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…/2011. (XII. …) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a 

közhasznúság egyes kérdéseiről 
 

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi … törvény 73. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

Kormány a következőket rendeli el. 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1. §  

(1) E rendelet hatálya kiterjed a civil szervezetekre (az alapítványokra és az egyesületekre, 

kivéve a pártot), ide nem értve a civil társaságot. 

(2) A közhasznúsági melléklet tekintetében e rendelet hatálya kiterjed a közhasznú 

szervezetekre. 

 

II. A civil szervezetek gazdálkodása 

 

2. §  

(1) A civil szervezet gazdálkodó tevékenysége (gazdálkodása) során törekednie kell a 

nyilvánosság folyamatos tájékoztatására. 

(2) A közhasznú tevékenységet végző civil szervezet szolgáltatásai fenntarthatósága 

biztosítása érdekében – tevékenységeinek megfelelően értelmezve – az ésszerű 

gazdálkodás elve szerint köteles eljárni, amely alapján törekednie kell, hogy erőforrásai 

(adományok és felajánlások, költségvetési támogatások, gazdasági-vállalkozási 

tevékenységek bevétele, önkéntesek nem pénzbeli hozzájárulása, más bevételek) 

összetétele egyensúlyban legyen. 

(3) A civil szervezet nem vállalhat olyan kötelezettséget, amelyet előre láthatóan nem képes 

teljesíteni vagy a vagyonát indokolatlanul nagy mértékben terhelné. 

(4) A civil szervezetnek törekednie kell a tervszerű (tervezett) működésre. 

 

III. Az adománygyűjtés szabályai 

 

3. §  

(1) Adomány az a pénzbeli vagy természetbeni juttatás, amelyet az adományozó az 

adományozott civil szervezet alapcéljának (közhasznú céljának) elérésére 

ellenszolgáltatás nélkül juttat. 

(2) Nem minősül ellenszolgáltatásnak a juttatáskor az adományozott által adott csekély 

értékű dolog vagy szolgáltatás. 

(3) Az adományozás önkéntes. Az adománygyűjtés nem járhat mások zavarásával. 

Zavarásnak minősül különösen a kéretlen elektronikus reklámüzenet, illetve az 

adományozásra való felhívással megkeresett személy kifejezett elutasítása ellenére 

történő ismételt megkeresése. 

(4) Az adományozott köteles az adományozót tájékoztatni az adománygyűjtés céljáról és 

törekednie kell az adományozó tájékoztatására az adomány felhasználását illetően. 

(5) Az adományozott köteles beszámolni az adomány felhasználásáról. Az adomány 

felhasználása- és az erről szóló beszámolás során érvényesülnie kell a nyilvánosság és az 

átláthatóság feltételeinek. 

(6) E rendelet alkalmazásában nem minősül adománynak  
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a) a közérdekű önkéntes tevékenység keretében végzett munka,  

b) a köznevelésről szóló törvény alapján végzett közösségi szolgálat,  

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

 

4. §  

A kedvezményezetteknek a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról 

szóló törvény alapján a civil szervezet kedvezményezettként való feltüntetése érdekében végzett 

tevékenységre az adománygyűjtés szabályait kell alkalmazni. 

 

5. §  

(1) Az adományozott civil szervezet (a továbbiakban: adományozott) más civil szervezetet (a 

továbbiakban: adományszervező), illetve természetes személyt (a továbbiakban: 

adománygyűjtő) meghatalmazhat adománygyűjtő tevékenység folytatásával. Az 

adománygyűjtésben részt vevő civil szervezet további civil szervezetnek meghatalmazást 

nem adhat. E § alkalmazásában az adományszervező adományozottnak minősül. 

(2) Az adománygyűjtő az alábbiakkal igazolja jogosultságát: 

a) meghatalmazás, 

b) az adományozott adatait tartalmazó, törvényszéki nyilvántartásból származó, hiteles 

kivonat (elektronikus kivonat) másolata. 

(3) Az adománygyűjtő felszólításra bemutatja a (2) bekezdés szerinti dokumentumokat. 

(4) A meghatalmazás elválaszthatatlan része a törvényszéki nyilvántartásból származó hiteles 

kivonat másolata. 

 

6. §  

(1) Adománygyűjtés közterületen – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – este 8 óra 

után és reggel 8 óra előtt nem végezhető az adománygyűjtő kezdeményezésével. 

(2) Magáningatlanban adománygyűjtés csak a lakás használójának előzetes hozzájárulásával 

(előzetesen egyeztetett időpontban) végezhető, kivéve a kifejezetten adománygyűjtés 

célját szolgáló rendezvényt. 

(3) E § alkalmazásában magáningatlan: a lakás, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet székhelye, telephelye, egyéb helyiségei, továbbá az ezekhez tartozó 

bekerített hely. 

 

7. §  

(1) Adománygyűjtés célját szolgáló gyűjtőláda 

a) zárt, oly módon, hogy az adomány elhelyezhető benne, 

b) az abban elhelyezett készpénz, vagy más adomány felnyitás nélkül nem vehető ki, 

c) fel van tüntetve rajta az adománygyűjtő szervezet neve, elérhetősége. 

(2) 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 adomány szervezet könyveibe történő 

bejegyzéséről.  

(3) Természetbeni adomány gyűjtésére szolgáló, nehezen mozgatható gyűjtőláda esetén a 

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

 

8. §  

(1) Az adományszervezés, adománygyűjtés interneten keresztül is megvalósítható. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység során biztosítani szükséges, hogy az adományozott 

szervezet és az adományszervező azonosítható legyen. 

(3) Felhívás adományozásra elektronikus levél útján akkor küldhető, ha a címzett ehhez 
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előzetesen írásban hozzájárult. 

 

IV. A közhasznúsági melléklet 

 

9. §  

(1) A közhasznúsági mellékletet az e rendelet mellékletének megfelelő, erre a célra 

rendszeresített formanyomtatványon kell elkészíteni.  

(2) A közhasznúsági mellékletnek összhangban kell állnia a számviteli beszámoló adataival. 

(3) A közhasznúsági melléklet tartalmazza 

a) a közhasznú szervezet azonosító adatait (nevét, székhelyét, bejegyző határozat számát, 

nyilvántartási számát, a képviselő nevét), 

b) a szervezet által végzett létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti 

tevékenységet, különös tekintettel a közhasznú tevékenységre 

c) a beszámoló időszakában végzett közhasznú tevékenységek bemutatását: 

ca) közhasznú tevékenység megnevezése, 

cb) közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely, 

cc) a közhasznú tevékenység célcsoportja, 

cd) a közhasznú tevékenységből részesülő emberek létszáma, 

d) a közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása, 

e) a cél szerinti juttatások kimutatása, 

f) a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások, 

g) a közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók. 

 

V. Záró rendelkezések 

 

Hatályba léptető rendelkezések 

 

10. §  

(1) E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. 

(2) E rendelet 14. §-a 2012. július 1. napján lép hatályba. 

 

Módosító rendelkezések 

 

11. §  

Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet a következő alcímmel és 

5/A. §-sal egészül ki: 

„Az adománygyűjtés szabályainak megsértése 

5/A. § (1) Aki a külön jogszabályban meghatározott adománygyűjtés szabályainak megsértésével 

gyűjt adományt, ha súlyosabb szabálysértés nem valósul meg, harmincezer forintig terjedő 

pénzbírsággal sújtható. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendőrség helyszíni bírságot szabhat 

ki.”  

 

Hatályon kívül helyező rendelkezések 

 

12. §  

Hatályát veszti 

a) a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló 114/1992. (VII. 23.) Korm. 

rendelet, 

b) az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet. 
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Melléklet a …/2011. (XII. …) Korm. rendelethez 

 

 

Közhasznúsági melléklet 

– minta – 
 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai   

név:   

székhely:   

bejegyző határozat száma:   

nyilvántartási szám:   

képviselő neve:   

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása  

  

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)  

közhasznú tevékenység megnevezése:   

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

  

a közhasznú tevékenység célcsoportja:   

a közhasznú tevékenységből részesülő emberek létszáma:   

4. Közhasznú tevékenység érdekében tárgyévben felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

   

   

   

5. Cél szerinti juttatások kimutatása   

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

   

   

   

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás   

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

   

   

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:   
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7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves bevétel   

ebből:   

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az 

adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi 

CXXVI. törvény szerinti bevétel 

  

D. közszolgáltatási bevétel   

E. normatív támogatás   

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós 

Alapból nyújtott támogatás 

  

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]   

H. Összes ráfordítás (kiadás)   

I. ebből személyi jellegű ráfordítás   

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai   

K. Adózott eredmény   

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű 

önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a 

közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

  

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Civil tv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem 

Civil tv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0] Igen Nem 

Civil tv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25] Igen Nem 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

Civil tv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02] Igen Igen 

Civil tv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5] Igen Igen 

Civil tv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő] Igen Igen 

 


