
A civil szervezetek új típusú 

beszámolója az új civil 

törvény tükrében, 

különös tekintettel 

a közhasznúsági mellékletre

Dr. Bódi György



Gazdálkodás, 

beszámolási kötelezettség



3

Civil szervezetek gazdálkodása 
(Ectv. 18. §)

Civil szervezet folytathat

alapcél szerinti (közhasznú) és

gazdasági vállalkozási tevékenységet

A gazdasági-vállalkozási tevékenység az alapcél szerinti

(közhasznú) tevékenység megvalósítása érdekében, annak

veszélyeztetése nélkül folytatható, az ebből származó bevétel

nem haladhatja meg a szervezet összes bevételének 60%-át.

(Ectv. 2. § (7), 17. § (3) és 23. §)
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Civil szervezetek bevételei 
(Ectv. 19. § (1) bek.)

a) egyesület esetében tagdíj, alapítvány esetében alapítótól kapott 
befizetés, valamint az alapító által az alapítvány rendelkezésére 
bocsátott vagyon; 

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából)    
származó bevétel; 

c) a költségvetési támogatás: 

ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési 
támogatás; 

cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból 
származó, a költségvetésből juttatott támogatás;
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Civil szervezetek bevételei (2)

cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi 
szervezettől származó támogatás; 

cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerint kiutalt összege; 

d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés 
ellenértékeként szerzett bevétel; 

e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 

f) befektetési tevékenységből származó bevétel; 

g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel (például a 

közhasznú tevékenységből fakadó nem vállalkozási bevételek)
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Civil szervezetek költségei, ráfordításai
(Ectv. 19. § (2) bek.)

a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül 
kapcsolódó költségek; 

b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás 
nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek; 

c) a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési 
költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb 
felmerült közvetett költségeket), valamint a több 
tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi 
eszközök értékcsökkenési leírása; 

d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 
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Civil szervezetek

nyilvántartási szabályai, könyvvezetés 
(Ectv. 27. §)

(1) A civil szervezetnek az alapcél szerinti (ezen belül 
közhasznú) tevékenységéből, illetve a gazdasági-
vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és 
költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell 
nyilvántartani. 

(2) A civil szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá 
irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni, 
azzal, hogy közhasznú jogállású szervezet kizárólag 
kettős könyvvitelt vezethet. 
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Könyvvezetési kötelezettség

– egyszeres könyvvitel

Az Sztv. alapelvként 2004. január 1-jétől a kettős könyvvitel 
vezetését írja elő, megfelelő feltételek megléte esetén –
megengedi az egyszeres könyvvitel alkalmazását is. 

Egyszeres könyvvitelt vezethet, az a civil szervezet, 
amely
 nem közhasznú és 

 vagy nem folytat vállalkozási tevékenységet, éves összes 
bevételétől függetlenül, vagy

 folytat vállalkozási tevékenységet, de az alaptevékenységéből, 
valamint a vállalkozási tevékenységéből elért bevételének, 
árbevételének együttes összege – két egymást követő évben –
az 50 millió forintot nem haladja meg.



9

Könyvvezetési kötelezettség 

– kettős könyvvitel

Kettős könyvvitelt köteles vezetni 

• a közhasznú jogállású szervezet;

• az a civil szervezet, amelynek két egymást követő 
évben, évenként az alaptevékenységéből, valamint a 
vállalkozási tevékenységéből elért bevétele, árbevétele 
együttes összege az 50 millió forintot meghaladja; 

• a nonprofit gazdasági társaság;

• a közalapítvány;

• vagy az a szervezet, mely saját hatáskörben úgy dönt.
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Beszámoló-készítés szabályai
(Ectv. 28.-29.-30. §)

Civil szervezet

 üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint 
mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint 
köteles beszámolót készíteni

 üzleti év azonos a naptári évvel

 a mérleg fordulónapja – a megszűnést kivéve – december 31.

 a beszámoló formáját a civil szervezet által folytatott 
tevékenység, az éves összes bevétel nagysága, valamint a 
könyvvezetés módja határozza meg

 Az új beszámolási szabályokat először a 2012. évben 
kezdődő üzleti évről készített beszámolókra kell alkalmazni. 
– Ectv. 75.§(4) bek.
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Számviteli beszámolási kötelezettség

Közhasznú besorolással nem rendelkező szervezet

 egyszerűsített beszámoló, (egyszeres könyvvitel)

 egyszerűsített éves beszámoló, (kettős könyvvitel)

 Sztv. szerinti egyszerűsített éves beszámoló. (kettős könyvvitel)

Közhasznú besorolással rendelkező szervezet

 közhasznú egyszerűsített beszámoló, (egyszeres könyvvitel)

 közhasznú egyszerűsített éves beszámoló, (kettős könyvvitel)

 Sztv. szerinti éves beszámoló. (kettős könyvvitel)
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Civil szervezetek beszámolójának

tartalmi elemei

a) a mérleg (egyszerűsített mérleg), 

b) az eredménykimutatás (eredménylevezetés), 

c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő melléklet. 

(Ectv. 29. §. 2/c.)

Minden civil szervezet köteles közhasznúsági 

mellékletet is készíteni. 

(Ectv. 29. §. 3.)
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Kiegészítő melléklet

Kiegészítő mellékletben be kell mutatni

 a támogatási program keretében végleges jelleggel 

felhasznált összegeket támogatásonként;

 a támogatási program keretében kapott 

visszatérítendő támogatásra vonatkozó, részletezett 

adatokat.

(Ectv. 29. §. 4.)
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Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági mellékletben be kell mutatni 

 a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen 
tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit,a közhasznú 
jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat,

 a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 

 a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, 

 a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a 
juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.

A 350/2011.(XII.30.) Kormányrendelet melléklete tartalmazta a 

közhasznúsági melléklet mintanyomtatványát, 

és a közelmúltban ezt közzétették a www.civil.info.hu honlapon.
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Az Ectv. értelmező rendelkezései szerint

 2. § 16. közcélú tevékenység: személyek csoportja által, valamely a 

csoportnál tágabb közösség érdekében - más, e közösségbe nem 

tartozó személyek érdekeinek sérelme nélkül - végzett tevékenység.

 2. § 19. közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy 

önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, 

haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott 

követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a 

lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok 

ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is;

 2. § 20. közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a 

létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy 

közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös 

szükségleteinek kielégítéséhez; 
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Az Ectv. 7. fejezet szerint

 32. § (1) Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba 

vett közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén 

közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, 

továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, és amely:

a) civil szervezet (ide nem értve a civil társaságot), vagy

b) olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás 

megszerzését törvény lehetővé teszi.

 34. § (1) A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítő okiratának 

tartalmaznia kell, hogy a szervezet

a) milyen közhasznú tevékenység(ek)et folytat, e közhasznú tevékenység(ek)et 

mely közfeladat(ok)hoz kapcsolódóan végzi, továbbá hogy e közfeladat(ok) 

teljesítését mely jogszabályhely(ek) írja (írják) elő, valamint - ha tagsággal 

rendelkezik - nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú 

szolgáltatásaiból;

 34. § (2) A közhasznú nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet előterjesztő 

szervezetnek meg kell felelnie az e törvény 32. §-ában foglalt követelményeknek, 

amelyet a bíróság a nyilvántartás és a beszámoló adatai alapján állapít meg.
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 32. § (4) Megfelelő erőforrás áll az (1) bekezdés szerinti szervezet 

rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a 

következő feltételek közül legalább egy teljesül:

a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy

b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) 

nem negatív, vagy

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

juttatásainak figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás 

(kiadás) egynegyedét.
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 32. § (5) Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki az (1) 

bekezdés szerinti szervezetnél, ha az előző két lezárt üzleti éve 

vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt 

összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes 

bevétel kettő százalékát, vagy

b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, 

ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, 

vagy

c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) 

legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy 

segíti a közérdekű önkéntes  tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. törvénynek megfelelően.
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A közhasznúság tekintetében kiindulópont

a létesítő okiratban nevesített, 

megfelelő jogszabályi hivatkozással ellátott 

közfeladat teljesítésének közvetlen 

vagy közvetett szolgálata.
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Jellemző közfeladatokat tartalmazó törvények

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

 1996. évi XXI. törvény a településfejlesztésről és a területrendezésről

 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről

 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről

 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
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 2001. évi LXXXI. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való

hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő

részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló,

Aarhusban, l998. június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról

 2004. évi I. törvény a sportról

 2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai 

innovációról

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

 2011. évi CLXXII. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény 

módosításáról

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról
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Helyi közfeladatok - Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A 13.§ (1) bekezdés szerint ezek különösen a következők:

 településfejlesztés, településrendezés;

 településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, közvilágítás, 

kéményseprés, helyi közutak és közparkok kialakítása és fenntartása, 

gépjármű parkolók biztosítása);

 közterületek, helyi közintézmények elnevezése;

 egészségügyi alapellátás;

 környezet-egészségügyi feladatok ellátása;

 óvodai ellátás;

 kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 

filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség 

helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

 szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;

 lakás- és helyiséggazdálkodás;

 hajléktalan ellátás;

 helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás,, vízkárelhárítás, 

ívóvízellátás, szennyvízelvezetés és csatornaszolgáltatás;
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 honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

 turizmussal, gazdaságszervezéssel és helyi adókkal kapcsolatos feladatok;

 kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek megteremtése;

 sport, ifjúsági ügyek;

 közreműködés a település közbiztonságának ellátásában;

 helyi közösségi közlekedés biztosítása;

 hulladékgazdálkodás;

 távhőszolgáltatás.

Ezeken az alapfeladatokon túl törvény a helyi közügyek és a helyben

biztosítható közfeladatok körében ellátandó más önkormányzati feladatot is 

megállapíthat.

Az Ötv. 6.§ a) és b) pontja szerint a helyi önkormányzat feladatai ellátása

során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e

közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári

részvételt, valamint erősíti a település önfenntartó képességét, feltárja

lehetőségeit és hasznosítja saját erőforrásait.
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Könyvvizsgálati kötelezettség

Kötelező a könyvvizsgálat:

 minden közalapítványnál és 

 annál a civil szervezetnél, amelynek vállalkozási 
tevékenységből származó bevétele két üzleti év 
átlagában meghaladja a 200 millió forintot. 
342/2011.(XII.29.) Korm. rend. 34.§

 Ha a beszámolót könyvvizsgáló nem ellenőrizte, fel 
kell tüntetni rajta az alábbi szöveget: „A közzétett adatok 
könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

342/2011.(XII.29.) Korm. rend. 35.§
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Letétbehelyezés – Közzététel

 Civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által 
elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét –
kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot – az 
adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó 
napjáig az OBH-nak megküldve letétbe helyezni és közzétenni.

 2014. július 1. előtt papír alapon

 Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi 
kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági 
melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is (legalább a 
közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok 
közzétételéig köteles biztosítani (2012. évi beszámolót 2016. május 
31-ig!).

 Cégbíróságon bejegyzett egyéb szervezet köteles a jóváhagyásra 
jogosult testület által elfogadott beszámolót letétbe helyezni a 
mérleg fordulónapját követő 150 napon belül.


