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A civil szervezetek pénzügyeivel, gazdálkodásával és működésével kapcsolatos 

legalapvetőbb kérdések áttekintése vázlatszerűen 

 

 

 

 

 

 

 

A legfontosabb számviteli feladatok  
 

1. Bejelentkezés az adóhatósághoz 

 

Adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adózó folytathat [Art. III. 16. §]. 

Adószám megállapítása érdekében a nonprofit szervezetek, ideértve e szervezetek önálló jogi 

személy szervezeti egységeit is, kötelesek az állami adóhatóságnál (NAV) bejelentkezni. A 

bejelentkezést a jelölt szervezeteknek az adókötelezettségük keletkezésétől számított 15 

napon belül kell megtenniük a NAV –szervezet székhelye szerint illetékes–alsó fokú 

adóztatási szervénél. A bejelentkezés céljára szolgáló NAV által rendszeresített nyomtatvány 

2015. január 1-jétől a 15T201CSZ bejelentő és változás bejelentő lap a bíróság által 

nyilvántartott civil szervezetek, az egyéb cégnek nem minősülő szervezetek (például a 

köztestületek, a közalapítványok), továbbá e szervezetek önálló jogi személyiséggel 

rendelkező szervezeti egységei részére, amelyet papír alapon (postai úton vagy személyesen), 

vagy elektronikus úton (az Ügyfélkapun keresztül) lehet benyújtani. (A bejelentkezés, az 

adatkapcsolat és az eljárás menetének részletes szabályait a Bnytv. tartalmazza.) 

 
2. Könyvelés, könyvvezetés, beszámolás, adózással összefüggő feladatok 

 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 178. §-a (1) bekezdésének 

c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el: 

 

 

224/2000. (XII. 19.) (a továbbiakban: Korm.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti 

egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól 

Beszámolási kötelezettség 

Az egyéb szervezet működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év 

könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint 

mérlegfordulónappal a Sztv.-ben és e rendeletben meghatározottak szerint köteles beszámolót 

készíteni. 
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Az egyéb szervezetnél az üzleti év azonos a naptári évvel, kivéve az év közben alakuló, 

illetve megszűnő egyéb szervezetnél. A mérleg fordulónapja - a megszűnést kivéve - 

december 31. 

A beszámoló formáját az egyéb szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes 

bevétel (az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, 

valamint a könyvvezetés módja határozza meg. 

A beszámoló lehet: 

a) egyszerűsített beszámoló, 

b) egyszerűsített éves beszámoló, 

c) az egyéb szervezet választása alapján a Sztv. szerinti éves beszámoló. 

 

Az egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója a Korm. 1. számú melléklet szerinti 

egyszerűsített mérlegből és a Korm. 2. számú melléklet szerinti eredménylevezetésből áll. 

 

Az egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója a Korm. 4. számú melléklet szerinti 

mérlegből és a Korm. 5. számú melléklet szerinti eredménykimutatásból áll. A civil szervezet 

egyszerűsített éves beszámolója a mérleg és az eredménykimutatás mellett az Ectv. szerinti 

kiegészítő mellékletet is tartalmaz. 

 

Annak az egyéb szervezetnek, amely a Sztv. szerinti éves beszámoló készítését választotta 

és vállalkozási tevékenységet is folytat, a Sztv.-ben előírt beszámoló készítése során 

biztosítania kell az alap- és a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeinek, 

költségeinek, ráfordításainak (kiadásainak), valamint a vállalkozási tevékenység adózás előtti 

eredményének elkülönítetten történő bemutatását is. 

 

Az egyéb szervezet az egyszerűsített mérleg, a mérleg, továbbá az eredménylevezetés, az 

eredménykimutatás tételeit - amennyiben azt más jogszabály előírja - továbbtagolja, valamint 

saját igényei szerint továbbtagolhatja. 

 

Egyszerűsített beszámolót készíthet értékhatártól függetlenül az egyéb szervezet, amely 

csak alaptevékenységet folytat, vagy amelynek az alaptevékenységből, valamint a vállalkozási 

tevékenységből származó (ár)bevételének együttes összege - két egymást követő évben, 

évenként - az 50 millió forintot nem haladja meg.  

 

Egyszerűsített éves beszámolót köteles készíteni az egyéb szervezet, amelynek két 

egymást követő évben az alaptevékenységből, valamint a vállalkozási tevékenységből 

származó éves (ár)bevételének együttes összege évenként meghaladja az 50 millió forintot. 

 

Jogelőd nélkül alapított egyéb szervezetnél a fenti értékhatár meghatározásánál a tárgyévi 

várható éves (ár)bevételt és - ha van - a megelőző (első) üzleti évi (éves szintre átszámított) 

(ár)bevételt kell figyelembe vennie. 

Könyvvezetési kötelezettség 

Az egyéb szervezet könyvvezetése - a beszámolási kötelezettség függvényében - az 

egyszeres vagy a kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, forintban történhet. 

Egyszeres könyvvitelt köteles vezetni az egyszerűsített beszámolót készítő egyéb szervezet. 

Egyszerűsített beszámolót készíthet értékhatártól függetlenül az egyéb szervezet, amely 

csak alaptevékenységet folytat, vagy amelynek az alaptevékenységből, valamint a vállalkozási 
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tevékenységből származó (ár)bevételének együttes összege - két egymást követő évben, 

évenként - az 50 millió forintot nem haladja meg. 

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet áttérhet a kettős könyvvitelre - saját 

elhatározása alapján - bármelyik üzleti év január 1-jével. Köteles áttérni a kettős könyvvitel 

vezetésére - és egyszerűsített éves beszámolót készíteni - azt az évet követő második üzleti év 

január 1-jével, amikor az egyszerűsített beszámoló készítésére a fenti bekezdésben rögzített 

feltételnek két egymást követő üzleti évben már nem felel meg. 

Kettős könyvvitelt köteles vezetni az egyszerűsített éves beszámolót készítő egyéb 

szervezet. Kettős könyvvitelt köteles vezetni továbbá az egyéb szervezet, amely saját döntése 

alapján a Sztv. szerinti éves beszámoló készítését választotta. 

A kettős könyvvitelt vezető jogelőd nélkül alapított egyéb szervezet az egyszeres 

könyvvitel vezetésére azt az évet követő második üzleti év január 1-jével térhet át, amikor az 

éves összes (ár)bevétele - két egymást követő évben, évenként - nem haladta meg az 50 millió 

forintot. 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet az egyszeres könyvvitel vezetésére a kettős 

könyvvitelre történő áttérés üzleti évét követő második év január 1-jével térhet át, ha az 

alaptevékenységből, valamint a vonatkozó külön jogszabály szerinti vállalkozási 

tevékenységből származó éves összes (ár)bevétele - két egymást követő évben, évenként - 

nem haladta meg az 50 millió forintot. 

Amennyiben az egyéb szervezet év közben jön létre (veszik bírósági, cégbírósági, kamarai 

nyilvántartásba), úgy a könyvvezetési kötelezettség megállapításánál az éves szintre tervezett 

(ár)bevételi értékeket kell figyelembe vennie. 

A könyvvezetés során az egyéb szervezetnek elkülönítetten kell kimutatni a rá vonatkozó 

sajátos gazdálkodási jogszabályban meghatározott alaptevékenységgel, valamint a vonatkozó 

külön jogszabály szerint meghatározott vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos 

(ár)bevételeket, ráfordításokat (költségeket), kiadásokat. 

Az egyéb szervezet úgy köteles könyvvezetését kialakítani, hogy a vonatkozó külön 

jogszabály szerint meghatározott vállalkozási tevékenység (ár)bevétele és ráfordításai 

(költségei), kiadásai az alaptevékenység bevételeitől és ráfordításaitól (költségeitől), 

kiadásaitól, gazdasági eseményeitől elkülönüljenek, és ezáltal megbízhatóan kimutatható 

legyen a vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye. 

Könyvviteli szolgáltatás 

A vállalkozási tevékenységet is folytató egyéb szervezet, továbbá a közalapítvány a Sztv. 

150. § (2) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, 

vezetésével, a beszámoló elkészítésével olyan természetes személyt köteles megbízni, illetve 

ezen feladatok végzésére alkalmazni, aki okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel vagy 

mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, illetve az engedélyezés szempontjából mérlegképes 

könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel (ez utóbbiak a továbbiakban együtt: 

mérlegképes könyvelői szakképesítés) és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel 

rendelkezik, vagy aki a Sztv. 152/B. § szerinti bejelentést tett, vagy olyan számviteli 

szolgáltatást nyújtó társaságot köteles megbízni, amelynek a feladat irányításával, 

vezetésével, a beszámoló elkészítésével megbízott tagja, alkalmazottja rendelkezik a fenti 

pontban meghatározott valamelyik végzettséggel. 

 

Mentesül a fenti bekezdésben előírt kötelezettség alól az a vállalkozási tevékenységet is 

folytató egyéb szervezet, amelynél a vállalkozási tevékenységből származó éves (éves szintre 

átszámított) (ár)bevétel a tárgyévet megelőző két üzleti év átlagában, ennek hiányában az 

üzleti évben várhatóan a 10 millió forintot nem haladja meg. 
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Könyvvizsgálati kötelezettség 

Kötelező a könyvvizsgálat minden közalapítványnál, továbbá annál az egyéb szervezetnél, 

amelynél a vállalkozási tevékenységből elért éves (éves szintre átszámított) (ár)bevétel az 

üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában meghaladja a 300 millió forintot. Minden olyan 

esetben, amikor a könyvvizsgálat e rendelet vagy más jogszabály előírásai szerint nem 

kötelező, az egyéb szervezet dönthet arról, hogy a beszámoló felülvizsgálatával 

könyvvizsgálót bíz meg. 

Jogelőd nélkül alapított egyéb szervezetnél az első bekezdésben foglaltak alkalmazásakor, 

ha az üzleti évet megelőző két üzleti év egyikének vagy mindkettőnek az (ár)bevételi adatai 

hiányoznak, vagy csak részben állnak rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható (ár)bevételt és - 

ha van - a megelőző (első) üzleti évi (éves szintre átszámított) (ár)bevételt kell figyelembe 

venni. 

Ha kötelező a könyvvizsgálat az első bekezdésben foglaltak vagy más jogszabály előírása 

alapján, illetve, ha azt saját elhatározásból választja az egyéb szervezet, akkor az üzleti évről 

készített beszámolók felülvizsgálatára az abban foglaltak valódiságának és jogszerűségének 

ellenőrzésére bejegyzett (Kamarai tag) könyvvizsgálót, könyvvizsgálói társaságot kell - az 

előző üzleti évi beszámoló elfogadásakor, jogelőd nélkül alapított egyéb szervezetnél az üzleti 

év fordulónapja előtt - választani. 

Nyilvánosságra hozatal, letétbe helyezés, közzététel 

A cégbíróságon bejegyzett egyéb szervezet beszámolójának nyilvánosságra hozatalára a 

Sztv. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

Az a cégbíróságon be nem jegyzett egyéb szervezet, amely más jogszabály alapján 

fontosabb adatait köteles nyilvánosságra hozni, továbbá amely beszámolóját saját 

elhatározásából nyilvánosságra hozza, a közzétételnek - ha jogszabály másként nem 

rendelkezik - a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében való megjelentetésével, a székhelyén 

történő betekinthetőséggel vagy egyéb más, a számviteli politikájában rögzített módon tehet 

eleget. A közzététel határideje - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az adott üzleti év 

mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napja. 

A civil szervezet a beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói 

záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói 

jelentéssel együtt az Ectv. szerint hozza nyilvánosságra. 

Az az egyéb szervezet, amely sem jogszabályból adódóan kötelezően, sem saját döntés 

alapján a beszámolóját könyvvizsgálóval nem vizsgáltatta felül, de valamely jogszabály 

alapján köteles gazdálkodása fontosabb adatait közzétenni, a beszámoló minden részén 

köteles feltüntetni a következő szöveget: „A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek 

alátámasztva.” 

Azon egyéb szervezetek, amelyeknek sem nyilvánosságra hozatali, sem közzétételi, sem 

beszámoló letétbe helyezési kötelezettségük nincs, a beszámolójukat legkésőbb az adott üzleti 

év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig el kell készíteniük, és a 

jóváhagyásra jogosult testülettel el kell fogadtatniuk. 

2000. évi C. törvény a számvitelről 

Az egyéb szervezet beszámolási kötelezettségének, beszámolót alátámasztó 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságait a vonatkozó külön jogszabály és e törvény 

alapján kormányrendelet szabályozza. 
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egyéb szervezet: 

1) a lakásszövetkezet, 

2) a társasház, 

3) az egyesület, a köztestület, 

4) az egyházi jogi személy, 

5) az alapítvány, ideértve a közalapítványt is, 

6) az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivő iroda, a végrehajtói iroda, a közjegyzői  

7) iroda, 

8)  (közhasznú társaság: törölve) 

9) a Médaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, 

10) a Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében létrejött szervezet,     

11) a víziközmű társulat, 

12) a befektetési alap, az egyéb alapok, 

13) a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, 

14) a magánnyugdíjpénztár, 

15) az önkéntes nyugdíjpénztár, 

16) az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár, 

17) a közraktár, 

18) külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezet. 

 
 

 

A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell - többek között - azokat a 

gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, 

hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, 

nem lényegesnek, nem jelentősnek, továbbá meghatározza azt, hogy a törvényben biztosított 

választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén 

alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni. 

A számviteli politika keretében el kell készíteni: 

a) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát; 

b) az eszközök és a források értékelési szabályzatát; 

c) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot; 

d) a pénzkezelési szabályzatot. 

 

Az újonnan alakuló gazdálkodó fenti bekezdés szerinti számviteli politikát, és ezzel együtt 

elkészítendő szabályzatokat a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül köteles 

elkészíteni. Törvénymódosítás esetén a változásokat annak hatálybalépését követő 90 napon 

belül kell a számviteli politikán keresztülvezetni. 

A számviteli politika elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult 

személy felelős. 

 

 

Pénzkezelési szabályzat és bankszámla feletti  
 

A pénzkezelési szabályzat ajánlott tartalma az adóhatóság honlapján 

http://www.nav.gov.hu/nav/regiok/kozep_magyarorszag/kozepmagyarorszag/aktualis/penzke

z_szabalyzat.html?query=teleph 

 

1. A szabályzat célja   

2. A Társaság sajátosságai  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000100.TV#lbj14param
http://www.nav.gov.hu/nav/regiok/kozep_magyarorszag/kozepmagyarorszag/aktualis/penzkez_szabalyzat.html?query=teleph
http://www.nav.gov.hu/nav/regiok/kozep_magyarorszag/kozepmagyarorszag/aktualis/penzkez_szabalyzat.html?query=teleph
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3. A Társaság legfőbb pénzügyi feladatai   

4. A pénzkezelés legfőbb pénzügyi feladatai  

5. A bankszámlán történő pénzforgalommal kapcsolatos feladatok  

6. Pénzintézeti fizetési módok  

7. Pénzforgalmi szabályok csődeljárás, felszámolási eljárás esetén  

8. Készpénzfizetés és készpénzfelvétel  

10. A házipénztár pénzkezelés általános szabályai  

11. A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok  

12. Pénztári nyilvántartás vezetése  

13. Munkabér kifizetés  

14. Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása  

 

 

Közérdekű önkéntesség  
 

2005. évi LXXXVIII.törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 

előszó, bevezető (preambulum) 

Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok 

öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek más vagy mások javára 

ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes tevékenységét. Annak érdekében, hogy e jelentős 

társadalmi erőforrás a közcélok elérése érdekében is mind hatékonyabban mozgósíthatóvá 

váljon, az Országgyűlés a jelen törvény megalkotásával meghatározza a közérdekű önkéntes 

tevékenység alapvető szabályait, továbbá kedvezmények és garanciák biztosításával 

ösztönözni kívánja az állampolgárok és szervezeteik részvételét a társadalom előtt álló 

feladatok megoldásában, a közcélok elérésében. A kitűzött célok elérése és a közérdekű 

önkéntes tevékenységben való társadalmi részvétel jogi feltételeinek megteremtése érdekében 

az Országgyűlés a következő törvényt alkotja…. 

A tevékenység bejelentése 

 

Az adatlap kitöltése után annak és a kötelező mellékletek (létesítő okirat, 30 napnál nem 

régebbi bírósági kivonat, bejelentő adatlap) elküldését követően végezhető ilyen tevékenység. 

http://civil.info.hu/bejelenteshez-szukseges-urlap 

1.sz. melléklet (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Esélyteremtési Főosztály, 1054 

Budapest, Akadémia u. 3.) 

 

Pénzügyi adóügyi szempontok 

 

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról1 

 

A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket: 

a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján az önkéntesnek nyújtott, 

ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatást; 

 

2005. évi LXXXVIII.törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 
 

Nem minősül ellenszolgáltatásnak a fogadó szervezet által 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=24312.285031#foot1
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1. az önkéntesnek adott, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges 

munkaruházat, védőfelszerelés és -anyag, 

2. a közérdekű önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásnak, 

szállásnak, étkezésnek az önkéntes részére történő biztosítása, illetve ezek bizonylattal 

igazolt költségének az önkéntes részére történő megtérítése, valamint – a személyi 

jövedelemadóról szóló törvény kiküldetési rendelvényre vonatkozó szabályai megfelelő 

alkalmazásával – az önkéntes részére kiküldetési rendelvény alapján a saját 

személygépkocsi fogadó szervezet érdekében történő használatára tekintettel kifizetett 

azon összeg, amely nem haladja meg a saját személygépkocsi munkáltató érdekében 

történő használatára tekintettel bizonylat nélkül elszámolható költségtérítésként 

kifizethető összegének nagyságát, 

3. az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenység biztonságos ellátása 

érdekében biztosított védőoltás, szűrővizsgálat és más betegségmegelőző szolgáltatás, 

4. az önkéntes részére biztosított – a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához 

szükséges – iskolarendszeren kívüli képzés költségei, 

5. az önkéntes tulajdonában álló, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához 

szükséges állat élelmezésének, ellátásának, képzésének biztosítása, illetve ezek 

bizonylattal igazolt költségének az önkéntes részére történő megtérítése, 

6. az önkéntes tulajdonában vagy használatában álló eszköz – közérdekű 

önkéntes tevékenység ellátása érdekében történő – működtetéséhez szükséges 

feltételeknek az önkéntes részére történő biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt 

költségének megtérítése, 

7. az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenység során bekövetkező halála, 

testi sérülése, egészségkárosodása esetére kötött élet-, egészség- és balesetbiztosítás, 

illetve annak díja, valamint az önkéntes által okozott kár megtérítésére, illetve az 

önkéntes által elkövetett személyiségi jogi jogsértésért járó sérelemdíj megfizetésére 

kötött felelősségbiztosítás, illetve annak díja, 

8. az önkéntesnek külföldön végzett közérdekű önkéntes tevékenység esetén, 

illetve a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező nem magyar állampolgár által 

végzett közérdekű tevékenység esetén adott napidíj, ha annak egy hónapra számított 

összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi összegének 

húsz százalékát, 
9. az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenységéért nyújtott jutalom, 

feltéve, hogy annak éves összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 

mindenkori havi összegének húsz százalékát. 

 

   

Közfoglalkoztatás  

 
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról 

 

 

Közfoglalkoztató lehet 

 

1. helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező 

társulása, 

2. költségvetési szerv, 

3. egyházi jogi személy, 
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4. közhasznú jogállású szervezet, 

5. civil szervezet, 

6. az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy 

erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet, 

7. vízitársulat, 

8. erdőgazdálkodó, amennyiben a közfoglalkoztatás keretében 

8.1.1. az erdő külön törvényben meghatározott közjóléti céljainak 

megvalósítása 

8.1.2. érdekében végzett feladatok ellátására, 

8.1.3. a természeti károkat szenvedett erdőterületek rehabilitációjára, 

8.1.4. erdészeti sétautak, turistautak és tanösvények kijelölésére, 

karbantartására, 

8.1.5. határjelek és környezetének karbantartására, 

8.1.6. tűzpászták készítését és tűzmegelőzést szolgáló feladatok ellátására, 

8.1.7. kommunális hulladék gyűjtésére és elszállítására, 

8.1.8. az erdőterület kommunális szennyeződéstől való tisztítására 

kerül sor, 

9. szociális szövetkezet a fenti törvény 2) d pontjában megjelölt feladatok esetén 

10. a vasúti pályahálózat-működtető szervezet a vasúti pálya és környezete 

tisztántartásával, a kapcsolódó területek növényzetének karbantartásával, továbbá a 

vasúti üzemi létesítmények fenntartója az üzemi létesítmény állagmegóvásával 

kapcsolatos feladatai ellátásában, 

11. a kötelező önkormányzati feladat ellátásában közreműködő, törvény alapján kijelölt 

közérdekű szolgáltató. 

Közfoglalkoztatottként az a természetes személy foglalkoztatható, aki 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései 

szerint munkaviszonyt létesíthet, kivéve azt, aki 16. életévét nem töltötte be, valamint a 

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a 

továbbiakban: Flt.) szerinti álláskereső, vagy a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban 

részesül. 

 

Támogatási típusok, időszakok 

 

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 

  

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 
Támogatás nyújtható 

1) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy vagy 

2) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti 

rehabilitációs ellátásban részesülő személy 

 

legfeljebb 4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony 

keretében, napi 4 órás munkaidőben történő foglalkoztatására. 

 

Támogatás mértéke: 

Támogatás a közfoglalkoztatási bér, a közfoglalkoztatási garantált bér – ideértve a 

közfoglalkoztatottat az állásidőre megillető bért és a munkavezetőt megillető bért is –, a 



 

 

10 

teljesítménybér (a továbbiakban együtt: közfoglalkoztatási bér) és az ahhoz kapcsolódó 

szociális hozzájárulási adó legfeljebb 95 százalékának mértékéig nyújtható 

 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 
 

Támogatás nyújtható 

1) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy, vagy 

2) a kirendeltség által kiközvetített álláskereső 

határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6–8 órás munkaidőben történő 

foglalkoztatására. 

 

A támogatási időszak az egyes közfoglalkoztatási programok tekintetében – a (6) 

bekezdésben foglalt kivétellel – legfeljebb 12 hónap lehet. 

A közfoglalkoztatónak a támogatási időszak befejeződését megelőző hatvanadik és 

huszonkettedik nap között benyújtott kérelmére a támogatási időszak egy alkalommal – a 

közfoglalkoztatotti létszám emelése nélkül – további legfeljebb 6 hónappal 

meghosszabbítható. 
 

Támogatás mértéke, fajtái: 

A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális 

hozzájárulási adó mértékének 100 százalékáig terjedhet. 

Ezen túlmenően támogatás nyújtható a kirendeltséggel történő előzetes egyeztetés szerint 

meghatározott közvetlen költségekhez, valamint a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 

program megvalósításához szükséges anyagköltségekhez, amelyek összesített mértéke nem 

haladhatja meg a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási 

adóhoz nyújtott támogatás 20 százalékát.  

 

 

Közfoglalkoztatásban alkalmazandó bérek 

 

170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási 

garantált bér megállapításáról 
 

A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított 

közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén: 

havibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 79 155 forint 
 

Legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése 

esetén a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő 

teljesítése esetén 

havibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 101 480 forint 

 

A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető 

közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén 

havibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 87 090 forint, 

 

A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető 

közfoglalkoztatási garantált bér legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést 

igénylő munkakör betöltése és a teljes munkaidő teljesítése esetén 

havibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 111 660 forint 
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 Költséghatékony gazdálkodás, költségvetési terv  
 

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés 

és a közhasznúság egyes kérdéseiről 

 

A civil szervezet éves költségvetési tervét a számviteli törvény szerinti egyes egyéb 

szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján készített beszámoló tartalmi elemeinek 

megfelelően készíti el. 

A civil szervezet szolgáltatásai fenntarthatósága biztosítása érdekében az ésszerű 

gazdálkodás elve szerint jár el, amely alapján az éves költségvetését úgy tervezi meg, hogy 

kiadásai és bevételei (adományok és felajánlások, költségvetési támogatások, gazdasági-

vállalkozási tevékenységek bevétele, önkéntesek nem pénzbeli hozzájárulása, más bevételek) 

egyensúlyban legyenek. 

 A civil szervezet gazdálkodása során alapcél szerinti bevétele különösen: 

1) a tagdíj 

2) az alapítótól kapott befizetés, valamint az alapító által az alapítvány rendelkezésére 

bocsátott vagyon, 

3) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt 

összege, 

4) a közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenység ellenértéke, 

5) az adomány. 

(2) Az alapcél szerinti tevékenység része a közhasznú tevékenység. 

A civil szervezet gazdasági-vállalkozási bevételének minősül különösen 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 gazdasági-vállalkozási tevékenység bevétele az összes bevételben képvisel, 

azzal, hogy a bevételt mindkét esetben e kamat és hozam nélkül kell számításba venni. 

Civil szervezetnek hitel, visszatérítendő támogatás csak úgy nyújtható, ha a 

visszatérítési kötelezettség nem haladja meg a civil szervezet rendelkezésre álló vagyonát. E 

rendelkezés alkalmazásában figyelembe kell venni a követelések és tartozások egyenlegét, 

valamint a támogatási döntésben meghatározott költségvetési támogatás értékét. 

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes munka egy órára 

jutó értékének számításánál a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér százhatvanad 

részét kell figyelembe venni. 
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Informatikai kiadások (NIOK, CivilTech program) 
  

Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány 

A CivilTech Informatikai Adományozó Program az amerikai TechSoup elnevezésű nonprofit 

szervezet által működtetett globális adományozó program részeként, a Microsoft 

támogatásával jött létre annak érdekében, hogy a magyar civil szervezetek is 

hozzáférhessenek a legnagyobb szoftver- és hardvergyártó cégek adományaihoz.   

A program, amelyet Magyarországon a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) 

Alapítvány működtet, a gyártók által adományozott szoftvereket és hardvereket egy csekély 

szolgáltatási díj ellenében biztosítja a közhasznú minősítéssel rendelkező, és az adományozó 

partnerek által meghatározott kritériumoknak megfelelő szervezeteknek. A gyártók 

felajánlásainak köszönhetően a program a helyi civil szervezeteknek nagyobb működési 

hatékonyságot, költségmegtakarítást, valamint az üzleti adományozókhoz való jobb 

hozzáférést biztosít, hosszútávon hozzájárulva ezzel a magyarországi civil szektor 

fejlesztéséhez.  

A CivilTech program jelenleg a Microsoft, a Cisco, az SAP, az O&O Software és a Symantec 

által felajánlott adományokat közvetíti. Az adományokra jogosult szervezetek a CivilTech 

katalógusából többek között különféle operációs rendszerek, szerver alkalmazások, teljes 

irodai programcsomagok, holnapkészítő és tervező programok, routerek, biztonsági eszközök, 

rendszer- és adatmenedzsment szoftverek, valamint tűzfalak széles skálája közül 

választhatnak. A TechSoup Globális Adományozó programjának keretében a későbbiekben 

lehetőség nyílik arra, hogy a többi, a programban résztvevő országban már adományozó 

programmal rendelkező további vezető technológiagyártók is bekerüljenek a CivilTech 

rendszerébe.      

 

 

Tárgyi eszközökkel való gazdálkodás 
 

Tárgyi eszközök beszerzése, használatba vétele (dokumentáció), 

 

adomány az ÁFA rendszerében 

 

számítógépek 

bútorok 

nyomtatók, szkennerek 

telefonok 

 

Eszközök selejtezése, a szabályzatok 

Selejtezés kapcsolata a beszámolóval  

 

 

Adóügyi kockázatok (TA, SZJ, ÁFA, TB, nyilvántartások 

adózókról) 
Az adóhatóság 13. számú információs füzete tartalmazza (7. oldaltól kezdve) a Nonprofit 

szervezetek adózásának alapvető szabályait. 

 

http://home.techsoup.org/pages/default.aspx
http://www.civiltech.hu/getting_started/why_admin_fee
http://www.civiltech.hu/eligibility_criteria/microsoft_eligibility_criteria
http://www.civiltech.hu/eligibility_criteria/microsoft_eligibility_criteria
http://www.civiltech.hu/donors/microsoft
http://www.civiltech.hu/donors/cisco
http://www.civiltech.hu/donor_partners/sap
http://www.civiltech.hu/guidelines/o_and_o_guidelines
http://www.civiltech.hu/donors/symantec_desktop
http://www.civiltech.hu/product
http://www.techsoupglobal.org/countries
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Társasági adó 

Társasági adó és a „civilek” 

Az adomány fogalma 

Adomány-igazolás, adókedvezmény 

Vállalkozási tevékenység adózási küszöbe 

Bevallás, adófizetés 

 

SZJA 

adómentes juttatások 

reprezentáció 

SZJA 1% (25. sz. 26. sz. információs füzetek) 

 

ÁFA 

Adó mentesség az ÁFA tv. VI. fejezete szerint 

Alanyi adómentesség (XIII. fejezet) 

Termék beszerzése és szolgáltatás vásárlása közösségen belüli országból 

 

Társadalombiztosítási kötelezettségek 

Bejelentés (dolgozók, megbízottak) 

Nyilvántartás (dolgozók, megbízottak, járulék nyilvántartás) 

Járulékbevallás és befizetés (1408 bevallás, NY bevallás) 

 

Szociális hozzájárulási adó 

Költségkalkuláció pályázatoknál 

49. információs füzet 

 

EHO 

Megbízási díj, szerzői díj és az EHO 

11. információs füzet 

 

Illeték törvény 

Civil személyes illetékmentesség és feltétele 

 

Szakképzési hozzájárulás  

Alanyai 

 

Rehabilitációs hozzájárulás 

Alanyai 

 

Nyilvántartás adózókról 

 

Egyéni vállalkozók 

https://www.nyilvantarto.hu/evig/LekAdoszamAlapjan.action 

 

Adóalanyok (NAV) 

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker 

 

Köztartozás mentes adózók 

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes 

 

https://www.nyilvantarto.hu/evig/LekAdoszamAlapjan.action
http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker
http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes
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Nonprofit cégjegyzék 

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses 

 

Igazságügyi Minisztérium  

http://www.e-cegjegyzek.hu/index.html 

 

Központi Statisztikai Hivatal 

http://www.ksh.hu/apps/vg.hataridonaplo.hin 

 

 

 

Pályázat, mint lehetőség és kockázat 
 

A pályázatokon való indulás a forrásteremtés egyik legfontosabb típusa. A pályázat figyelés 

az első eleme ennek a forrás teremtésnek, amit pár ezer Ft-ért külsős céggel is végeztethetünk.   

  

A pályázatokkal kapcsolatban külön tájékoztatót fogunk tartani.  

 

Egyéni tapasztalatok megosztása! 

 

 

Az adománygyűjtés szabályai, adománygyűjtés interneten, 

telefonon 
 

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés 

és a közhasznúság egyes kérdéseiről 

Az adománygyűjtés szabályai 

Az adományozás önkéntes. Az adománygyűjtés nem járhat mások zavarásával. 

Zavarásnak minősül különösen az adományozásra való felhívással megkeresett személy 

kifejezett elutasítása ellenére történő ismételt megkeresése. 

 

Az adományozott köteles tájékoztatni az adományozót az adománygyűjtés céljáról és az 

ismert adományozót az adomány felhasználását illetően. 

Az adomány felhasználása és az erről szóló beszámolás során érvényesülnie kell a 

nyilvánosság és az átláthatóság feltételeinek. Ennek érdekében az adományozottnak az éves 

beszámolóján kívül honlapján, hírlevélben be kell számolnia az adományok felhasználásáról. 

 

E rendelet alkalmazásában nem minősül adománynak 

1) a közérdekű önkéntes tevékenység keretében végzett munka, 

2) a köznevelésről szóló törvény alapján végzett közösségi szolgálat, 

3) az egészségügyről szóló törvény alapján adományozott szerv, szövet. 

 

Adomány juttatása esetén nem minősül ellenszolgáltatásnak a juttatáskor az adományozott 

által adott dolog vagy szolgáltatás, melynek értéke nem haladja meg a személyi 

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (2a) (reprezentáció, üzleti ajándék) 

bekezdésében meghatározott mértéket. 

 

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses
http://www.e-cegjegyzek.hu/index.html
http://www.ksh.hu/apps/vg.hataridonaplo.hin
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A kedvezményezetteknek a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény szerinti rendelkező 

nyilatkozaton, a civil szervezet kedvezményezettként való feltüntetése érdekében végzett 

tevékenységre az adománygyűjtés szabályait kell alkalmazni. 

 

Az adományozott adományszervezőt, illetve adománygyűjtőt meghatalmazhat 

adománygyűjtő tevékenység folytatásával. Az adományszervező más szervezet 

meghatalmazásából végzett adománygyűjtő tevékenységre további adományszervezőnek 

meghatalmazást nem adhat. 

 

Az adománygyűjtő a személyazonossága egyidejű igazolása mellett az alábbiakkal 

igazolja jogosultságát: 

az adományozott vagy adományszervező által az adománygyűjtőnek adott, meghatalmazás, 

valamint ennek mellékleteként az adományozott vagy adományszervező adatait tartalmazó, 

törvényszéki nyilvántartásból származó, hiteles kivonat, illetve elektronikus kivonat vagy 

annak másolata. 

 

Magáningatlanban adománygyűjtés csak az ingatlan használójának előzetes 

hozzájárulásával végezhető. 

 

Pénzbeli, illetve természetbeni adománygyűjtés gyűjtőláda útján is megvalósítható. Az 

adománygyűjtés célját szolgáló gyűjtőláda zárt, oly módon, hogy az adomány elhelyezhető 

benne, ugyanakkor az elhelyezett készpénz, vagy más adomány felnyitás nélkül nem vehető 

ki. A gyűjtőládán fel van tüntetve az adománygyűjtő szervezet neve, elérhetősége. 

 

A gyűjtőláda felnyitásakor az adománygyűjtő szervezet erre feljogosított legalább kettő 

képviselője jelen van. A felnyitáskor a képviselők jegyzőkönyvet vesznek fel a gyűjtőláda 

állapotáról, az abban talált adomány mennyiségéről (címletek szerint, vagy leltár szerint), ezt 

követően gondoskodnak az adományozott szervezet könyveibe történő bejegyzéséről. 

Természetbeni adomány gyűjtésére szolgáló, nehezen mozgatható gyűjtőláda esetén a 

leltárat a gyűjtő szervezet székhelyén vagy telephelyén is fel lehet venni. 

 

Az adományszervezés, adománygyűjtés interneten és telefonos adománygyűjtő számokon 

keresztül is megvalósítható. 

 

Az adományszerző tevékenység során biztosítani szükséges, hogy az adományozott 

szervezet és az adományszervező azonosítható legyen. Az azonosítás során legalább az 

adományozott és az adományszervező nevét, székhelyét, valamint - amennyiben ezekkel 

rendelkezik - telefonos elérhetőségét és webcímét kell megjelölni. 

 

Adomány gyűjtés a „weben” 

 

adhat.hu alapadatok után megadható: 

Mire gyűjt? 

SZERVEZET CÉLJAI 

JELENLEGI TEVÉKENYSÉGEK 

ELMÚLT ÉVEKBEN ELÉRT EREDMÉNYEK 
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Adományvonalak 

 

A Karitatív Tanács tagjai –a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, a Magyar 

Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, továbbá a Katolikus 

Karitász és a Magyar Vöröskereszt – az alábbi hívószámokon várják az adományokat, 

melyeket a rászorulók megsegítésére fordítanak. 

o 1350 Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

o 1353 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 

o 1355 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 

o 1356 Katolikus Karitász 

o 1359 Magyar Vöröskereszt 
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1.sz. melléklet 

 

 

 

ADATLAP 
közérdekű önkéntes tevékenység bejelentésére 

 

1. A fogadó szervezet 
a) neve:  

b) székhelye: 

c) levelezési címe: 

d) adószáma: 

e) költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: 

f) cégjegyzékszáma: 

g) típusa (a megfelelő jelölendő):  

□ helyi önkormányzat, azok társulása 

□ nemzetiségi önkormányzat 

□ költségvetési szerv 

□ egyház, belső egyházi jogi személy 

□ közhasznú jogállású szervezet 

□ közhasznú minősítéssel nem rendelkező civil szervezet 

□ szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény 

□ egészségügyi szolgáltató 

□ köznevelési intézmény 

□ felsőoktatási intézmény 

□ muzeális intézmény 

□ nyilvános könyvtár 

□ közlevéltár 

□ nyilvános magánlevéltár 

□ közművelődési intézmény 

□ egyéb:   ........................................................................................................................................  

 

2.  Az önkéntes tevékenységgel kapcsolatosan a kérelmező kapcsolattartójának  

a) neve: 

b) beosztása: 

c) elérhetősége – e-mail címe:  

telefonszáma:  

 

3.  A fogadó szervezetnek a közérdekű önkéntes tevékenységhez kapcsolódóan a 

kapcsolatfelvételhez szükséges adatai (kitöltése nem kötelező): 

A fogadó szervezet 

a) telephelye(i): 

b) telefonszáma: 

c) e-mail címe: 

d) egyéb adat, amelynek nyilvántartásba vételét a fogadó szervezet kéri: 

        ..........................................................................................................................................  

 

4. A tevékenység(ek) jellege, tevékenységi körök (több is bejelölhető): 

□ egészségügyi  

□ szociális és jótékonysági 

□ oktatási  

□ kulturális és közösségi 

□ környezet- és természetvédelmi  

□ közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú gyermekekkel 
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□ közös sport és szabadidős tevékenység sajátos nevelési igényű gyermekekkel 

□ közös sport és szabadidős tevékenység idős emberekkel 

 

 

 

 

4a. Tevékenység(ek) konkrét megnevezése: 

  ...............................................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................................  

 

5. Kíván-e építésiengedély-köteles munkában való részvételre önkéntest foglalkoztatni? 

       □ igen         □ nem 

Amennyiben igen, az építésiengedély-köteles tevékenység helye:  ...........................................  

  ...............................................................................................................................................................    

 

6. Kíván-e 18. életévét be nem töltött önkéntest foglalkoztatni? 

       □ igen         □ nem 

 

7. Kíván-e korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntest foglalkoztatni? 

       □ igen        □ nem 

 

8. Kíván-e a fogadó szervezet olyan önkéntest foglalkoztatni, aki a harmadik országbeli 

állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, ide nem 

értve a menekültként vagy menedékesként elismert, bevándorolt vagy letelepedett személyt? 

       □ igen         □ nem 

 

9. Kíván-e külföldön végzendő közérdekű önkéntes tevékenységre önkéntest foglalkoztatni? 

       □ igen         □ nem 

 

 

Nyilatkozom, hogy a 4. pontban meghatározott konkrét tevékenységek megfelelnek a közérdekű 

önkéntes tevékenységről szóló törvény 3. §-ában meghatározottaknak. 

 

 

Kelt: ................................................ , 201 ........................................ 

 

 

 

 

 

 

  ............................................................................................  

        a fogadó szervezet képviselőjének aláírása 

 


