A közcél, a közfeladat
és a közhasznúság összefüggő rendszere,

a jellemző közfeladatokat
tartalmazó jogszabályok,
a közhasznú jogállás
megszerzésének és megőrzésének időzítése,
tekintettel a megfelelő erőforrás és a
megfelelő társadalmi támogatottság
követelményeire is.
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Szervezeti forma
Alapítvány
Közalapítvány
Egyesület
Köztestület
Munkavállalói
érdekképviselet
Szakmai, munkáltatói
érdekképviselet
Nonprofit gazdasági
társaság
Nonprofit intézmény
Egyesülés
Összesen

Nem szerzett
közhasznú státust

Kiemelkedően
közhasznúvá

Közhasznúvá
nyilvánított szervezet
15 458
70,6 %
1 000
64,8 %
13 824
39,4 %
52
17,0 %

5 029
180
19 844
235

22,9 %
11,7 %
56,7 %
77,1 %

1 082

100,0 %

–

1 898

76,0 %

513
26
112
28 919

Összesen

1 427
362
1 374
18

6,5 %
23,5 %
3,9 %
5,9 %

21 914
1 542
35 042
305

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

–

–

–

1 082 100,0 %

559

22,4 %

41

1,6 %

2 498 100,0 %

20,9 %

1 485

60,5 %

458

18,6 %

2 456 100,0 %

72,2 %
100,0 %
44,5 %

5
–
32 383

13,9%
–
49,8 %

5
–
3 685

13,9 %
–
5,7 %

36 100,0 %
112 100,0 %
64 987 100,0 %

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;

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.



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.



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 14
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.

A közcélú tevékenység
Az Ectv-ben megfogalmazott követelmény szinte minden civil szervezet
tevékenységében érvényesül: egy iskolai alapítvány rendezvényei sem csak
az adott intézmény diákjait érintik, hanem a szülőket, - esetleg más iskolába
járó - testvéreket, a már korábban ott végzett öregdiákokat stb.; de egy
siketeket és gyengén hallókat tömörítő egyesület segítő tevékenysége sem
csak a tagokat szolgálja, hanem a velük kapcsolatba kerülő más emberek
érdekeit is.
A példákat lehetne még végtelenül sorolni, és csak nagyon kevés öncélú
szervezetet találunk, amely hasznos tevékenységet folytat ugyan, de annak
igénybe vételét kizárólagosan a szűk érdekkörbe tartozók részére teszi
lehetővé. Van még egy lényeges fogalmi feltétel: közcélú tevékenység olyan
cselekedetekhez is kötődhet, amelyet semmiféle jogszabály nem rendel az
állam vagy önkormányzat által ellátandó feladatok közé, de hasznos, értékes,
értelmesebbé teszi életünket, és főként nem irányul mások ellen vagy mások
korlátozására, valamint nem ütközik Magyarország Alaptörvényébe. Ezen
jellemzők alapján rögzítsük, hogy a közcélú tevékenység sokkal szélesebb
körű, és - bár gyakran szinonim fogalomként használják – nem azonos a
közhasznú tevékenységgel.

A közhasznúság tekintetében kiindulópont
a létesítő okiratban nevesített,
megfelelő jogszabályi hivatkozással ellátott
közfeladat teljesítésének közvetlen
vagy közvetett szolgálata.

Közfeladatok az Alaptörvényben


Az Alapvetés szakasz P) cikke szerint a természeti erőforrások,
különösen a termőföld az erdők és a vízkészlet, a biológiai
sokféleség, különösen a honos növény-és állatfajok, valamint a
kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelyek
védelme, fenntartása és a jövő nemzedék számára való megőrzése
az állam és mindenki kötelessége;



A Szabadság és Felelősség szakasz X. cikke a tudományos kutatás,
a művészeti alkotás, az tudás megszerzése, a tanulás és tanítás; a
XI. cikk a közművelődés, a különböző szintű oktatás; a XIX. cikk a
szociális biztonság és szociális ellátás; a XX. cikk az egészségügyi
ellátás, a munkavédelem, a sportolás és a környezetvédelem; a
XXII. cikk a méltó lakhatás területén fogalmazza az állam
elkötelezettségét és polgárainak jogosultságát.

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




















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

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;













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.

A megfelelő erőforrás
feltételeinek
teljesítése

A szervezet átlagos éves bevétele meghaladja
az 1 millió forintot
A nonprofit szervezetek száma és bevételei bevételnagyság szerint
2010
A bevételek

A szervezetek
Bevételnagyság, ezer Ft
száma
– 50

megoszlása, %

összege, millió Ft

megoszlása, %

9 749

15,0

107,7

0,0

51 – 500

18 483

28,4

4 441,0

0,4

501 – 5 000

24 313

37,4

42 082,0

3,5

5 001 – 50 000

9 670

14,9

152 850,8

12,7

2 772

4,3

1 002 773,5

83,4

64 987

100,0

1 202 255,0

100,0

50 001 –
Összesen

A két év egybeszámított adózott eredménye
(tárgyévi eredmény) nem negatív
A két év egybeszámított pozitív eredménye azt követeli meg, hogy
vagy mindkét évben mérleg szerint nyereséges legyen a szervezet,
vagy a második évben kisebb legyen a veszteség, mint az előző év
nyeresége, de a harmadik évben ismét nyereséget ( mégpedig az
előző évi veszteségnél nagyobbat!) érjen el. Ezen követelményt a
pénzforgalmi szemléletű adatokkal sem könnyű elérni, de különös
jelentőséggel bírnak a különböző aktív és passzív elhatárolások
azoknál szervezeteknél, ahol gazdasági évet átívelő pályázati
támogatásokból is gazdálkodik a szervezet. E követelmény arra nincs
tekintettel, hogy a normatív állami támogatásokkal is rendelkező
szervezetek bevétele nem csak a saját tevekénységük
eredményességétől függ, hanem a normatíva – tőlük független –
alakulásától is. A két egymást követő év összességében pozitív
eredményének alakítása megköveteli a szervezet menedzsmentjétől,
hogy a bevételek és kiadások ütemezésének alakulását folyamatosan
figyelemmel kísérjék, illetve ezen követelmény figyelembe vételével is
alakítsák.

A személyi jellegű ráfordításai - a vezető
tisztségviselők juttatásainak figyelembe vétele nélkül
- eléri az összes ráfordítás egynegyedét
A civil szervezetektől leginkább szektoridegen követelmény az, hogy a
szervezet személyi jellegű kiadásai – a vezető tisztségviselők juttatásainak
figyelembevétele nélkül – elérjék az összes ráfordítás egynegyedét ( a
vezető tisztségviselők túlnyomó részben egyébként is díjazás és
költségtérítés nélkül végzik feladataikat). Hogy mi lehet egy civil szervezetnél
személyi jellegű kiadás, abban elsősorban a Nemzeti Együttműködési Alap
szakmai és pénzügyi elszámolási útmutatója segíthet: idetartoznak a bérek,
a béren kívüli juttatások, valamint ezek adói és járulékai; a bérszámfejtett
megbízási jogviszony díjai és járulékai; az ösztöndíjak; az egyszerűsített
foglalkozás költségei; a folyamatos szakmai feladatok ellátására irányuló
vállalkozói szerződések keretében kifizetett díjak; az önkéntesek
foglalkoztatásának költségei. De hangsúlyozottan nem tartozik ide a
szervezet könyvelésével, könyvvizsgálatával és egyéb ügyintézéssel
megbízott vállalkozások, egyéni vállalkozók vagy adószámos
magánszemélyek (számla alapján kiegyenlített) költsége, azokat az útmutató
adminisztrációs költségnek kategorizálja. Ezen feltétel teljesítésekor
különösen gondban lesznek a csak önkéntesek tevékenységére támaszkodó
civil szervezetek.

A megfelelő társadalmi támogatottság
feltételeinek teljesítése

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

(2011-ben 31.625 civil szervezet 9,2 milliárd forint felajánlásban részesült)
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.
(2010-ben az önkéntes segítők becsült száma 418 ezer fő volt, az általuk végzett
munka becsült értéke 53 milliárd forint)

A személyi jövedelemadó meghatározott részének
az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény - az un. 1%-os törvény kedvezményezetti körében a jogszabály módosítása
után sem történt szűkítés, tehát továbbra sem feltétel,
hogy a felajánlást kapó szervezet közhasznú legyen.
A törvény 4. § (1) bekezdése szerint - egyéb más
feltételek teljesítése mellett - ha a szervezet a törvény
által meghatározott közhasznú tevékenységgel
ténylegesen foglalkozik, jogosult
az 1 %-os felajánlás fogadására.

SzJA 1+1 %-os törvény kedvezményezetti köre
Civil kedvezményezettek:






2012-ben az az egyesület és alapítvány jogosult 1%-ra, melyet a
bíróság legalább két éve jogerősen nyilvántartásba vett (tehát
2010. 01.01. előtt);
olyan közhasznú alapítvány, egyesület és közalapítvány, amelyet
a bíróság a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt
legalább egy évvel jogerősen nyilvántartásba vett (tehát 2011.
január 1. előtt) és közhasznú tevékenységgel ténylegesen
foglalkozik.
Az egyházakból egyesületté alakult szervezeteknek kizárólag az
Szftv. 4. § (2) bekezdés a-d) pontjaiban foglalt feltételeket kell
teljesíteniük.

SzJA 1 % jogosultság további feltételei
A civil szervezet












nyilatkozik arról, hogy a rendelkező nyilatkozat évének augusztus 1.
napja és az általa tett nyilatkozat időpontja között nem volt olyan lejárt
esedékességű köztartozása, amelyre fizetési halasztást vagy
részletfizetési kedvezményt nem kapott, és
nyilatkozik arról, hogy az alapszabálya, alapító okirata szerinti
közhasznú tevékenységét a rendelkező nyilatkozat évét megelőző év
első napja óta megszakítás nélkül ténylegesen folytatja;
A közhasznú alapítvány, egyesület a szerződés másolatának az
adóhatósághoz történő becsatolásával igazolja, hogy tevékenységét
állami szervvel vagy önkormányzattal a rendelkező nyilatkozat
évének első napja előtt legalább egy évvel kötött szerződés alapján
végzi.
nem folytat közvetlen politikai tevékenységet (ennek szerepelnie kell
az alapító okiratban, illetve alapszabályban is);
2012. augusztus 1-je és a 1237A jelű adatlap benyújtása közötti
időszakban a szervezetnek nem volt köztartozása. Ellenkező esetben
méltányossági kérelem.
nem szerepel a NAV honlapján közzétett 2012. évre kizárt civil
kedvezményezettek között.

Változás az 1%-os felajánlások felhasználásában


1%-os felajánlás felhasználható cél szerinti tevékenységre,
valamint működési költségre is (eddig 70%-30% arányban),
2012. január 01-től a felhasználás aránya 50%-50%.



Működési költségként figyelembe vehető kiadások köre bővül:
kamat jellegű ráfordításokkal és pénzügyi műveletek
ráfordításaival



3 évig lehet „görgetni”

SzJA 1 % felhasználással kapcsolatos tájékoztatási,
beszámolási kötelezettségek


Az 1% összegének kiutalását a 1237A jelű adatlap adóhatósághoz
történő benyújtásával lehet kérni, melyet a NAV tájékoztató levél
kézhezvételétől számított 30 napon belül kell benyújtani. Ellenkező
esetben méltányossági kérelem. Tájékoztató levél szeptember elején
várható.



A 2012. évben kiutalt és 2012. december 31-ig felhasznált összegről
szóló közleményt 2014. május 31-ig kell megküldeni
elektronikusan az Adóhatóságnak, ezt követően mindig kiutalást
követő második év május 31. a határidő. (KOZ bizonylat)



A közleményt a szervezet honlapján is köteles közzétenni a
felhasználást követő év május 31. napjáig, és azt e határidőtől
számított egy évig nem távolíthatja el.

Új rendelkezés az 1 %-os törvényben
Visszafizetési kötelezettség:


jogutód nélkül megszűnő kedvezményezett köteles az SzJA 1 %
felajánlásból fel nem használt összeget visszautalni a NAV-nak,
mely a központi költségvetés bevételét képezi.



Azon civil szervezet, melynek a közleményéből megállapítható,
hogy a 3 éves tartalékolási időt túllépte, a fel nem használt összeg
visszafizetésére kötelezett. Erről a NAV határozatban értesíti a
szervezetet.

Önkéntesek foglalkoztatása
a közérdekű önkéntes tevékenységről
szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (Köt.)
szerint

Az Ectv. módosította a Köt. hatálya alá tartozó fogadó szervezeteket, így a
Köt. 3. § (1) bekezdésében a jogszabály a fogadó szervezetek
szervettípusai között felsorolja a nem közhasznú jogállású civil
szervezeteket is.
A Köt. hatálya alá a szervezet a jogszabály mellékletét képező
BEJELENTÉSI LAP formanyomtatványon jelentkezhet be az önkéntesek
foglalkoztatásának megkezdése előtt 15 nappal a társadalmi
esélyegyenlőség előmozdításáért felelős minisztériumhoz.
A bejelentő laphoz a civil szervezetnek csatolnia kell:
– hatályos alapító okirat másolatát,
– a szervezet nyilvántartásba vételére jogosult bíróság harminc napnál
nem régebbi igazolását a szervezet adatairól.
A bejelentő lap adattaltalmából kiderül, hogy a nyilvántartásba vétel nem az
önkéntesek személyére, hanem az önkénteseket fogalkoztató szervezetekre
és az önkéntes tevékenységre vonatkozik.

A Köt. hatálya alá tartozó önkéntes tevékenységek
Nagyon sokféle lehet, de alapvető követelmény, hogy a civil szervezet alapcél
szerinti, közérdekű, közhasznú tevékenységekhez kötődjön.
Nem tartozik a Köt. hatálya alá:







az önkéntes véradás
az önkéntes tűzoltóként és polgári természetőrként végzett munka,
az önkéntesnek saját maga vagy hozzátartozója javára végzett tevékenysége,
jogszabályi vagy más hatósági kötelezésen alapuló ellenszolgáltatás nélkül
végzett munka,
a más jogviszony keretében végzett ellenszolgálattás nélküli munka (pl.
egyesületi tagságból, kuratóriumi tagságból felügyelő bizottsági tagságból adódó
tevékenység). E tilalom értelmezésében eltérő nézetekkel találkozunk.

A Köt. hatálya alá tartozóan a jogszabály korlátozó
körülményeket is megfogalmaz:


aki a fogadó szervezettel fennálló más jogviszony (munkavállalói,
közalkalmazotti, megbízásos jogviszony) keretében ellenszolgáltatás fejében
munkát végez, a munkakörébe tartozó feladatokat a fogadó szervezetnél
önkéntes jogviszony keretében nem végezheti;



aki a fogadó szervezetnél jogszabályi kötelezésen, jogerős bírósági
határozaton, illetve hatósági kötelezésen alapuló tevékenységet végez, az e
körbe tartozó feladatokat a fogadó szervezetnél önkéntes jogviszony
keretében nem végezheti;



tanuló nem létesíthet önkéntes jogviszonyt azzal a közoktatási
intézménnyel, amellyel tanulói vagy kollégiumi elhelyezési jogviszonyban áll
( kivéve a táboroztatási és egyéb közösségi programokat);



a fogadó szervezet alapfeladatainak ellátásához jogszabályban, illetve
hatósági határozatban előírt létszámfeltételek önkéntesek foglalkoztatásával
nem teljesíthetőek.

Fontos követelmények a Köt. alkalmazásában


Közérdekű önkéntes jogviszony a foglalkoztató szervezet és az önkéntes
között szóbeli vagy írásban kötött szerződés alapján jön létre.



A jogszabályban előírt esetekben kötelező az írásos szerződés.



A Köt. kitér a kiskorúak és a korlátozottan cselekvőképes nagykorúak
védelmére.



A fogadó szervezet köteles biztosítani a munkavégzés feltételeit, a pihenőidőt,
a felügyeletet, stb.



Ezeken felül a fogadó szervezet az önkéntest adómentes jutattásokban
részesítheti.



A fogadó szervezet köteles a jogszabályban meghatározott nyilvántartást
vezetni. E nyilvántartás dokumentálhatja a közhasznúsági feltétel teljesítését.

A közhasznúsági melléklet,
mint a közhasznú tevékenység végzése,
a közhasznúsági követelményeknek
megfelelő gazdálkodás,
valamint a megfelelő erőforrás
és a megfelelő társadalmi támogatottság
dokumentuma.
(Minta a 350/2011.(XII.30) Korm. rendelet melléklete.)












Ectv. 29. §
(2) A civil szervezet beszámolója tartalmazza:
a) a mérleget (egyszerűsített mérleget),
b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést),
c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet.
(3) A civil szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg
közhasznúsági mellékletet is készíteni.
(5) A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő
mellékletében be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett
főbb tevékenységeket és programokat.
(6) A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által
végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő
célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás
megállapításához szükséges 32. § szerinti adatokat, mutatókat.
(7) A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával
kapcsolatos kimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását,
a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban
részesülő vezető tisztségek felsorolását.



Ectv. 46. § (1) A közhasznú szervezet köteles a beszámoló
jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni,
amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és
közzétenni.



Ectv. 30. § (1) A civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult
testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági
mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói
záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó
független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év
mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe
helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan
formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a
beszámolót felülvizsgálta.



Ectv. 30. § (4) Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a
közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint
közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A
civil szervezet a saját honlapon közzétett adatok folyamatos
megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti
évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

A közhasznú jogállás megszerzésének
és
megőrzésének időzítése



Ectv. 75. § (5) Az e törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett
közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállás esetében a
számviteli beszámolót letétbe helyezett szervezet 2014. május 31.
napjáig továbbra is igénybe veheti az e törvény hatálybalépése előtt
megszerzett, valamint a jogszabályok által számára biztosított
kedvezményeket, jogállása közhasznú. Az e törvény hatályba lépése
előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú
jogállású szervezet az e törvény szerinti feltételeknek való megfelelése
esetén 2014. május 31. napjáig kezdeményezheti az e törvénynek
megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételét. 2014. június 1.
napjától csak az e törvény szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett
szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára és a
közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.
2014. június 1. napjától a szervezet nyilvántartására illetékes szerv
törli az e törvény hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú,
illetve kiemelkedően közhasznú jogállású szervezetek közhasznú
jogállását, kivéve ha a szervezet igazolja, hogy az e törvény szerinti
közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránt kérelmét benyújtotta, és a
bíróság megállapítja, hogy a szervezet a törvényi feltételeknek
megfelel.



Ectv. 75. § (9) Az e törvény hatálybalépését megelőző két üzleti év
számviteli beszámolója és közhasznúsági jelentése letétbe helyezhető.

Mindezek ismeretében kell megnézni, hogy a 2010. és a 2011. évben a
szervezet hogyan teljesítette a megfelelő erőforrás és megfelelő
társadalmi támogatottság feltételeit, és amennyiben tevékenysége is
megfelelő volt, nem szükségszerű kivárni a 2014-es évet.
A jelenleg még nem közhasznú vagy most létrehozandó szervezetek
létesítő okiratába már most érdemes beépíteni a közhasznú jogállást
biztosító feladatokat, hogy azok huzamosabb ideje történő végzését majd
bizonyítani tudja.

Még két körülményre hívom fel a figyelmet:


Ectv. 48. § A közhasznú szervezet hatvan napon belül köteles kérni
a közhasznú jogállásának törlését, ha a közhasznúvá minősítés
feltételeinek nem felel meg.



Ectv. 49. § (2) Közhasznú szervezet közhasznú jogállását az
ügyészség indítványa alapján a bíróság megszünteti, ha a
szervezet a megszabott határidőn belül nem, vagy nem az
előírásoknak megfelelő tartalommal teljesíti
a) a számviteli beszámolójának a 30. §-ban szabályozott letétbe
helyezési, közzétételi kötelezettségét, illetve
b) a szervezet - letétbe helyezett beszámolója, közhasznúsági
melléklete - nem felel meg a 32. § szerinti feltételeknek.

