjedniük. Tényként szögezi 
le továbbá, hogy sajnálatos módon nem minden esetben 
világos, hogy hol húzódik a szervezetek alaptevékenysége 
és nyereségcélú tevékenysége közötti határvonal, mi számít 
vállalkozási tevékenységnek. 

3.2 A nonprofit szervezetek gazdálkodására 
vonatkozó szabályozások

A nonprofit szervezetek vagyongazdálkodásának 
alapja nem a nyereség érdekében történő mű-
ködés, de mint azt már többször hangsúlyoztuk, 
kiegészítő jelleggel folytathatnak vállalkozási 
tevékenységet. A Civil törvény szerint elsődleges 
gazdasági-vállalkozási tevékenységet, vagyis nem 
“kiegészítő jellegű” gazdasági –vállalkozási tevé-
kenységet végez a civil szervezet, ha az éves összes 
bevétele 60%-át eléri vagy meghaladja a gazdasági-
vállalkozási tevékenységből származó éves összes 

bevétele. Nézzük meg közelebbről, hogy összes-
ségében hogyan gazdálkodhatnak a szervezetek 
a gazdálkodás bevételi oldalára fókuszálva, illetve 
hogy milyen speciális rendelkezéseket találhatunk 
a vállalkozási tevékenységre vonatkozóan!

A négy tárgyalt szervezeti forma közül az alapít-
vány, a szövetkezet és a nonprofit kft. rendelkezik 
induló vagyonnal (alapítói vagyon, részjegytőke, 
illetve törzsbetét); az egyesületeknek van egy fix 
bevétele (tagdíj), a szociális szövetkezetek pedig 
szolgáltatásnyújtás vagy termékértékesítés révén 
jutnak jövedelemhez.

Az induló vagyonon, illetve a tagdíjon felüli továb-
bi bevételi forrásokat például a következőképpen 
lehet csoportosítani:

1. Cél szerinti (közhasznú) tevékenységből szár-
mazó bevételek. Az alapszabályban, az alapító 
okiratban, illetve a társasági szerződésben meghatá-
rozott olyan célok szerinti tevékenységből származó 
bevételeket jelenti, melyet ellenérték fejében végez 
a szervezet. Ha a szervezet közhasznú, akkor a cél 
szerinti bevételek külön bontandók közhasznú és 
egyéb cél szerinti tevékenység szerint.

2. Támogatások és adományok.Ez a kategória 
olyan pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat takar, 
melyek esetében az adományozó ellenszolgáltatás 
nélkül bocsát rendelkezésre a közcél megvalósulása 
érdekében, vagy az ellenszolgáltatás kedvezmé-
nyezettje nem maga az adományozó. Ide tartozik 
a költségvetési normatíva, a szerződésen alapuló 
juttatás, a pályázati úton elnyert támogatás (állami, 
önkormányzati, külföldi vagy belföldi); önkéntes 
magán vagy vállalati adomány, 1%-os felajánlás.

3. Vállalkozási tevékenységből származó bevételek. 
Minden olyan tevékenység bevétele vállalkozási te-
vékenységből származó bevételnek minősül, melyet 
a létesítő okirat nem nevesít cél szerinti (közhasz-
nú) tevékenységnek. Nem tartozik ide a cél szerinti 
tevékenységet szolgáló immateriális javak, tárgyi 
eszközök, készletek értékesítése, illetve a szabad 
pénzeszközök betétbe, értékpapírba való elhelyezése 
után kapott, a cél szerinti tevékenység és az összbe-
vétel arányával számított kamat, illetve hozam.
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4. Egyéb bevételek (pl. kártérítés)

A nonprofit szervezetek kiadásai hasonló logika 
mentén a cél szerinti tevékenység érdekében 
felmerült közvetlen, a vállalkozási tevékenység 
érdekében felmerült közvetlen, működési költsé-
gekre, valamint az előzőek közé nem tartozó egyéb 
költségekre bonthatóak. A működési és egyéb 
költségeket bevételarányosan kell megosztani a cél 
szerinti és a vállalkozási tevékenységek között.

A vállalkozási tevékenységek sajátosságaival a követ-
kező alfejezetben részletesen foglalkozunk. Előtte 
azonban tekintsük át, hogy milyen szabályozások 
alkalmazandók a nem gazdasági jellegű tevékeny-
ségből származó jövedelemre vonatkozóan.

3.2.1 A nem gazdasági jellegű tevékenységből 
származó jövedelemre vonatkozó jogszabályok

3.2.1.1 A támogatásokra, adományokra vonatkozó 
előírások

A támogatottra vonatkozóan:
A Civil törvény szerint civil szervezet nevében 
vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az 
adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, 
a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság 
sérelmével, az adománygyűjtés csak a közhasznú 
szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhe-
tő. A civil szervezet részére juttatott adományokat 
az adományozó nyilvántartásába beállított könyv 
szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron 
kell nyilvántartásba venni. A civil szervezetnek az 
általa használt tájékoztatási eszközökön keresz-
tül – így különösen honlapján, hírlevélben – be 
kell számolni a nyilvánosságnak az adományok 
felhasználásáról. 

A Civil törvény szerint civil szervezettel állami, 
közigazgatási, költségvetés szerv közszolgáltatá-
si szerződést kizárólag akkor köthet, ha a civil 
szervezet közhasznú jogállású. Nem minősül köz-
szolgáltatási szerződésnek a feladat finanszírozását 
szolgáló támogatás, ha a támogatás nyújtásának 
minden feltételét jogszabály határozza meg, és a 
támogatási döntés meghozatala során a döntés-
hozónak mérlegelési joga nincs. Közszolgáltatási 
szerződés valamely közfeladat – vagy annak egy 

része – ellátására a szerv nevében történő ellá-
tására kötött írásbeli szerződés. Nem minősül 
közszolgáltatási szerződésnek azon közszolgálta-
tással kapcsolatban kötött szerződés, amelynek 
nyújtása jogszabályban meghatározott feltételeken 
alapuló engedélyhez van kötve. A civil szervezetnek 
a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási te-
vékenységéből származó bevételeit és ráfordításait 
elkülönítetten kell nyilvántartani.

A szervezetnek az elszámolási kötelezettség-
gel kapott támogatások felhasználását a nyújtó 
szervezet előírásainak megfelelően kell végez-
nie. Az elszámolásokra vonatkozó előírások 
általában előírják az egyes támogatásokhoz kap-
csolódó bizonylatok elkülönített nyilvántartását, 
ellenőrizhetőségét.

Növelni kell az adózás előtti eredményt többek 
között az alapítványnak és az egyesületnek a nem 
a vállalkozási tevékenységéhez kapott támogatás, 
juttatás

a) teljes összegével, ha az adóév utolsó napján 
az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál 
nyilvántartott adótartozása van,

b) a közhasznú szervezet a kedvezményezett 
vállalkozási tevékenység mértékét (az összes 
bevétel 15%-át) meghaladóan elért vállalkozási 
bevétel és a vállalkozási tevékenység összes 
bevételének hányadosaként (két tizedesjegy 
pontossággal) megállapított aránnyal számí-
tott részével, ha nincs az adóév utolsó napján 
az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál 
nyilvántartott adótartozása, de a vállalkozási 
tevékenységből származó bevétele meghaladja 
a kedvezményezett mértéket.

Az adományozóra vonatkozóan:
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló tör-
vény alapján az adózás előtti eredményt csökkenti a 
közhasznú szervezetnek, a közhasznú szervezettel 
kötött tartós adományozási szerződés keretében, az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 
a civil szervezetek működéséről és támogatásá-
ról szóló törvény szerinti közhasznú tevékenység 
támogatására az adóévben visszafizetési kötelezett-
ség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül 
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átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés 
nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének
1. 20 százaléka közhasznú szervezet esetén,

2. további 20 százaléka tartós adományozási szer-
ződés esetén, de együttesen legfeljebb az adózás 
előtti eredmény összege.

A fentiek alapján az adózó akkor csökkentheti az 
adózás előtti eredményt, ha rendelkezik a közhasz-
nú szervezet által az adóalap megállapítása céljából 
kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és 
az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a 
támogatás, juttatás összegét, célját.

3.2.1.2 A nonprofit szervezetekre vonatkozó általános 
társasági adó előírások

A törvény előírásai szerint adóalany az alapítvány, 
az egyesület, a nonprofit gazdasági társaság és a 
szociális szövetkezet is. 

A törvény az alapítvány és az egyesület esetében 
azt vizsgálja, hogy a szervezet végez-e vállalkozási 
tevékenységet vagy nem (nonprofit gazdasági tár-
saságnál ez érdektelen), illetve külön szabályozza a 
közhasznú státusszal rendelkező vagy nem rendel-
kező szervezetek adózását.

Az alapítványok és egyesületek esetén az adóalap 
meghatározásánál a vállalkozási tevékenység adózás 
előtti eredményéből kell kiindulni. Nem vonat-
kozik rájuk a jövedelemminimum29, még akkor 
sem, ha vállalkozási tevékenységet is végeznek. A 
vállalkozási tevékenységet nem végző szervezetek-
nek működésük eredményessége esetén sincsen 
adófizetési kötelezettségük. A társasági adóbevallás 
helyett nyilatkoznia kell, hogy nem volt sem vállal-
kozási tevékenységből származó bevétele, sem nem 
számolt el vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó 
költséget, ráfordítást.

A vállalkozási tevékenységet végző szervezetek 
adófizetési kötelezettsége kizárólag a vállalkozási 

tevékenységgel függ össze, ennek részletes adózási 
szabályait a következő alfejezetben vizsgáljuk.

A közhasznú jogállással nem rendelkező nonprofit 
gazdasági társaságok társasági adókötelezettsége az 
általános szabályok szerint alakul. Vonatkozik rá a 
jövedelemminimum, a társaságiadó-feltöltés és az 
előleg-bevallás. 

A közhasznú minősítéssel rendelkező nonprofit 
gazdasági társaságok adóalapjának megállapí-
tásra viszont külön eljárások vonatkoznak. Nem 
vonatkozik rájuk a jövedelemminimum, a társasági-
adó-feltöltés és az előleg-bevallás. 

A nonprofit gazdasági társaságok esetében az adó 
alapja minden esetben a társaság adózás előtti 
eredménye lesz, melyet a közhasznú nonprofit 
társaságok a kedvezményezett és a vállalkozási te-
vékenysége adatainak együttes figyelembevételével 
határoz meg.

3.2.1.3 Általános forgalmi adó

A nonprofit szervezetek működését érintő jogsza-
bály az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény is. 

Az Áfa törvény alapján adót kell fizetni:

a)  adóalany által - ilyen minőségében - belföldön 
és ellenérték fejében teljesített termékértékesí-
tése, szolgáltatásnyújtása,

b)  terméknek az Európai Közösségen (a továb-
biakban: Közösség) belüli egyes, belföldön és 
ellenérték fejében teljesített beszerzése és

c)  termék importja után.

Az adó mértéke főszabály szerint az adó alapjának 
27 százaléka, a törvény 3. számú mellékletben felso-
rolt termékek, szolgáltatások esetében ennek 530, a 
3/A. számú mellékletben felsorolt termékek, szolgálta-
tások esetében pedig 18 százaléka31.

29 A jövedelem-minimum egy vélelmezett adóalap, amely után ki 
kell számítani a társasági adót vagy egyéni vállalkozó esetében 
a vállalkozói személyi jövedelemadót. A jövedelem-minimum 
mértéke a társasági adó alanyainál a korrigált összes bevétel 2 
százaléka.

30 Pl. gyógyszer, könyv, napilap értékesítése illetőleg távhő szolgálta-
tás nyújtása esetében.

31 Pl. tej, tejtermékek, gabona értékesítése illetőleg kereskedelmi 
szálláshely szolgáltatás nyújtása esetében.
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A törvény a 85. §-ban számos olyan termékér-
tékesítést illetőleg szolgáltatásnyújtást sorol fel, 
melyek közérdekű jellegük miatt mentesek az 
adó alól, többek között például a szociális ellátás, 
gyermek- és ifjúságvédelem, bölcsődei ellátás, 
humán-egészségügyi szolgáltatás, oktatói tevékeny-
ség, nép- és iparművészeti termékek értékesítése, 
magánszemély részére sportolással kapcsolatos 
szolgáltatás, valamint a nonprofit szervezet által a 
tagjainak teljesített szolgáltatás. Ilyen termékérté-
kesítések és szolgáltatásnyújtások egy része esetén 
további törvényi feltétel, hogy a tevékenység végzé-
sére közszolgáltató32 által kerüljön sor.

Alanyi adómentesség abban az esetben választható, 
ha az adóalany összes termékértékesítése, szolgálta-
tásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő 
ellenértéknek - forintban kifejezett és éves szinten 
göngyölített - összege

a) sem a tárgy naptári évet megelőző naptári évben 
ténylegesen,

b) sem a tárgy naptári évben ésszerűen várhatóan, 
illetőleg ténylegesen

nem haladja meg az 5.000.000 Ft-ban meghatáro-
zott felső értékhatárt.

Az értékhatárba nem tartozik bele – többek között 
- a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesíté-
se, a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel 
adó alól mentes szolgáltatásnyújtás és kapcsolódó 
termékértékesítés. 

Amennyiben a nonprofit szervezet nem választja/
választhatja az alanyi adómentes státuszt, akkor 
általános forgalmi adót kell felszámítson.

3.2.2 A nonprofit szervezetek által végzett 
vállalkozási tevékenységre kivetett adók

Korábban összefoglaltuk, hogy milyen általános 
adózási előírásoknak kell megfelelniük. Ebben az 
alfejezetben a nonprofit szervezetek vállalkozási 
tevékenységének adózási szabályaira fókuszálunk. 

3.2.2.1 Társasági adó

A társasági adó mértéke a törvény 2010. augusztus 
24. napjától hatályos szövege szerint fő szabály 
szerint a pozitív adóalap 19 százaléka, azonban 
a pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem 
haladó összegéig ez a mérték csak 10 százalék.

Az adózónak főszabály szerint az adóbevallással 
egyidejűleg az adóbevallás esedékességét követő 
második naptári hónap első napjával kezdő-
dő 12 hónapos időszakra társasági adóelőleget 
kell bevallania az esedékességi időre eső összeg 
feltüntetésével. 

Alapítványok és egyesületek

Ahogy korábban rávilágítottunk, a társasági adóról 
és az osztalékadóról szóló törvény alapján az 
vállalkozási tevékenységet végző alapítvány, illetve 
egyesület adóalapja a vállalkozási tevékenység 
adózás előtti eredménye, növelve illetve csök-
kentve a törvényben meghatározott korrekciós 
tényezőkkel. 

A szabályozás a nonprofit szervezetek számára 
bizonyos esetekben mentességet, illetve kedvezmé-
nyeket biztosít. 

Adómentesség (nem közhasznú szervezet)

Nem kell az adót megfizetnie a közhasznú 

szervezetnek nem minősülő alapítványnak, egyesületnek, 

ha a vállalkozási tevékenységéből elért bevétele 
legfeljebb 10 millió forint, de nem haladja meg az 

adóévben elért összes bevételének 10 százalékát.

Az adóalap megállapításakor az általánosan 
alkalmazott módosító tételek (melyek náluk 
módosultan érvényesíthetőek) az alapítványok és 
egyesületek esetében az alábbiakkal egészülnek ki:

Csökkenteni kell az adózás előtti eredményt a 
közhasznú szervezetként besorolt alapítványnak, 
egyesületnek, stb. a vállalkozási tevékenysége 
adózás előtti nyereségének 20 százalékával.

32 A közszolgáltató pontos meghatározását az Áfa tv. 85§ (4) 
tartalmazza.
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Növelni kell az adózás előtti eredményt többek 
között az alapítványnak, egyesületnek a nem a 
vállalkozási tevékenységéhez kapott támogatás, 
juttatás a) teljes összegével, ha az adóév utolsó 
napján az állami vagy önkormányzati adóhatóság-
nál nyilvántartott adótartozása van; b) a közhasznú 
szervezetnél a törvény 9. § (7) bekezdésben előírt 
aránnyal33 számított részével, ha nincs az adóév 
utolsó napján az állami vagy önkormányzati 
adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása, de a 
vállalkozási tevékenységből származó bevétele meg-
haladja a kedvezményezett mértéket. 

Ilyen módon egy úgynevezett “köztes” adóala-
pot kapunk, melyből csak a közhasznú státusszal 
rendelkező szervezeteknél figyelembe vehető 
kedvezményezett vállalkozási tevékenységre eső 
jövedelem kiemelése után kapjuk meg a tényleges 
adóalapot. Az arányszámot a kedvezményezett vál-
lalkozási tevékenység mértékét meghaladóan elért 
vállalkozási bevétel és a vállalkozási tevékenység 
összes bevételének hányadosaként kell számítani.

Kedvezményezett vállalkozási tevékenység 
(közhasznú szervezet):

A kedvezményezett vállalkozási tevékenység 

mértéke közhasznú szervezet esetében az összes 
bevétele 15 százaléka. 

Ha a Tao. tv. a szervezet számára arányosítási 

kötelezettséget ír elő, úgy az arányt a kedvezményezett 
vállalkozási tevékenység mértékét meghaladóan 
elért vállalkozási bevétel és a vállalkozási 
tevékenység összes bevételének hányadosaként 
(két tizedesjegy pontossággal) kell számítani.

Ahogy egy korábbi fejezetben részletesen ki-
fejtettük, a vállalkozási-gazdasági tevékenység 
fogalmainak pontos meghatározása egyelőre nem 
áll rendelkezésre. A Tao. tv. 6. sz. melléklete azon-
ban meghatározza az alapítvány, az egyesület, a 
közhasznú nonprofit gazdasági társaság és szociális 
szövetkezet által végzett kedvezményezett – azaz vál-
lalkozási tevékenységnek a társasági adó szempontjából 
nem minősülő - tevékenységek körét.

Kedvezményezett tevékenységek alapítvány 
és egyesület esetén

Az alapítvány és egyesület jövedelem- és vagyonszerzésre 

irányuló, vagy ezt eredményező gazdasági 

tevékenységéből (azaz az egyébként főszabály szerint 

a Tao. tv. által vállalkozási tevékenységnek minősített 

tevékenységből) a Tao. törvény alkalmazásában nem 
minősül vállalkozási tevékenységnek:

1. a közhasznú tevékenység, vagy - ha nem minősül 

közhasznú szervezetnek - az alapító okiratában, 

alapszabályában nevesített cél szerinti tevékenység, 

ideértve mindkét esetben az e tevékenységhez kapott 

támogatást, juttatást és a tagdíjat is;

2. a kizárólag a közhasznú tevékenységet, vagy - ha 

nem minősül közhasznú szervezetnek - a cél szerinti 

tevékenységet szolgáló immateriális javak, tárgyi 
eszközök, készletek értékesítésének ellenértéke, 
bevétele;

3. a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba 

való elhelyezése után a hitelintézettől, az értékpapír 

kibocsátójától kapott kamatnak, illetve az állam által 

kibocsátott értékpapír hozamának olyan része, amelyet a 

közhasznú tevékenység, vagy - ha nem minősül közhasznú 

szervezetnek - a cél szerinti tevékenység bevétele az összes 

bevételben képvisel azzal, hogy a bevételt mindkét esetben 

e kamat és hozam nélkül kell számításba venni.

Az alapítványok, egyesületek által végzett kedvez-
ményezett tevékenységekkel összefüggésben az 
alábbi következtetések vonhatók le:

• közhasznú szervezet esetén a létesítő okirat-
nak tartalmaznia kell, hogy a szervezet milyen 
közhasznú tevékenységet folytat, e közhasznú 
tevékenységeket mely közfeladatokhoz kap-
csolódóan végzi, továbbá hogy e közfeladatok 
teljesítését mely jogszabályhelyek írják elő, 
illetve közhasznú szervezetnek nem minősülő 
szervezet esetén a pontos cél szerinti tevékeny-
séget, mert amit pontosan nem határozunk 

33 Az arányt a kedvezményezett vállalkozási tevékenység mértékét 
meghaladóan elért vállalkozási bevétel és a vállalkozási tevé-

kenység összes bevételének hányadosaként (két tizedesjegy 
pontossággal) kell számítani.
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meg, azt az adóhatóság vélhetően vállalkozási 
tevékenységnek fogja minősíteni;

• elvileg igaz lehetne az a leegyszerűsítő kijelen-
tés, hogy minden olyan tevékenység cél szerinti 
tevékenységnek minősül, amelyet a létesítő 
okiratban ilyenként jelölünk meg34, ennek 
azonban korlátját képezi a bírói gyakorlat, 
amely bizonyos tevékenységeket “ránézésre” 
olyan vállalkozási tevékenységnek minősít, 
amely tevékenység cél szerinti tevékenységnek 
nem jelölhető meg;

• a fenti kedvezmények nem pusztán közhasz-
nú szervezeteket illethetnek, hanem ilyen 
jogállással nem rendelkező alapítványokat és 
egyesületeket is;

• a szervezet könyveiből pontosan ki kell 
derülnie, hogy mely készletek, eszközök, 
immateriális javak szolgálják a közhasznú 
illetőleg cél szerinti tevékenységeket annak 
érdekében, hogy az értékesítésükből származó 
bevétel ne minősüljön vállalkozási bevételnek;

• a cél szerinti illetőleg a közhasznú tevékeny-
ségből valamint a vállalkozási tevékenységből 
származó bevételt azon indokból is megfelelően 
el kell különíteni a szervezet könyveiben, mert 
az előbbi két tevékenységfajta bevételeinek és a 
szervezet összes bevételének aránya határozza 
meg, hogy a szabad pénzeszközök kamata illetve 
hozama milyen hányadban minősül kedvezmé-
nyezett illetőleg vállalkozási bevételnek. 

Nonprofit gazdasági társaság és szociális 
szövetkezet

A közhasznú státusszal nem rendelkező nonprofit 
gazdasági társaságok, illetve szociális szövetkezetek 

adókötelezettsége az általános szabályok szerint 
alakul. 

Ahogy fentebb említettük, a közhasznú minősí-
téssel rendelkező nonprofit gazdasági társaságok 
adóalapjának megállapításra viszont külön eljá-
rások vonatkoznak. Nem vonatkozik rájuk sem a 
jövedelemminimum, sem a társaságiadó-feltöltés, 
sem az előleg -fizetési és –bevallási kötelezettség. 

A nonprofit gazdasági társaságok esetében az adó 
alapja minden esetben a társaság adózás előtti 
eredménye lesz, melyet a közhasznú társaság a 
kedvezményezett és a vállalkozási tevékenysége ada-
tainak együttes figyelembevételével határoz meg.

A szociális szövetkezet, közhasznú nonprofit 
gazdasági társaság az adókedvezményeket az 
adómentességgel csökkentett adó arányában 
érvényesítheti. Az adómentesség a kiszámított 
adóalapra számított adónak azzal az aránnyal meg-
állapított részére terjed ki, amely arány megfelel a 
közhasznú szervezetre vonatkozó kedvezményezett 
tevékenységből35 származó bevételének az összes 
bevételéhez viszonyított arányának. Ez az adóalap 
az adózás előtti eredmény, módosítva a csökkentő 
és növelő tételekkel és a külön növelő tételek közül 
csak a közhasznú minősítés megszűnése miatti 
korrekciót kell figyelembe venni.

Szintén a Tao. tv. 6. sz. mellékletében szerepel 
közhasznú nonprofit gazdasági társaság és szociális 
szövetkezet által végzett kedvezményezett tevékeny-
ségek körének meghatározása, mely azonban 
különbözik az alapítványok, egyesületek kedvezmé-
nyezett tevékenységeitől. 

34 Ezt a formális jogértelmezést egyébként alátámasztja a AEÉ 
2010/1. szám alatt közzétett bírósági döntés, mely a cél szerinti 
és a vállalkozási tevékenység közötti különbségtétel során annak 
tulajdonít döntő jelentőséget, hogy a jogesetben szereplő egye-
sület létesítő okirata cél szerinti tevékenységnek pontosan milyen 
tevékenységet jelöl meg. A megjelölt tevékenységen kívüli más 
tevékenységet vállalkozási tevékenységnek minősít a döntvény. 
Továbbá utalás történik arra is, hogy “nem az számít tehát, hogy 
a felperes [azaz az egyesület - AZS] a hatósági engedélynek 
megfelelően bevételeit visszaforgatja-e [cél szerinti tevékenysé-
geinek megvalósítására � AZS], abból halat telepít-e, hanem az, 
hogy az elért bevétel vállalkozási vagy cél szerinti tevékenységhez 

kapcsolódik. Tekintettel arra, hogy az adózó a könyvelésében a 
Korm. R. 4. §-ában foglaltaktól eltérő módon bevételeit nem kü-
lönítette el, ezért jogszerűen járt el az adóhatóság akkor, amikor 
a bevételeket a cél szerinti és a vállalkozási tevékenység mentén, 
a Tao tv. 20. § (1) bekezdés a) pontja és a 6. számú melléklet A) 
fejezete alapulvételével megbontotta, egyúttal megállapítva azt 
is, hogy a bevételeknek a nyilvántartásban el nem különíthető 
módon történő vezetésével a felperes megsértette az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 44. 
§-ának (1) bekezdését is. [Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 
12.K.23.197/2007/7.; Legfelsőbb Bíróság Kfv.I.35.311/2008/3.]”

35 Ennek pontos meghatározása néhány bekezdéssel lejjebb.
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Közhasznú NONPROFIT gazdasági társaság 
és szociális szövetkezet kedvezményezett 

tevékenysége

A közhasznú nonprofit gazdasági társaság és a 

szociális szövetkezet a Tao. tv. 1. § (1) bekezdése 

szerinti jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy 

ezt eredményező gazdasági tevékenységéből a Tao. 

törvény alkalmazásában nem minősül vállalkozási 

tevékenységnek:

1. a közhasznú tevékenységből származó bevételnek 

az a része, amely a társadalmi közös szükséglet 

kielégítéséért felelős szervvel - helyi önkormányzattal 

vagy a költségvetési törvényben meghatározott fejezettel, 

illetve a fejezeten belül önálló költségvetéssel rendelkező 

intézménnyel - folyamatos szolgáltatás teljesítésére 

megkötött, a szolgáltatásért felszámítható díj mértékét 

és a díj változtatásának feltételeit is tartalmazó szerződés 

alapján folytatott tevékenységből származik;

2. az 1. pont szerinti tevékenységhez kapott támogatás, 

juttatás;

3. a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba 

való elhelyezése után a hitelintézettől, az értékpapír 

kibocsátójától kapott kamatnak, illetve az állam által 

kibocsátott értékpapír hozamának olyan része, amelyet 

a közhasznú tevékenység bevétele az összes bevételben 

képvisel azzal, hogy a bevételt mindkét esetben e kamat 

és hozam nélkül kell számításba venni.

A fentiekkel összefüggésben az alábbiakat szüksé-
ges kiemelni:

• szemben az alapítványokra és egyesületekre 
vonatkozó, a 6. sz. mellékletben részletezett, a 
korábbiakban már tárgyalt tevékenységi ked-
vezményekkel nonprofit gazdasági társaságok 
és szociális szövetkezetek esetében a kedvez-
mények biztosításának egyik alapvető feltétele, 
hogy ezen szervezetek a Civil törvény alapján 
rendelkezzenek közhasznú jogállással;

• további feltétel, hogy a szervezet rendelkezzen 
a társadalmi közös szükséglet kielégítésért 
felelős szervvel (a továbbiakban: felelős szerv) 
kötött szerződéssel (a továbbiakban: szerző-
dés), ilyen felelős szervnek pedig kizárólag 
helyi önkormányzat vagy a költségvetési 

törvényben meghatározott fejezettel, illetve a 
fejezeten belül önálló költségvetéssel rendelke-
ző intézmény minősül;

• a szerződés kötelező tartalmi elemei a 
következők:

i. maga a szerződött közhasznú tevékenység 
és szolgáltatás (a továbbiakban: szerződött 
tevékenység) az alábbiak szerint: a szer-
vezet által ténylegesen végzett közhasznú 
tevékenységbe tartozó folyamatos szolgál-
tatás nyújtására vonatkozó megrendelés a 
felelős szerv részéről és annak elfogadása a 
közhasznú szervezet által;

ii. a közhasznú szervezetnek járó díj mértéké-
re történő utalás;

iii. a díj változtatása feltételeinek szabályozása. 

• kizárólag a szerződött tevékenységhez kapott 
támogatás és juttatás nem minősül vállalkozá-
si bevételnek, bármely más, akár közhasznú 
tevékenységhez nyújtott támogatás vagy juttatás 
társasági adóköteles.

Ha bármelyik feltétel hiányzik, úgy a kérdéses 
tevékenységből származó bevétel (beleértve a nem 
szerződött közhasznú tevékenységhez nyújtott 
támogatást és juttatást is) pedig elvileg társasági 
adóköteles lesz. 

3.2.2.2 Egyéb adók

Általános forgalmi adó

Az általános forgalmi adóra vonatkozóan a 3.2.1.3 
pontban kifejtett rendelkezések érvényesek a 
nonprofit szervezetek vállalkozási tevékenységeire 
is. Az áfán kívül a vállalkozási tevékenység kap-
csán egyéb adófajták megfizetésére is kötelezett a 
nonprofit szervezet.

Helyi adók

A helyi adókról keretjelleggel az 1990. évi C. 
törvény rendelkezik. A törvény azért keret jellegű, 
mert a helyi adók kivetésével és mértékével kap-
csolatos peremszabályokat állapít meg, a konkrét 
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dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellá-
tásáról szóló jogszabályban meghatározott 
célszervezet kizárólag súlyosan fogyatékos 
magánszemély(ek) rendszeres szállításá-
ra üzemeltet, ha működési szabályzatából, 
gazdálkodásából - az összes körülmény figye-
lembevételével - egyértelműen megállapítható, 
hogy az üzemeltetés ténylegesen az említett cél 
érdekében történik.

Szakképzési hozzájárulás

A szakképzési hozzájárulás egy, a munkáltató által 
kötelezően befizetendő járulék melynek alapja fő-
szabály szerint megegyezik a szociális hozzájárulási 
adó alapjával.36

Az egyesületek, az alapítványok nem alanyai a 
szakképzési hozzájárulásnak; illetve a nonprofit 
gazdasági társaság sem fizet, amennyiben szakkép-
zési feladatot lát el. Ugyancsak nem kell fizetnie 
a közhasznú nonprofit gazdasági társaságoknak 
a társasági adó törvényben meghatározott ked-
vezményezett tevékenység ellátásával összefüggő, 
a társaságot terhelő szociális hozzájárulási adó 
alapja után. Ennek kiszámításához a közhasznú 
nonprofit gazdasági társaságnak az őt terhelő szoci-
ális hozzájárulási adó alapját a számvitelről szóló 
törvény szerint megállapított éves árbevételéből a 
kedvezményezett tevékenysége és a vállalkozási te-
vékenysége árbevétele arányában kell megosztania. 
Ehhez kapcsolódóan kedvezményezett tevékeny-
ség a társadalmi szükséglet kielégítésért felelős 
szervvel, folyamatos szolgáltatás teljesítésére kötött 
tevékenység, mely feladat ellátásához kapcsolódó 
járulékalap után tehát nincs szakképzési hozzájáru-
lás-fizetési kötelezettség.

3.2.3 A szervezetek ismeretei a vállalkozási 
tevékenységre vonatkozó szabályozást illetően

Ahogy az a korábbi fejezetekből kiderült, a 
nonprofit szervezetek, és különösen az alapítvá-
nyok és egyesületek vállalkozási avagy üzletszerű 
gazdasági tevékenységére vonatkozó szabályozással 
kapcsolatban nincs könnyű dolga a tájékozódni 
vágyónak. 

összegű adók megállapítása és kivetése – természe-
tesen összhangban a törvény keretszabályaival – az 
önkormányzatok hatáskörébe tartozik.

A törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint 
a települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) 
önkormányzat képviselőtestülete rendelettel az 
illetékességi területén helyi adókat vezethet be.

Az önkormányzat rendeletével a) vagyoni típusú 
adók (építményadó, telekadó), b) kommunális 
jellegű adók, továbbá c) helyi iparűzési adó beveze-
tésére jogosult.

A helyi adók közül néhány esetben jelent men-
tességet az alapítványi, egyesületi vagy nonprofit 
gazdasági társasági szervezeti háttér: 

• mentes valamennyi helyi adó alól az egyesület, 
az alapítvány és - kizárólag a helyi iparűzési 
adó vonatkozásában - a közhasznú szervezet-
nek minősülő nonprofit gazdasági társaság. 
A mentesség abban az adóévben illeti meg 
az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben 
folytatott vállalkozási tevékenységéből szár-
mazó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, 
sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem 
keletkezett. Az építmény- és telekadóban a 
mentesség csak az alapító okiratban, alap-
szabályban meghatározott alaptevékenység 
kifejtésére szolgáló épület és telek után jár. A 
feltételek meglétéről az adóalany írásban köte-
les nyilatkozni az adóhatóságnak.

• mentes a gépjárműadó alól többek között az 
alapítvány vagy egyesület a tulajdonában lévő 
gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelő-
ző évben társasági adófizetési kötelezettsége 
nem keletkezett.

• mentes a cégautóadó alól az a személygépko-
csi, amelyet a betegségmegelőző vagy gyógyító 
céllal, szociális céllal, az egészségkárosodott, 
hátrányos helyzetűek segítésére létrehozott 
alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestü-
let, valamint a megváltozott munkaképességű 

36 2003. évi LXXXVI.törvény a szakképzési hozzájárulásról.
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A vonatkozó információkhoz való hozzájutás az 
interneten keresztül vagy személyes, személyre 
szabott konzultáció útján megvalósíthatónak tűnik. 
Egyrészt maga az állam is működtet információs 
portált a http://www.civil.info.hu/ internetes 
oldalon, másrészt számos civil szervezet is végez 
rendkívül hasznos és alapos tájékoztatási és tanács-
adási tevékenységet. 

Az érdeklődők részére információt nyújtó civil 
szervezetek közül két típusú szervezet emelhető ki: 
a civil szolgáltató központok (CISZOK-hálózat), 
valamint a hálózathoz nem tartozó egyéb civil 
ernyőszervezetek. 

Rendkívül kiterjedt és hasznos kutatási és informá-
ciós tevékenységet végez a Jogismeret Alapítvány37, 
amely a NIOK-kal közösen működteti a nonprofit 
szervezetek részére információszolgáltatási tevé-
kenységet nyújtó www.nonprofit.hu honlapot. 

Értékes tájékoztatási tevékenységet végez még 
többek között az ECNL a www.ecnl.org.hu hon-
lapon, az Ökotárs Alapítvány a www.okotars.hu 
honlapon, illetőleg az EMLA Egyesület awww.
emla.hu honlapon, valamint a Nonprofit Humán 
Szolgáltatók Országos Szövetsége a www.humszolg.
hu honlapon.

 A NESsT a tarsadalmivallalkozas.hu elérésű 
portálján a nonprofit szervezetek vállalkozási 
tevékenységéről, illetve kifejezetten a társadalmi 
vállalkozásokkal kapcsolatban oszt meg hasznos, 
gyakorlatias információkat. 

Bár nonprofit szervezetek vállalkozási tevékeny-
ségével kapcsolatos jogszabályok különböző 
forrásokból hozzáférhetőek, a legtöbb szervezet 
nincs tisztában ezekkel, illetve sokak számára gyak-
ran nehézséget okoz a rendelkezések értelmezése 
is. Az általunk megkérdezett regionális civil szol-
gáltató központ munkatársa arra kérdésre, hogy 
mennyire vannak tisztában a nonprofit szervezetek 
a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos szabályo-
zásokkal, az alábbiakat közölte: “Tapasztalatunk, 
hogy a civil szervezetek képviselői a kérdésről alig 

tudnak valamit, az is újdonság gyakran, hogy vállal-
kozási bevételük egyáltalán lehet”.

Ezek alapján tehát kulcsfontosságú tényező, hogy a 
szervezetek segítséget kapjanak a jogi szabályozás-
ban való eligazodáshoz.

3.3  Nonprofit szervezetek jelentéstételi 
kötelezettségei

Röviden bemutatjuk, hogy a vállalkozási tevékeny-
séggel összefüggésben a nonprofit szervezeteknek 
milyen fontosabb jelentéstételi kötelezettségei 
vannak.

A nonprofit szervezetekre vonatkozóan elsődlege-
sen a számviteli törvény előírásait kell figyelembe 
venni. A törvény azonban éles különbséget tesz az 
egyes formák között.

A nonprofit gazdasági társaságok és a szociális 
szövetkezetek vállalkozónak minősülnek, így 
rájuk főszabályként a könyvvitel és a beszámolás 
tekintetében e törvény előírásai az irányadóak. Az 
alapítványok és az egyesületek egyéb szervezetek-
ként szerepelnek e törvényben, ezért a törvényhez 
kapcsolódó külön kormányrendeleteket38, továb-
bá a Civil törvényt és a nyilvántartási törvényt 
(2011. évi CLXXXI. törvény) kell az esetükben 
alkalmazni.

A nem közhasznú alapítványoknak és egyesüle-
teknek lehetősége van egyszeres könyvvezetésre. 
Azonban ha az alapítvány vagy egyesület vállalko-
zási tevékenységet is végez, és cél szerinti valamint 
vállalkozási tevékenységének együttes bevétele két 
egymást követő évben meghaladja az évi 50 millió 
forintot, akkor kötelező a kettős könyvvitel.

Az említett kormányrendeletek felvázolják, hogy az 
alapítványok és egyesületek 2 különböző beszámo-
lóformából választhatnak a könyvvezetés módja és 
bizonyos mutatószámok alapján. A nonprofit gaz-
dasági társaságok csak a számviteli törvény szerinti 
beszámolók közül választhatnak. 

37 www.jogismeret.hu 38 224/2000. (XII.19) Korm. rendelet, 350/2011. (XII.30.) Korm. 
rendelet
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Minden civil szervezet köteles beszámolója elké-
szítésével egyidejűleg közhasznúsági mellékletet 
készíteni a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet 
mellékletének megfelelő tartalommal, melyet a jó-
váhagyásra jogosult testülettel el kell fogadtatnia. A 
civil szervezet köteles a fenti testület által elfogadott 
beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az 
adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik 
hónap utolsó napjáig letétbe helyezni, vagyis az 
Országos Bírósági Hivatal (OBH) részére megkül-
deni és közzétenni, ha a szervezet saját honlappal 
rendelkezik, akkor a saját honlapján. 

A beszámoló készítése során az alapítványoknak, 
egyesületeknek el kell különítenie a cél szerinti és 
a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit, 
kiadásait, valamint elkülönülten kell kimutatnia a 
vállalkozási tevékenység adózás előtti eredményét. 
A közvetett költségeket bevételarányosan kell meg-
osztani a cél szerinti és a vállalkozási tevékenységek 
között.

A közhasznúsági mellékletben a szervezet alapcél 
szerinti és közhasznú tevékenységét kell bemu-
tatni (a küldetéshez nem kapcsolódó vállalkozási 
tevékenységeket tehát nem!). A közhasznúsági 
melléklet a számviteli beszámolón túl a közhasznú 
tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimuta-
tását, a cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető 
tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét, 
valamint a közhasznú jogállás megállapításához 
szükséges mutatókat (1% összege, közszolgáltatási 
bevétel, normatív támogatás, stb.).

Könyvvizsgálati kötelezettség

Kötelező a könyvvizsgálat minden közalapítvány-
nál, továbbá annál a szervezetnél, amelynél a 
vállalkozási tevékenységből elért éves (éves szintre 
átszámított) (ár)bevétel az üzleti évet megelőző 
két üzleti év átlagában meghaladja a 200 millió 
forintot. Ha az üzleti évet megelőző két üzleti év 
egyikének vagy mindkettőnek az (ár)bevételi adatai 
hiányoznak, vagy csak részben állnak rendelkezésre 
(új alapítású szervezeteknél), akkor a tárgyévi vár-
ható (ár)bevételt és – ha van – a megelőző (első) 
üzleti évi (éves szintre átszámított) (ár)bevételt kell 
figyelembe venni. 

Az a szervezet, amely könyvvizsgálatra nem 
kötelezett – mert például nem végez vállalkozási 
tevékenységet, vagy végez ugyan, de nem lépi túl 
az előzőek szerinti 200 milliós határértéket – saját 
elhatározásból is dönthet arról, hogy beszámolója 
felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz meg (önként 
vállalt kötelezettség).

Ha kötelező a könyvvizsgálat – akár jogszabályi 
előírás, akár saját döntés alapján – akkor az üzleti 
évről készített beszámoló felülvizsgálatára, az 
abban foglaltak valódiságának és jogszerűségének 
ellenőrzésére bejegyzett könyvvizsgálót, könyvvizs-
gálói társaságot kell – az előző üzleti évi beszámoló 
elfogadásakor, jogelőd nélkül alapított szervezet-
nél az üzleti év fordulónapja előtt – választani.

3.4  A vonatkozó szabályozások várható 
változásai

Új Polgári törvénykönyv

A 2009. évi CXX. törvény, azaz az új Polgári tör-
vénykönyv a Magyar Közlönyben 2009. november 
20. napján került kihirdetésre, hatálybalépésének 
elmaradásáról a 2010. évi LXXIII. törvény rendel-
kezett. Azóta elkészült a Polgári Törvénykönyv egy 
újabb tervezete. Az optimista forgatókönyv szerint 
valamikor 2012. június-júliusban fogadhatja el a 
parlament a végleges törvényt, jelenleg még nincs 
tárgysorozatba véve a törvénytervezet, amely maga 
mondaná ki, hogy a hatálybalépésre a kihirdetéstől 
számított egy év múlva kerül sor.  Figyelemmel 
arra, hogy az új Ptk. későbbi (egyelőre meg nem 
határozott) időpontban történő hatálybalépése 
teljes bizonyossággal nem zárható ki, a norma 
legfontosabb, az alapítványok, egyesületek vál-
lalkozási tevékenységét érintő rendelkezéseit az 
alábbiak szerint ismertetjük.

A tervezet szerint alapítvány nem alapítható gazda-
sági tevékenység folytatására. A tervezet a jelenleg 
hatályos Ptk.-hoz képest már nem tartalmazza az 
elsődleges kitételt, ami viszont felveti annak a 
kérdését, hogy akkor alapítvány egyáltalán, má-
sodlagosan sem végezhet gazdasági tevékenységet, 
hiszen a szövegezés nem mondja ki, hogy elsőd-
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legesen gazdasági tevékenység folytatása céljából 
nem alapítható.

A fenti szigorú rendelkezésből a tervezet annyit 
enged, hogy az alapítvány az alapítványi cél meg-
valósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 
tevékenység végzésére jogosult. Alapítvány nem 
hozható létre az alapító, a csatlakozó, az alapít-
ványi tisztségviselő, az alapítványi szervek tagjja, 
valamint ezek hozzátartozói érdekében.. Az 
alapítónak legalább az alapítvány működésének 
megkezdéséhez szükséges vagyonnak az alapítvány 
rendelkezésére bocsátását a nyilvántartásba vételi 
eljárás során erre alkalmas okirattal igazolnia kell.

A tervezet a hatályos Ptk-tól igencsak eltérően 
határozza meg az egyesület fogalmát. A tervezet 
szerint ugyanis az egyesület a tagok közös, tartós, 
alapszabályban meghatározott céljának folyamatos 
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal 
rendelkező jogi személy. Egyesület nem alapítható 
gazdasági tevékenység céljára. Az egyesület az egye-

sületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő 
gazdasági tevékenység végzésére jogosult, vagyis a 
tervezet a gazdasági tevékenység végzését alapítvány 
és egyesület esetében azonos módon szabályozza. 
Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használ-
hatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a 
tagok részére nyereséget nem juttathat.

A fentiekből az a következtetés vonható le, hogy 
a tervezetnek megfelelő szabályozás még kevésbé 
fogja támogatni a civil szervezetek (egyesületek, 
alapítványok) gazdasági tevékenységét, hiszen 
annak végzésére a civil szervezetek a céljaik megva-
lósításával közvetlenül összefüggően lesznek csak 
jogosultak.

A civil szervezetekre vonatkozó új Civil törvény 
feltehetőleg nem fog jelentősen módosulni a 
közeljövőben tekintettel arra, hogy az új szabályo-
zás 2012. január 1-jén lépett hatályba. E törvény 
jelentősebb rendelkezéseit a korábbi fejezetekben 
már ismertettük.
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A nonprofit szervezetek 
önfinanszírozó tevékenységére 
vonatkozó jogi szabályozás 
Magyarországon

4. fejezet

A magyar jogi keretrendszer 
értékelése

Jelen fejezetben az ICNL tipológiát alapul véve 
értékeljük a korábban felvázolt magyar jogi 
keretrendszert a nonprofit szervezetek által vé-
gezhető vállalkozási tevékenységre vonatkozóan; 
megvizsgálva az ilyen jellegű tevékenység társa-
dalmi megítélését, az adminisztrációs terhekre, az 
adóbevételekre, illetve a szektor egészére gyakorolt 
hatását, valamint a rendszer korlátait. Ezt követően 
két esettanulmány kerül bemutatásra, végül a jogi 
keretrendszer megváltoztatására vonatkozó javasla-
tokat sorakoztatunk fel.

A 2. fejezetben bemutatott ICNL tipológia 
alapján két szempontból értékeljük a magyar 
keretrendszert: egyrészt abból a szempont-
ból, hogy a nonprofit szervezetek milyen 
feltételekkel végezhetnek önfinanszírozó 
tevékenységeket, másrészt pedig, hogy milyen 
adózási implikációi vannak az önfinanszírozó 
tevékenységeknek. 

Az önfinanszírozás szabályozását illetően 
a magyar rendszer az “alapvető cél” és a “ 

megtermelt jövedelem felhasználása” teszteket 
kombinálva alkalmazza. A nonprofit szerveze-

tek alapvető ismérve, hogy az általuk megtermelt 
jövedelmet nem oszthatják fel, hanem azt a szer-
vezet céljaira kell fordítaniuk (mint azt korábban 
megvilágítottuk, a szociális szövetkezetre ez nem 
igaz). Azonban az önfinanszírozás szabályozásában 
Magyarországon elsősorban az alapvető cél teszt 
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dominál: a törvény az alapítványok, az egyesületek 
és a nonprofit gazdasági társaságok esetében is 
világosan kimondja, hogy elsődlegesen vállalkozási 
tevékenységre nonprofit szervezet nem hozható 
létre. A vállalkozási tevékenység nem tiltott tehát, 
de csak kiegészítő, másodlagos jellege lehet. A Civil 
törvény az “elsődlegesség” fogalmát az alábbiak 
szerint határozza meg: elsődleges gazdasági-vállal-
kozási tevékenységet végez a civil szervezet, ha az 
éves összes bevétele 60%-át eléri vagy meghaladja 
a gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó 
éves összes bevétele. 

A nonprofit szervezetek által végzett vállalkozási 
tevékenységre vonatkozó adózásra az ICNL ti-
pológia alapján azt mondhatjuk, hogy a magyar 
rendszer a jövedelem forrása szerinti és a differenciált 
adóztatás kombinációját alkalmazza. A jövedelem 
forrása szerinti adóztatást alkalmazza, mikor a cél 
szerinti tevékenységhez kapcsolódó vállalkozási 
tevékenységet nem teszi társasági adókötelessé. A 
küldetéshez nem kapcsolódó vállalkozási tevékeny-
ségre vonatkozóan viszont a differenciált adóztatást 
alkalmazza. Az egyesületek és az alapítványok 
vállalkozási tevékenységük után bizonyos mértékig 
társasági adómentességet élveznek (a közhasznú 
státusszal rendelkezők magasabb kedvezményeket 
kapnak), a nonprofit gazdasági társaságok és a 
szociális szövetkezetek csak akkor kapnak adómen-
tességet, ha közhasznú státusszal rendelkeznek és 
néhány plusz kritériumnak is eleget tesznek.

4.1 A vállalkozási tevékenység megítélése

A nonprofit szektor Magyarországon általános 
értelemben bizalmat élvez. Ez többek között 
abban mutatkozik meg, hogy a társadalomban az 
adományozói hajlandóság a legutóbbi évekig a 
rendszerváltás óta folyamatosan nőtt. A nonprofit 
szervezetek szolgáltató szerepe folyamatosan 
növekszik, egyes tevékenységi területeken (pl. kör-
nyezetvédelem, hajléktalan ellátás) a szolgáltatások 
túlnyomó részét a nonprofit szervezetek nyújtják. 
Tekintettel a kiteljesedett gazdasági világválságra, 
valamint az adományokkal kapcsolatos jogszabályi 

környezet megváltozására, az adományok volume-
ne, értéke az utóbbi időben azonban csökkent. 

Az általános bizalom ellenére az utóbbi években a 
nonprofit szektor egyes szereplőihez kapcsolódóan 
jelentős társadalmi visszhangot keltő botrányok 
robbantak ki, melyek foltot ejtettek a nonprofit 
szektor jóhírén.39 Egyelőre sajnos jellemző a 
szektorra az átláthatóság hiánya és a pénzügyi 
menedzsment gyenge szakmai színvonala, amely 
a társadalmi megítélést ugyancsak negatívan 
befolyásolja. 

A közvélemény megalkotta továbbá az “álcivil” fo-
galmat, amelyet arra a civil szervezetre használnak, 
amely mögött gazdasági vagy politikai érdekcso-
port áll. Ilyennek tekintenek néhány hivatásos 
lobbicéget. Az “álcivil” szervezet valódiságát nem 
lehet ellenőrizni, ugyanis az egyébként szabályo-
san bejegyzett civil szervezet mögött meghúzódó 
gazdasági és/vagy politikai érdekeket, érdekelte-
ket nehéz vagy egyszerűen lehetetlen ellenőrizni, 
tetten érni. 

A nonprofit szervezetek által végzett üzletszerű 
gazdasági tevékenység társadalmi megítélését az 
elutasítás jellemzi, azaz a legtöbben úgy gondolják, 
hogy ilyen jellegű tevékenységet a civil szervezetek 
egyáltalán, semmilyen mértékben nem fejthet-
nek ki, az teljes mértékben jogellenes. Mint arra 
korábban rámutattunk, a szervezetek nagy része is 
így gondolja. 

A társadalom és a civil szervezetek részéről tapasz-
talható helytelen vélekedés oka a jogszabályok 
ismeretének a hiánya. Emellett az említetett 
visszaélések óvatosságra intik a szervezeteket a 
vállalkozási tevékenységet illetően.

Ennek ellenére a gazdálkodási tevékenységből 
származó bevételek a rendszerváltás óta folyamato-
san jelen vannak a nonprofitok gazdálkodásában. 
A KSH adatai alapján 2010-ben az alapítványok 
és az egyesületek bevételi szerkezetében gazdál-
kodási bevételek összességében mind a százalék, 
mind az abszolút érték jelentékeny, itt is tetten 

39 Pl. Zuschlag-ügy, Egymásért Egy-másért botrány.
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érhető azonban a nagyfokú koncentráltság. A KSH 
nyilvántartása szerint a klasszikus civil szervezetek 
(alapítványok és egyesületek) több mint felének 
(53,8%) egyáltalán nincsen gazdálkodási tevé-
kenységből származó bevétele, míg az ilyen jellegű 
bevétellel rendelkező szervezetek esetében a legjel-
lemzőbb arány az összbevételük 3,03%-a. (2010. évi 
adatok alapján a klasszikus civil szervezetek (alapít-
ványok és egyesületek) több mint felének (52,3%) 
egyáltalán nincsen gazdálkodási tevékenységből 
származó bevétele Ezt a Tükörterem Egyesület 
által 2010. évben végzett kutatás is alátámasztja: a 
300-as reprezentatív mintában szereplő szervezetek 
81%-a állította, hogy egyáltalán nincs vállalkozási 
bevétele.40

A fentiek alapján arra következtethetünk, hogy a 
klasszikus civil szervezetek egy szűk rétege ren-
delkezik jelentősebb gazdálkodási bevétellel, a 
többség viszont nem jut az önfinanszírozás révén 
számottevő szabadon felhasználható forráshoz.

Fontos megjegyezni azonban, hogy sem a fenti 
forrásbesorolások, sem a nonprofit szervezetek 
számviteli kategóriái nem tükrözik egyértelműen a 
korábban bemutatott önfinanszírozó módszerek al-
kalmazásából, illetve a vállalkozási tevékenységből 
származó bevételt. Ha például egy szervezet olyan 
vállalkozást működtet, mely kedvezményezettjeinek 
munkát biztosít, akkor az az alaptevékenységből 
származó bevételi források között jelenik meg, 
holott a bevétel valójában vállalkozási tevékeny-
ségből származik, csak az éppen kapcsolódik a 
küldetéséhez. Mivel a gazdálkodási bevétel társa-
sági adó köteles, az alaptevékenységből származók 
viszont nem, a szervezetek érdekeltek is abban, 
hogy vállalkozási tevékenységükből származó be-
vételeket alaptevékenységük alá sorolják. Így az is 
elképzelhető, hogy valójában nagyobb súlya van a 
vállalkozói bevételnek, mint ahogy azt a statisztikák 
mutatják. 

A hitelesség és a vállalkozás motivációjának 
kommunikációja révén a szervezetek vállalkozási 
tevékenységének elfogadottsága növelhető. 

A nonprofit szervezetek üzletszerű gazdasági 
tevékenységét szabályozó politikák jelenlegi célja a 
szervezetek tevékenységének átláthatóbbá tétele. 

A jövőbeli tervekkel kapcsolatos kormányzati elkép-
zelések szerint meg kell szüntetni a civil szektorral 
összefüggésben hazánkban kialakult problémákat, 
melyek közül adminisztratív problémaként került 
azonosításra a duplikált adatszolgáltatási rend-
szer és a széttöredezett, nem következetes állami 
nyilvántartási rendszer. Ez a célkitűzés a nyilván-
tartásról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alapján 
2012. június 30-ával induló elektronikus nyilvántar-
tási rendszer létrehozásával valósul meg.Az új Civil 
Törvény a következőkben szabályozza a nyilvántar-
tást és a nyilvánosságot: 

A civil szervezetek számára közhiteles, országos 
nyilvántartás és névjegyzék (ez ténylegesen elek-
tronikus rendszer egyik alkalmazása) indul 2012. 
június 30-tól az Országos Bírósági Hivatalnál. A 
névjegyzék az OBH által működtetett internetes 
felületen azonosítás nélkül elérhető. A névjegyzék 
adattartalma a következőket tartalmazza: szer-
vezetek alapadati, beszámolók a közhasznúsági 
melléklettel. A nyilvántartásba történő feltöltés 
céljából a civil szervezetek az éves beszámolót és 
közhasznúsági mellékletet 2012. június 30. napja 
előtt papír alapon, ezt követően elektronikus úton 
kötelesek az OBH részére megküldeni. A letétbe 
helyezési kötelezettség már 2011. évi beszámolókra 
is kiterjed.

4.2. A szabályozási keret értékelése

4.2.1 Egyszerű/bonyolult adminisztráció

A jogszabályok a nonprofit szervezetek számára kel-
lőképpen nem átláthatók, nyelvezetük bonyolult, 
a jogszabályszövegek hosszúak, bőséggel találhatók 
bennük kereszthivatkozások más jogszabályokra, 
rendelkezéseik szakértő igénybevétele nélkül a 
szervezetek számára nem értelmezhetők.

40 Tükörterem Egyesület: A civil szervezetek többforrású finanszíro-
zásának lehetőségei, nemzetközi modelljei, 2010.
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Emellett a jogszabályok értelmezése nem egységes, 
gyakran megesik, hogy a bíróság és az ügyészség, 
valamint különböző bíróságok, hatóságok máshogy 
értelmezik ugyanazt a jogszabályi rendelkezést. 
A jogszabályokat a jogalkalmazók sokszor nem 
értelmezik rugalmasan. A jogértelmezések irányá-
ban jelenleg az figyelhető meg, hogy sokszor olyan 
tevékenységet is gazdasági tevékenységnek minősí-
tenek, amelyik nem az (pl. kutatás, felmérés).

A szabályozás alapvetően igazságosnak tekinthető, 
természetesen a közhasznú jogállással rendelkező 
szervezetekre részletesebb és szigorúbb szabályok 
vonatkoznak, mint az ilyen státusszal nem rendel-
kező szervezetekre. 

A korábbi fejezetekben láttuk, hogy a szervezet 
tevékenységétől, éves összes bevételétől, illető-
leg az általa alkalmazott könyvvezetési formától 
függ például, hogy milyen típusú beszámolót kell 
elkészítenie. 

Az új Civil törvény előírja, hogy azon szerveze-
tek esetén, amelyek közhasznú státusszal bírnak, 
kötelező a kettős könyvvitel. A korábban egyszeres 
könyvvitelt vezető szervezet az üzleti év kezdőnap-
jával (január 1-jével) térhet át kettős könyvvitelre. 

Egyszerűsített beszámolót készíthet, s ez esetben 
egyszeres könyvvitelt köteles vezetni az az egyesü-
let, alapítvány, köztestület, lakásszövetkezet, amely 

(i)  nem végez vállalkozási tevékenységet, az éves 
(alaptevékenységi) bevétel összegétől függetle-
nül, vagy

(ii)  vállalkozási tevékenységet is végez, de éves 
együttes (alaptevékenységi és vállalkozási) 
bevétele két egymást követő évben, évenként 
az 50 millió forintot nem haladja meg.

Egyszerűsített éves beszámolót köteles készíteni, s 
ez esetben kettős könyvvitel vezetésére kötelezett 
az az egyesület, alapítvány, köztestület, lakásszövet-
kezet, amely vállalkozási tevékenységet is folytat, s 
az éves összes bevétele két egymást követő évben, 
évenként az 50 millió forintot meghaladja. 

Kettős könyvvitel vezetésére kötelezett minden 
esetben lakásszövetkezet, a vízitársulat, a közalapít-
vány, továbbá az a szervezet, amely saját döntése 
alapján a Számviteli szerinti éves beszámoló készí-
tését választotta.

Az ICNL tipológia alapján a rendszert a jövede-
lem forrása szerint determináltnak minősítjük, 
figyelemmel arra, hogy – ahogyan a fentiekben 
részletesen kifejtettük - egyszeres könyvvitelt azok a 
civil szervezetek alkalmazhatnak, amelyek vagy egy-
általán nem végeznek vállalkozási tevékenységet, 
vagy pedig a vállalkozási és a cél szerinti tevékeny-
ségből származó bevételük nem éri el két egymást 
követő évben az 50 millió forintot.

Egyebekben megjegyzendő, hogy a hatályos 
jogszabályok vizsgálatával főleg egy laikus nagy 
valószínűséggel képtelen lesz eldönteni, hogy az 
ő szervezetére milyen beszámoló-készítési szabá-
lyok vonatkoznak és alkalmazandók-e a beszámoló 
letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó 
rendelkezések. 

A nonprofit szervezetek zöme szakértők segítsé-
ge nélkül nem tud alkalmazkodni a jogszabályi 
követelményekhez. Az új Civil törvény segítséget 
és támpontot ad a beszámolási kötelezettségek 
tekintetében. 

4.2.2 Hatás az adóbevételekre

A nonprofit szervezetek által végzett kedvezménye-
zett szintű vállalkozási tevékenység adómentesnek 
minősítése értelemszerűen csökkenti a társasági 
adóbevételeket. Arra vonatkozóan nem áll rendel-
kezésre adat, hogy milyen mértékű adóbevételtől 
esik el az állam a jelenleg hatályos szabályozás 
következtében. A felügyelő szervek feladata, hogy 
indokolatlanul ne használhassa ki az adókedvez-
ményeket arra nem jogosult szervezet. Az állam 
viszont pontosan az adóbevételek miatt abban 
érdekelt, hogy a nonprofit szervezetek tevékeny-
ségei közül minél szélesebb körben minősítsen 
vállalkozási tevékenységnek, és az egységes jogértel-
mezés hiányában, a fogalmi tisztázatlanságok miatt 
bizonyos mértékig lehetősége van arra, hogy ezzel 
visszaéljen.
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A nonprofit szervezetek számára a társasági adó 
alanyai által nyújtott adományokkal kapcsolatos 
adókedvezmények csökkentése, valamint a ma-
gánszemélyek által nyújtott adományok utáni 
adókedvezmények eltörlése növeli az adóbevé-
teleket. Ez a rendelkezés viszont a társasági adó 
alanyai vonatkozásában egyértelműen csökkentette 
a korábbi adományozási kedvet. A vállalkozások a 
korábbi szabályok alapján is arra hivatkoztak, hogy 
az adományokhoz kapcsolódó adókedvezmények 
nem jelentősek. 

4.2.3 Hatás a kereskedelmi ágazatra

Alapvetően az üzleti szektor szereplői nem vi-
szonyulnak negatívan a nonprofit szervezetek 
vállalkozási tevékenységeihez, nem tekintik ezt a 
szabad verseny indokolatlan torzításának. Akad 
azért példa arra, hogy az illetékes felügyelő szerv 
fellépett a verseny tisztasága érdekében. 

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a 
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületével, a 
Magyar Tervezőgrafikusok Egyesületével, valamint 
a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségével 
szemben szabott ki jelentős összegű bírságot és 
megállapította, hogy a szervezetek a tervezőgra-
fikusi árakat meghatározó (rögzítő) döntései a 
gazdasági verseny korlátozására alkalmasak vol-
tak.41 Az ügyben eljáró bíróság az árrögzítés tényét 
megállapította, azonban a bírság összegét jelentős 
mértékben csökkentette.42

4.2.4 Hatás a nonprofit szektorra

A vállalkozási tevékenységre vonatkozó jogszabályi 
környezet alapvetően lehetővé teszi, és bizonyos 
mértékig még adókedvezményekkel is ösztönzi a 
nonprofit szervezetek üzletszerű gazdálkodási/vál-
lalkozási tevékenységet. 

A fogalmi tisztázatlanságok, illetve a statisztikai és 
adózási nyilvántartások össze nem egyeztethetősége 
megnehezíti, hogy valós képet kapjunk arról, hogy 
valójában a szektor szervezetei mennyire élnek 
ezzel a lehetőséggel. Amennyiben a küldetésük-

höz, cél szerinti tevékenységükhöz kapcsolódik 
a vállalkozási tevékenység, az semmilyen nyil-
vántartás szerint nem jelenik meg vállalkozási 
tevékenységként. Mivel az adózási szabályozások 
szerint a cél szerinti tevékenységet adómentesség-
gel illetik, a szervezetek nem is érdekeltek abban, 
hogy kommunikálják vállalkozási tevékenységü-
ket. A korábban felvázolt okokból, jó hírnevük 
megőrzése miatt is óvatosak a szervezetek a vál-
lalkozási tevékenységet illetően. Mindkét tényező 
nehezíti a társadalmi vállalkozások elterjedését 
Magyarországon.

4.3. A szabályozási keret korlátai

Álláspontunk szerint a nonprofit szervezeteket 
érintő joganyag a szervezetek fejlődését nem 
mozdítja elő kellőképpen figyelemmel az alábbi 
körülményekre:

1. A jogszabályok – beleértve a legalapvetőbbe-
ket is – sok esetben nehezen értelmezhetők, 
tág teret engednek a bírósági és ügyészségi 
jogértelmezésnek, az egyes hivatalos szervek 
jogértelmezési gyakorlata egymástól és terü-
letileg is eltérő (más módon értelmez pl. egy 
adott jogszabályi rendelkezést az ügyészség és a 
bíróság, illetőleg a Fővárosi Törvényszéken dol-
gozó bíró és pl. a Székesfehérvári Törvényszék 
bírája);

2. A gazdasági-vállalkozási tevékenység fogalma 
igen, azonban a gazdasági tevékenység pontos 
fogalma jelenleg nem tisztázott, hiányzik a 
pontos törvényi definíció, ennek következté-
ben a szervezetek gyakran nincsenek tisztában 
azzal, hogy végezhetnek-e és ha igen, milyen 
feltételekkel gazdasági tevékenységet;

3. Sok esetben a jogszabályi rendelkezések elavul-
tak: korábban még arra sem volt lehetősége a 
szervezetek tagjai számára, hogy a közgyűlésen 
telekommunikációs eszköz igénybevételével 
vegyenek részt, ezt a Ptk. vonatkozó rendel-
kezése úgy teszi lehetővé, hogy kimondja, a 

41 http://www.gvh.hu/gvh/alpha?do=2&pg=11&st=1&m5_doc=3926 42 http://www.gvh.hu/gvh/alpha?do=2&pg=11&st=1&m5_doc=5320
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legfőbb szerv ülése személyes részvétellel 
elektronikus úton is lefolytatható, ha a legfőbb 
szerv tagjainak személyazonossága az igénybe 
vett elektronikus úton megfelelően igazolha-
tó, dokumentálható és ennek lehetőségét és 
módját a létesítő okirat rögzíti. Kérdés, hogy 
ez a rendelkezés alkalmazható-e az egyesület 
ügyintéző- és képviseleti szervére. 

4. A szervezetek számára adminisztrációs köte-
lezettséget előíró jogszabályok bonyolultak, a 
kötelezettségeket tartalmazó rendelkezések 
szétszórtan találhatók meg, a kötelezettségek 
címzettjeinek beazonosítása sokszor rendkí-
vül nehéz. Általános tapasztalat az, hogy ha a 
szervezetek vállalkoznak, akkor szignifikánsan 
megnő az adatszolgáltatási, adminisztrációs 
teher, így a szabályozási környezet a társadalmi  
vállalkozásokat nem ösztönzi. 

5. A szervezeteknek nyújtott adományokhoz kap-
csolódó adókedvezmények mértéke jelentősen 
lecsökkent. 

4.4. Esettanulmányok

Az alábbiakban két esettanulmány bemutatásán 
keresztül érzékeltetjük, hogy miként szembesülnek 
a szervezetek a jogi környezettel. A szervezetek 
munkájának és önfinanszírozó tevékenységének be-
mutatása után azok jogi aspektusait foglaljuk össze.

4.4.1.Nonpfofit Információs és Oktató Központ 
(NIOK)

A NIOK Alapítvány célja, hogy a civil társadalom 
Magyarországon a nonprofit szervezetek munkája 
által erősebbé váljék és kialakuljon egy háttér-
bázis, mely a szervezetek hosszú távú működését 
elősegíti.

A NIOK legfontosabb tevékenységei az elmúlt 
nagyjából 3 évben a következők voltak:

• Az általános információs szolgáltatások prog-
ram általános célja, hogy az országban működő 
civilszervezetek hozzájussanak azokhoz az 
információkhoz, amelyek nélkülözhetetlenek 

hatékony működésükhöz, adminisztrációs 
feladataik, szakmai tevékenységük ellátásához. 
Az Alapítvány ennek keretében információs 
portált, közösségi oldalt és adatbázist működ-
tet, folyamatos tanácsadási lehetőséget biztosít, 
valamint tudástárával és hírlevelével tájékoztat-
ja az érintetteket.

• Személyes információs, szervezetfejlesztési, 
tanácsadási szolgáltatások, oktatás, könyvtár 
program célja a hazai civil szervezetek létrejöt-
tének, valamint működésük hatékonyságának 
és átláthatóságának segítése, fejlesztése szakmai 
és infrastrukturális szolgáltatások nyújtásán 
keresztül. Az Alapítvány kiemelt célcsoportja 
a Közép-Magyarországi Régió civil szervezetei, 
ezek részére szolgáltatásokat a Civil Szolgáltató 
Központok országos hálózata részeként nyújt. 
A szolgáltatások nyújtása mellett a program 
célja együttműködések generálása a szektoron 
belül és a szektorok között, valamint nemzetkö-
zi tapasztalatok, ismeretek, jó gyakorlatok hazai 
meghonosítása.

• Adományozás támogatása program célja 
az adományozás kultúrájának fejlesztése, a 
magán- és vállalati adományozás arányának és 
volumenének növelése. Ez többek között el-
méleti és gyakorlati segítség nyújtását jelenti az 
adományozáshoz: összeköti az adományozókat 
a szervezetekkel, mindemellett az adományozás 
jogi és gyakorlati hátterét bemutató anyago-
kat, útmutatókat, iratmintákat, publikációkat 
tesz. Ezen felül, az Alapítvány új adományo-
zási- és adománygyűjtési technikák, eszközök 
bevezetése és népszerűsítése érdekében is 
tevékenykedik. 

• Az IT fejlesztés program célja, hogy a civil 
szervezetek egyre inkább meg tudjanak felelni 
az információs társadalom okozta kihívások-
nak, szerepüket minél hatékonyabban tudják 
ellátni, kapcsolatuk elé az ügyfelekkel, társada-
lommal ne álljanak technikai akadályok.

• Társadalmi egyeztetés támogatása program 
célja a civil szervezetek érdekképviseleti 
tevékenységének módszertani és gyakorlati 
támogatása.
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• Átláthatóság, minősítés program célja a civil-
szervezetek átláthatóságának, elérhetőségének, 
és kapcsolatrendszerének a fejlesztése. Az 
Alapítvány célja olyan adatbázisok, összeha-
sonlító rendszerek, minősítések használata, 
működtetése és kialakítása, melyek a szerveze-
tekről szóló hasznos információk segítségével 
növelik a bizalmat a támogatók, az érdeklődők 
körében illetve előmozdítják azt, hogy a poten-
ciális civil partnerek is megismerhessék egymás 
tevékenységét. Az Alapítvány további célja, 
hogy a meglévő jó példákra, lehetőségekre, a 
kiváló civil működésre felhívja a figyelmet.

Önfinanszírozó tevékenységek és jogszabályi 
vonatkozásaik

A NIOK legfontosabb, díj ellenében végzett tevé-
kenységei közé tartozik a tanácsadás, az oktatás, 
különböző szakmai kutatások, felmérések készítése. 
Publikációk, könyvek értékesítése, szoftverértéke-
sítés. A NIOK webportáljain hirdetési felületet is 
értékesít, illetve rendezvényszervezést is vállal. A 
szolgáltató központ részeként lehetőség van fény-
másolásra, internethasználatra. 

Azon tevékenységei, amelyek feltüntetésre kerültek 
az alapító okiratban, alaptevékenységnek minő-
sülnek. Ezek nem növelik a szervezet társasági adó 
alapját. Amelyek nem szerepelnek a létesítő ok-
iratban (hirdetés biztosítása a portálokon pl.) azok 
vállalkozási tevékenységnek minősülnek és az ezen 
tevékenységekkel összefüggésben elért bevételek 
növelik az adóalapot. Ez utóbbiak szintén társasági 
adó mentesek az éves bevétel 15%-áig (figyelem-
mel arra, hogy az Alapítvány közhasznú jogállású 
szervezet). 

Az Alapítványt ÁFA mentesség nem illeti meg, 
mert éves bevétele több mint 5 millió forint, így 
alanyi adómentesség nem illetheti. Tevékenységei, 
melyek bevételt termelnek, ÁFA körbe tartoznak, 
így az Alapítvány által kiállított számláknak van 
ÁFA tartalma. A szervezet alaptevékenysége miatt 
azonban nincs visszaigénylői státuszban, vagyis 
bruttó összegben számol a számlákkal, és a támo-
gatásokat is bruttó számlaösszegekkel számolja 
el. Könyvértékesítés esetén a felszámítandó ÁFA 
mértéke 5%, egyéb esetben 5, 18 vagy 27%. 

Az Alapítvány munkatársai saját bevallásuk szerint 
az üzletszerű gazdasági tevékenységre vonatkozó 
jogszabályokat hosszasan kutatták, és sokat kellett 
konzultálniuk szakemberekkel, jogtanácsossal, 
illetve könyvelővel. Ezen kívül igyekeztek más szer-
vezetek tapasztalatait is felhasználni.

Beszámoló, adóbevallás elkészítéséhez általában 
könyvelő, könyvvizsgáló, jogász segítségét veszi 
igénybe a szervezet. Működési pályázatokon keres 
erre forrást, ha ilyen nincs, akkor tartalékaiból 
fedezi a szolgáltatások ellenértékét. 

Összességében az Alapítvány a jelenleg hatályos 
szabályozásra vonatkozóan nagyon bonyolult-
nak találta az adózási rendszert, sok kitétellel és 
kivétellel; illetve kifogásolta a nem egységes szó-
használatot, mely a rendelkezések közti eligazodást 
nagyban megnehezíti.

4.4.2 Fogd a Kezem Alapítvány

A pécsi székhelyű Fogd a Kezem Alapítvány az 
értelmi fogyatékos emberek önálló életvitelének 
népszerűsítésén, társadalmi el- és befogadásuk 
elősegítésén dolgozik 1991-es alapítása óta. 

8 fiatal napközis foglalkoztatásával kezdte, majd 
1998-ban nemzetközi és hazai segítséggel meg-
nyitotta a  30 fő befogadására alkalmas, korszerű 
igényeket kielégítő, terápia és munkaotthonát, 
ahol különböző műhelyeket alakított ki (gyertya-
öntő, papír és kreatív műhely, valamint háztartási 
csoport); illetve nem sokkal később az önálló élet-
vitel megsegítése céljából lakóotthont hozott létre. 
A fiatalok részéré tréningeket, házi konferenciákat 
szervez folyamatosan. Módszertani munkájának ki-
emelt feladatai között szerepel a választási, döntési 
kompetenciák folyamatos erősítése. 

Az Alapítvány támogatott foglalkoztatás program-
ja a nyílt munkaerőpiacon erősíti a társadalmi 
befogadás szükségességét. Évente 18-20 főt helyez 
ki speciális program segítségével nyílt  munkára. 
A munkaadók részére évente rendezvény kere-
tén belül ismerteti /visszacsatolás útján/ a közös 
eredményeket.
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A szervezet rendszeresen részt vesz különböző, a 
pécsi értelmi fogyatékosok társadalmi befogadá-
sát segítő rendezvény, kiállítás, szakmai műhely 
szervezésében.

2005-ben egy pályázat segítségével az Alapítvány 
megnyitotta Pécs belvárosában a Special aján-
dékboltot, ahol a fiataljai által előállított termék 
mellett 10 intézmény termékeit is értékesíti. 
2007-ben a napközi átalakult intézményen belüli 
szociális foglalkoztatóvá, ennek köszönhetően 14 
fő munkaviszonyban áll az alapítvánnyal, ők mun-
kabért kapnak munkájukért. A Special boltban 
dolgozó 4 értelmi fogyatékos állandó segítő jelenlé-
te erősíti e célcsoport iránti szociális érzékenységet.

Önfinanszírozó tevékenységek és jogszabályi 
vonatkozásaik

Az Alapítvány bevételei alapvetően négy forrás-
ból tevődnek össze: állami normatíva az általuk 
fenntartott intézmények működésére, intézményi 
ellátottak által fizetett térítési díj, pályázati támo-
gatások, valamint a vállalkozási bevétel (Special 
Ajándékbolt). Éves bevétele folyamatosan emelke-
dik 2010-ben 170 millió Ft volt. Az elnyert pályázati 
támogatások növekedésének köszönhetően az éves 
költségvetés növekszik, annak ellenére, hogy az 
állami normatíva azonban évről évre csökken. 

Önfinanszírozó tevékenységei tehát a nappali és 
lakóotthoni térítési díj és a boltból származó vállal-
kozási bevétel. A bolt éves bevétele a teljes bevétel 
3-5%-át teszi ki.

ÁFÁ-t csupán a vállalkozási tevékenység után kell 
fizetnie az Alapítványnak, 27-% kulccsal, hiszen 
túllépi az 5 milliós korlátot; a közhasznú tevékeny-
ségek az ő esetükben is adómentesek.

Társasági adókötelezettsége az Alapítványnak 
nincs, hiszen vállalkozási tevékenysége az alapít-
ványoknak, egyesületeknek alanyi jogon járó 10 
milliós társasági adómentes határt nem éri el, 
illetve vállalkozási bevétele nem több mint az össz-
költségvetés 10%-a. Mivel az alapítvány közhasznú 
jogállással rendelkezik, összköltségvetésének 15%-
áig, az ő konkrét esetükben 17 milliós vállalkozási 

árbevételig még mentes a társasági adó megfizetése 
alól

Az Alapítvány munkatársai a vállalkozási tevékeny-
séggel kapcsolatos jogi háttérről jogi tanácsadó és 
könyvelő révén tájékozódtak. A munkatársak úgy 
vélik, hogy a jogi szabályozások hozzáférhetőségé-
vel nincs probléma, azonban a jogszabályok nem 
egyértelműek. Ezért fordulnak mindig segítsé-
gért. Olykor a könyvelést végző cég segít, illetve 
szükség esetén az Alapítvány a Nemzeti Adó- és 
Vámhivataltól kér állásfoglalást, sajnos jogi, pénz-
ügyi tanácsadásért az Alapítványnak jelenleg nincs 
módjában fizetni. 

Mivel társasági adót nem kell az Alapítványnak 
fizetnie vállalkozási tevékenysége után, és is nem 
érintett egyetlen korlátozó rendelkezésben sem, 
nem volt kifogása az üzletszerű gazdasági tevé-
kenységet érintő jelenleg hatályos szabályozással 
kapcsolatban.

4.5  A jogi keretrendszer reformjára 
vonatkozó javaslatok

Ahogy az eddigiekből láthattuk, alapvetően 
Magyarországon a vállalkozási tevékenységbe kezdő 
nonprofit szervezetek nem ütköznek különösebb 
akadályokba, az ilyen jellegű tevékenység nem 
tiltott. Annyi korlátozás azonban mind az alapít-
ványok, mind az egyesületek, mind a nonprofit 
gazdasági társaságok esetében fennáll, hogy elsőd-
legesen üzletszerű gazdasági tevékenység végzésére 
nem jöhetnek létre, és ez nem válhat meghatározó-
vá a működésük során.

Ennek ellenére a jelenlegi jogi keretrendszer 
néhány eleme reformra szorul, az erre vonatkozó 
javaslatok az alábbiakban következnek.

4.5.1 A nonprofit szervezetekre vonatkozó 
általános jogi keret

A szakirodalom által is felvetett kérdés, hogy a 
civil-nonprofit szervezetek életét egy átfogó Kódex 
szabályozza több külön törvény helyébe lépve. 
A Kódex egyszerre segítené a szervezetek, jogal-
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kalmazók, törvényalkotók munkáját a szektorra 
vonatkozó főbb jogszabályi rendelkezések átlát-
hatóságának biztosításával.43 A Kódex megléte 
növelné a nonprofit szektor imázsát, presztízsét, 
hiszen elmondható lenne, hogy már nem csak 
a forprofit vagy állami szervezetek működését 
szabályozza törvénykönyv jellegű jogszabály. A 
Kódex magában foglalná az egyesületekre és ala-
pítványokra vonatkozó polgári jogi szabályozást, a 
közhasznú jogállásra vonatkozó rendelkezéseket, a 
civil társaságról szóló új rendelkezéseket, a gazdál-
kodásról és a megszűnésről szóló rendelkezéseket 
a felelősség szabályozásával, az állami, normatív 
támogatások szabályait, valamint az állami és ön-
kormányzati szervezetek civil szervezetek irányába 
fennálló kötelezettségeit és a Civil Kamarára vonat-
kozó rendelkezéseket.44

Többek között az alábbi javaslatok szükségesek a 
nonprofit szektor további fejlődéséhez, különös 
tekintettel a vállalkozási tevékenység és a szolgálta-
tói szerep szempontjaira:

• A státusz jogszabályok rendelkezéseit pon-
tosan, részletesen meg kell fogalmazni, a 
bírói jogértelmezésnek nem szabad túl tág 
teret biztosítani, a bírói gyakorlatban elfoga-
dott jogelveket mihamarabb kodifikálni kell 
a joggyakorlat egységességének javítása, a 
kiszámíthatóság és a jogbiztonság biztosítása 
érdekében.45 A jogalkalmazás során pedig a 
törvényi alapelvek kiterjesztő értelmezését, az 
ennek alapján bekövetkező bírói jogalkotást el 
kell kerülni.46

• Elengedhetetlen szükség mutatkozik a gazda-
sági tevékenység jogszabályi meghatározására, 
tekintettel arra, hogy ez a Civil törvény által 
meghatározott gazdasági-vállalkozási tevékeny-
ség fogalmának egyik eleme.47

• Ismeri a jogrend a cél szerinti és a vállalkozási 
tevékenységből származó bevétel fogalmát, az 
előbbit teljes mértékben társasági adó men-
tesség illeti, az utóbbit egy bizonyos határig. 
Léteznek vállalkozási tevékenységnek, be-
vételnek nem minősülő vállalkozási jellegű 
tevékenységek illetőleg bevételek is, azonban 
a rendszer abból a szempontból igazságtalan, 
hogy az alapítványokkal és egyesületekkel 
szemben a nonprofit gazdasági társaságok és 
szociális szövetkezetek számára a kedvezmé-
nyezett vállalkozási tevékenységek, bevételek 
adómentessége érdekében többlet feltételeket 
állapít meg. A nonprofit gazdasági társaságok, 
szociális szövetkezetek, alapítványok és egyesü-
letekre vonatkozó adókedvezményi rendszer 
egységesítésének lehetőségeit fel kell mérni.

El kell fogadni a költségvetési szervek és a civil 
szervezetek által megkötött (köz)szolgáltatási 
szerződések kötelező tartalmi elemeit meghatározó 
jogszabályi rendelkezéseket.48

Ki kell építeni a civil szervezetek részvételi jogának 
rendszerét nem csak a jogalkotásban, hanem a 
támogatáspolitikában, a jogalkalmazás civil ellen-
őrzésében, valamint az állami-civil egyeztetések 
területén.49

43 Azonban l. CJ 5. oldal, amely szerint a szerző azon az álláspon-
ton van, hogy szükség van az alapítványokat szabályozó külön 
törvényre, ezek a rendelkezések nem lennének részei a Kódexnek. 
l. továbbá Bíró 1. 144., 146. és 147. oldal. 

44 l. Bíró 2 85-86. oldal. 
45 l. CJ 34. oldal. valamint Bíró 1 99. oldal. 
46 l. Bíró 1 151. oldal. 
47 Dr. Aradzsky Zsolt szakértőnk nem ért egyet a CJ 8. illetve 43. 

oldalán található azon okfejtéssel, hogy a tisztázásra nem a 
jogszabályban kellene sort keríteni, hanem útmutatók, állásfog-
lalások alkalmazásával. Ez az eljárás ugyanis – félreérthetetlen 
jogszabályi értelmező rendelkezés hiányában – az ellentétes, vagy 
legalábbis nem egységes jogértelmezéshez vezetne ugyancsak. 
“Azért kell kimunkálni a civil nonprofit szervezet vállalkozá-
si tevékenységének jogi jellemzőit, hogy az alaptevékenység 
gazdaságossága, eredménye, bevétele, költségigényessége, 

“alvállalkozók” igénybevétele ne adhasson alapot senki számára 
téves jogi következtetések levonására. Ehhez el kell végezni a civil 
nonprofit szervezet cél szerinti és vállalkozási tevékenységének 
több szempontú értelmezését.” 

 A nemzetközi gyakorlatban a vállalkozási tevékenység minősí-
tésére alkalmazott szempontok a következők: a) a gazdasági 
tevékenység a küldetés megvalósításához kapcsolódik vagy sem; 
b) forrásteremtést szolgál-e a tevékenység; c) a cél szerinti és a 
vállalkozási tevékenység egymáshoz viszonyított aránya; d) van-e 
rejtett célja a tevékenységnek (pl. bújtatott vállalkozás); e) mi a 
szervezet közvetlen és racionális gazdasági érdeke (pl. ideiglene-
sen szabad pénzeszköz befektetése) l. CJ 43. oldal valamint Bíró 
1. 153-154. oldal

48 l. Bíró 2. 104. oldal. 
49 l. Bíró 2 110. oldal.
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4.5.2 A nonprofit szervezetek által végzett 
üzletszerű gazdasági tevékenységre kivetett adók

A társasági adó terén már bemutatásra került, 
hogy a nonprofit gazdasági társaság és a szociális 
szövetkezet esetében a Tao tv. 6. sz. melléklet E) 
pontja alapján a tevékenységből származó bevétel 
csak akkor minősül adómentesnek (kedvezmé-
nyezettnek), ha a szervezet közhasznú jogállással 
rendelkezik és a jövedelem a felelős szervvel kötött 
szerződésben megjelölt közhasznú tevékenységhez 
kapcsolódik. Alapítvány és egyesület esetében az 
adómentességnek nem feltétele a közhasznú jog-
állás sem pedig a felelős szervvel kötött szerződés 
megléte, valamint nemcsak a közhasznú, hanem 
a cél szerinti tevékenységből származó bevétel is 
élvezhet adómentességet. A szabályozás tehát nem 
igazságos, hiszen indokolatlan módon különbséget 
tesz az alapítványok, egyesületek és a nonprofit 
gazdasági társaságok, szociális szervezetek között ez 
utóbbiak kárára. 

Javasoljuk a fenti, indokolatlan különbségtétel 
megszüntetését a Tao tv. 6. sz. melléklete E) pont-
jának megfelelő módosításával. 

4.5.3 A nem gazdasági jellegű tevékenységből 
származó jövedelemre vonatkozó jogszabályok

• Vissza kellene állítani a közhasznú szer-
vezeteknek nyújtott adományok után a 
magánszemélyeknek biztosított SZJA ked-
vezményt, az adócsökkentés helyett adóalap 
csökkentő kedvezményt kellene bevezetni, ugyanis 
az adományozók számára ez az ösztönzőbb 
adókedvezmény forma.50

• Új szervezeti formák bevezetését követően a 
közösségi alapítványok, tőkésített alapítványok lét-
rehozóit emelt szintű adókedvezményekkel kellene 
honorálni, ösztönözni.51

• Magát az alapítványtevést is adókedvezménnyel 
kellene honorálni, ugyanis ilyen kedvezmény 
jelenleg nincs.52

• A civil szervezetek adománygyűjtéséről szóló 
350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet szerint 
sem adománygyűjtő, sem adományszervező 
nem lehet forprofit társaság, ami nem biztos, 
hogy a legszerencsésebb szabályozás. Törvényi 
szinten szabályozásra került azonban az adomá-
nyozottat terhelő tájékoztatási kötelezettség, 
amely szerint az adományozott mind a nyilvá-
nosságot, mind az ismert adományozót köteles 
tájékoztatni az adomány felhasználásáról. Az 
1+1%-os törvényben meg kellene szüntetni azt 
az indokolatlan kitételt, mely szerint a közhasz-
nú szervezet csak akkor lehet jogosult akár 1 év 
után az 1%-os felajánlásokra, ha rendelkezik a 
közfeladat ellátására az önkormányzattal vagy 
egy állami szervvel legalább 1 éve megkötött 
közfeladat ellátási szerződéssel. A szerződés meg-
kötésének megkövetelése indokolatlan, hiszen 
ilyen szerződés megléte a közhasznú jogállás 
elnyerésének sem feltétele.53 Ez ügyben a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal szóban azt a tájé-
koztatás adta, hogy a korábban a kiemelkedő 
közhasznú szervezetekre vonatkozó előírás 
egy hibás jogszabály-módosítás eredménye-
ként került kiterjesztésre a nem kiemelkedően 
közhasznú szervezetekre – egyszerűen csak 
törölték a “kiemelkedő” kitételt a szövegezés-
ből –, így a Hivatal az 1%-ra való jogosultság 
megállapításánál nem követeli meg az ilyen 
szerződés meglétét.

• A közhasznú szervezetekről szóló törvény 
1997. évben lefolytatott parlamenti vitájában 
leszavazásra került a Köztámogatási Értesítő 
megalapítása. Ez a kormányzati közlöny tette 
volna közzé a költségvetési forrásból eredő 
pályázatokat, az elbírálással kapcsolatos szabá-
lyokat, a pályázatok eredményeit, a közhasznú 
szervezetek támogatásával és kedvezményeivel 
kapcsolatos hirdetményeket, a támogatások 
felhasználásával kapcsolatos beszámolókat, a 
pályázható közpénzekkel kapcsolatos legfon-
tosabb információkat. A szektor átláthatósága 
érdekében a legfontosabb állami támogatási 

50 l. CJ 8. oldal 
51 l. CJ 18. oldal
52 Ellentétben pl. azzal az esettel, amikor egy gazdasági társaság egy 

már létrejött közhasznú alapítványnak nyújt adományt, amelynek 

alapján a gazdasági társaság adóalap csökkentő adókedvezmény 
igénybevételére válik jogosulttá. l. CJ 29. oldal

53 l. Bíró 1. 112. oldal.
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adatokat, információkat egy helyen megjelen-
tető hivatalos lapra óriási szükség lenne.54

• Meg kellene teremteni annak jogszabályi 
lehetőségét, hogy a társasági adó 1%-a is fel-
ajánlható legyen civil szervezetek részére.55

• Kívánatos lenne a közcélú adományokhoz 
kapcsolódó társasági adókedvezmények mér-
tékének növelése.56 Ebben annyi előrelépés 
történt, hogy a közcélú adomány ÁFA körön 
kívül esik 2011. január 1-től. 

4.5.4 Adóbevallás és jelentéstétel

A gazdálkodásra, így a beszámoló-készítési, könyv-
vezetési kötelezettségre vonatkozó szabályokat 
differenciálni kell a szervezetek költségvetésének 
nagysága szerint. Az 1.000.000 Ft-nál alacsonyabb 
éves bevételt realizáló szervezetek adminisztrációs 
(beszámolási, könyvvezetési stb.) terheit drasztiku-
san csökkenteni kell. A közhasznú szervezetek az 
egyszerűsített szabályok alkalmazására nem lenné-
nek jogosultak.57

A korábbi közhasznú szervezetekről szóló tör-
vény inkább az alapításkori, a közhasznú jogállás 
megszerzésének időpontjában történő megfele-
lésre koncentrált és így a jogszabály alkalmatlan 
volt arra, hogy a közhasznúságnak való megfe-
lelés a működés során a széles nyilvánosság által 
számon kérhető legyen.58 Az új Civil törvény e 
téren változást hoz, ugyanis a Civil törvény szerinti 
közhasznúsági feltételek teljesülését a beszámoló 
adatai alapján minden letétbe helyezés alkalmával 
megvizsgálja a bíróság, és ha e feltételek nem telje-
sülnek, a szervezet közhasznú jogállását a bíróság 
megszünteti és az erre vonatkozó adatot törli a 
nyilvántartásból. Ráadásul a 2012. június 30-át 

követően elektronikus úton elérhető beszámolók 
adatai alapján bárki leellenőrizheti, hogy egy civil 
szervezet teljesíti-e a közhasznúság feltételeit vagy 
sem.

Az új Civil Törvény már teljesíti azt a korábbi kívá-
nalmat is, hogy a civil szervezet éves beszámolója 
és közhasznúsági melléklete letétbe helyezésre ke-
rüljön és a nyilvánosság számára elérhetővé váljon. 
A letétbe helyezési kötelezettséget az Országos 
Bírósági Hivatal (“OBH”) felé kell teljesíteni.

Létre kellene hozni a Civil Kamarát (Közhasznú 
Szervezetek Köztestületét), amelynek feladata lenne a 
költségvetési támogatások elosztása, szakértői há-
lózat üzemeltetése.59 A Kamara részére korábban 
meghatározott egyéb feladatokat már megkapta az 
OBH.

4.5.5 Az üzletszerű gazdasági tevékenység 
irányításához szükséges szakértelem60

Bár főleg a civil szolgáltató központok, egyéb civil 
szervezetek és részben a minisztérium által végzett 
tájékoztató tevékenység alapján a nonprofit szer-
vezetek számára releváns információk egy jelentős 
része beszerezhető, a nonprofit szervezetekre 
irányadó jogszabályok tömege egy átlagos szervezet 
számára áttekinthetetlen. A nonprofit szervezetek-
nek egy tanácsadói hálózat révén támogatást kell 
nyújtani a jogszabályi környezet megértéséhez, se-
gítséget és információt kell nyújtani lehetőségeik, 
kötelezettségeik és jogaik megismeréséhez. Ezért 
a jogi, pénzügyi szakemberek akár tartós, állandó 
jellegű igénybevételének állami támogatását és a 
CISZOK rendszer megerősítését javasoljuk. 

Az új Civil Törvény létrehozza a Civil Információs 
Centrumokat az eddigi CISZOK mintájára. A 

54 l. Bíró 1. 118. oldal. 
55 l. Bíró 1. 159. oldal.
56 l. Bíró 2 106. oldal.
57 l. CJ 6. valamint 34-35. oldal. A KSH adatai szerint 2002-ben a 

szervezetek 45%-a évi 500.000.,-Ft alatti összeggel gazdálkodott 
!!! l. CJ 34. oldal. l. továbbá Bíró 1. 108., 145. és 153. oldalak 
valamint Bíró 2. 91. oldal. 

58 l. CJ 7. oldal. 
59 l. Bíró 1. 117. oldal. Ezen köztestület megalapítása is szóba került 

a Ksztv. parlamenti vitája során, azonban a vonatkozó indítványt 
az Országgyűlés leszavazta. 

60 Nem kapcsolódik szorosan a témához, azonban a javaslat jelen-
tősége miatt mégis idézem lábjegyzetben az alábbi ajánlást: A 
forrásszerzésre irányuló pályázatokon való részvétellel összefüg-
gésben a követés, mentorálás, megvalósítási gondozás területén 
maguk a pályázatok kezelői is segítséget nyújthatnának a civil 
szervezeteknek. Történhet a civil szervezetek professzionális segí-
tése olyan hálózaton keresztül, mint amilyeneket a kormányzat a 
kis és közepes vállalkozások EU-forrásokhoz való hozzáférésének 
javítása érdekében működtet. Ennek keretei között a civil szer-
vezeteket (civil)közgazdászok, pályázati menedzserek, számviteli 
szakértők, jogászok segíthetnék instruktorként, mentorként vagy 
segítőként. l. Bíró 2 101-102. oldalak.
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Centrumok célja a civil szervezetek működésének 
szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése 
és államháztartási támogatások felhasználásának 
elősegítése. A Centrumokat nyilvános pályázat 
útján kiválasztott civil szervezetek vezetik. A pá-
lyáztatás a dokumentum elkészítésekor még folyik.

Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a bírósági joggya-
korlat civil szervezetekkel történő állami és/vagy 

civil szervezeti megismertetésére.61 Ehhez segít-
ségül szolgálhatnak a későbbi Civil Információs 
Centrumok, a kormányzat civil.kormany.hu 
honlapja, melyeken csoportosítva, közérthető 
nyelven megjelentethetők lennének a nonprofit 
szervezetekre vonatkozó legfontosabb bírósági 
állásfoglalások, eseti döntések.

61 “A jogi szakemberek igénybevételének lehetősége a kisebb és 
erőtlenebb szervezetek esetében a lehetetlenhez – vagy legalábbis 
a véletlenhez – közelít…Rendkívül alacsony a bírói állásfoglalások 
ismertsége, ami annak tudható be, hogy ennek nyomon követése 

már kifejezetten jogászi feladat, és a szervezetek leggyakrabban 
megbízási szerződéssel alkalmaznak jogi munkatársakat.” l. Bíró 
1. 100. oldal.
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Összegzés

Annak érdekében, hogy a nonprofit szektor 
szervezetei hatékonyabban járulhassanak hozzá 
a társadalmi problémák felszámolásához, a jogi 
keretrendszernek ösztönöznie kell a közhasznú 
kezdeményezéseket, tevékenységeket. Globális 
trend, hogy az érvényben lévő szabályozások a 
nonprofit szektor megerősítéséhez egyrészt az 
adományozás ösztönzésével kívánnak hozzájárulni, 
másrészt azáltal, hogy lehetővé teszik a nonprofit 
szervezetek által végzett önfinanszírozó tevékeny-
ségeket. Magyarország is követi e trendeket, létezik 
az adományozás, és a vállalkozási tevékenységre vo-
natkozóan is ösztönző rendelkezés. Ám a jelenlegi 
rendszernek is vannak hiányosságai. Egy a vállal-
kozási tevékenységről világosan és egyértelműen 
rendelkező, megfelelő korlátokat és kedvezménye-
ket egyszerre biztosító, támogatást és információt 
is nyújtó rendszer hatékonyan tudna a nonprofit 
szervezetek, és ezáltal az egész nonprofit szektor 
hosszú távú fenntarthatóságához hozzájárulni.
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Jogszabályok jegyzéke 

Alaptörvény

A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 
szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-F paragrafusai 

2011. évi CLXXV. Törvény az az egyesülési jogról, 
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról1

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tör-
vény 4. §-a a nonprofit gazdasági társaságokról 

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szoci-
ális szövetkezetekre alkalmazandó rendelkezései 

A személyi jövedelemadó meghatározott részének 
az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 
szóló 1996. évi CXXVI. Törvény 

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. 
évi LXXXVIII. törvény

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
Törvény 

A szociális szövetkezetekről szóló 141/2006. sz. 
Kormányrendelet 

A közoktatási intézmény tag részvételével működő 
iskolaszövetkezetekről szóló 123/2006. sz. 
Kormányrendelet. 

A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szer-
vezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000 
sz. Kormányrendelet. 

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. 
évi CLXXXI. törvény 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és 
a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 2. § 
bekezdése.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
178. §-ának 28. pontja a vállalkozási tevékenységről.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (1) 
bekezdésének 2. Pontja 

 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet civil szer-
vezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a 
közhasznúság egyes kérdéseiről

a 224/2000. (XII.19.) Kormányrendeletet a 
számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek 
beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségé-
nek sajátosságairól


