Tájékoztató a közhasznúságról

A 2012. évi január hó 1. napja előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállás
esetében a számviteli beszámolót letétbe helyezett civil szervezet 2014. május 31. napjáig továbbra is
igénybe veheti az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) hatálybalépése előtt megszerzett,
valamint a jogszabályok által számára biztosított kedvezményeket, jogállása közhasznú. A 2012. január 1.
előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású szervezet az Ectv. szerinti
feltételeknek való megfelelése esetén 2014. évi május hó 31. napjáig kezdeményezheti a civil törvénynek
megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételét. 2014. évi június hó 1. napjától kezdődően már csak a civil
törvény szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára és
a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.
2014. évi június hó 1. napjától a szervezet nyilvántartására illetékes szerv törli az Ectv. hatályba lépése előtt
nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású szervezetek közhasznú jogállását,
kivéve ha a szervezet igazolja, hogy az Ectv. szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vétel iránt kérelmét
benyújtotta, és a bíróság megállapítja, hogy a szervezet a törvényi feltételeknek megfelel. (Ectv. 75. § (5)
bekezdés, 32-46. §)
Amennyiben a civil szervezet 2014. évi május hó 31. napját követően is közhasznú szervezetként kíván
működni, akkor kizárólag egy külön eljárás keretében – 2014. évi május hó 31. napjáig – kérheti az illetékes
törvényszéknél a civil törvénynek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételét a civil szervezetek
bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II.29.) KIM rendelet 2. § (1) bekezdése
szerinti „Közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti papír alapú kérelem” elnevezésű
kérelemnyomtatvány benyújtásával, amely megtalálható a www.birosag.hu oldalon (Nyomtatványok –
ŰRLAPOK).
A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az eljáró bíróság megjelölését,
b) a kérelmező nevét, lakóhelyét (székhelyét) és
c) a kérelemmel érintett szervezet nevét és nyilvántartási számát.
A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az Ectv.-ben foglalt követelmények teljesítése a letétbe helyezett
beszámolókból megállapítható és a létesítő okirat tartalmazza az Ectv.-ben előírt rendelkezéseket.
A kérelemhez csatolni kell a vezető tisztségviselő nyilatkozatát arról, hogy nem esik az Ectv.-ben
meghatározott kizáró ok alá, továbbá a legutóbbi két üzleti év vonatkozásában készített számviteli törvény
szerinti beszámolót. A bíróság a beszámolók, és a bírósághoz korábban benyújtott létesítő okirat alapján dönt
a szervezet közhasznúvá minősítéséről, ebben az esetben az eljárás során hiánypótlási felhívás
kibocsátásának nincs helye.
Ha a szervezet úgy nyilatkozik, hogy a bírósághoz korábban benyújtott létesítő okirat nem tartalmazza az
Ectv.-ben előírt rendelkezéseket, a kérelemhez csatolni kell változásbejegyzés iránti kérelemnyomtatványt, a
létesítő okirat módosítását, illetve egységes szerkezetbe foglalt szövegét. A kérelemhez a belső szabályzatot
is csatolni kell, ha törvény alapján a szervezet szabályzatot készített.
Az Ectv. 32. §-a alapján közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett – létesítő
okiratában megjelölt, közfeladat teljesítésére irányuló – közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a
társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá
amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, és amely civil szervezet.
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A közhasznú tevékenységet végző szervezet hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek
kielégítéséhez, amennyiben az előző évről szóló beszámoló melléklete célcsoportra vonatkozó adatai alapján
a szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek
számára is hozzáférhetőek.
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.
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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