
A gazdálkodás általános szabályai a Civil törvény alapján: 

Civil törvény 17. § 

(1) A civil szervezet a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása 
érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, civil szervezet elsődlegesen 
gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatására nem alapítható. 

(2) A civil szervezet tartozásaiért saját vagyonával felel. A civil szervezet 
alapítója, tagja – a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl – a szervezet 
tartozásaiért saját vagyonával nem felel. 

(3) A civil szervezet a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet 
(a továbbiakban: alapcél szerinti tevékenység) - ideértve a közhasznú 
tevékenységet is - folytathat és - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek 
biztosítása érdekében - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, 
amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti. 

(4) A civil szervezet csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, 
amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének 
ellátását és működésének fenntartását. 

(5) A civil szervezet ügyvezető szervének feladata a működőképesség 
fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek 
szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve 
kezdeményezése. 

Civil törvény 18. § 
(1) A civil szervezet 

1.  a) alapcél szerinti (közhasznú), és 
2.  b) gazdasági-vállalkozási 

 tevékenységet folytathat. 

(2) A civil szervezet vagyonát a 17. § (3) bekezdése szerint folytatott gazdasági-
vállalkozási tevékenység eredménye is gyarapíthatja. 

Civil törvény 19. § A civil szervezet számviteli nyilvántartásait úgy vezeti, hogy 
azok alapján az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének és gazdasági-
vállalkozási tevékenységének bevételei, költségei, ráfordításai és eredménye 
(nyeresége, vesztesége) egymástól elkülönítve megállapíthatók legyenek. 

Civil törvény 20. §  

(1) A civil szervezet az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége tekintetében 
elkülönítve mutatja ki legalább a következő bevételeket: 



1. a) egyesület esetében a tagdíjat, alapítvány esetében az alapítótól nem 
vagyoni hozzájárulásként kapott adományt; 

2. b) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerint kiutalt összegét; 

3. c) az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége költségei, ráfordításai 
ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatást, 
ideértve az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége keretében 
megvalósuló fejlesztés céljára kapott támogatást is, figyelemmel a (2) 
bekezdésben foglaltakra; 

4. d) az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó, az alapcél szerinti (közhasznú) 
tevékenységéhez kapott adományt, figyelemmel a (2) bekezdésben 
foglaltakra; 

5. e) az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége keretében nyújtott 
szolgáltatás, teljesített termékértékesítés bevételét, ideértve különösen 

6. ea) a kizárólag az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységet szolgáló 
dolog, jogátruházásának, illetve átengedésének ellenértékét, valamint 

7. eb) a részben az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységet szolgáló 
dolog, jogátruházásának, illetve átengedésének ellenértékéből a dolog, 
illetve a jog korábbi alapcél szerinti (közhasznú) használatával arányos 
részt; 

8. f) az a)-e) pont hatálya alá nem tartozó, gazdasági-vállalkozási 
tevékenységnek nem minősülő tevékenysége révén megszerzett bevételt, 
így különösen 

9. fa) a pénzeszköz betétbe, értékpapírba, társasági részesedésbe történő 
elhelyezése révén megszerzett (elért) kamatot, osztalékot, 
árfolyamnyereséget és más bevételt, 

10. fb) az ingatlan megszerzése, használatának átengedése és átruházása 
révén megszerzett bevételt. 

(2) A civil szervezet az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége költségei, 
ráfordításai ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül kapott 
támogatásokat, valamint az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységéhez kapott 
adományokat a következő részletezésben mutatja ki: 

1. a) az államháztartási forrásból kapott támogatás, illetve adomány, a (3) 
bekezdésben foglaltak szerinti bontásban; 

2. b) az Európai Unió költségvetéséből, külföldi állam államháztartásából, 
nemzetközi szervezettől, vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján 
kapott támogatás, illetve adomány; 

3. c) más civil szervezettől kapott támogatás, illetve adomány. 

(3) A civil szervezet az államháztartási forrásból kapott támogatást, illetve 
adományt (az Európai Unió strukturális alapjaiból vagy a Kohéziós Alapból 
származó támogatást, illetve adományt minden esetben külön kiemelve) a 
következő részletezésben mutatja ki: 

1. a) a központi költségvetésből kapott támogatás, illetve adomány; 
2. b) az elkülönített állami pénzalapokból kapott támogatás, illetve adomány; 



3. c) a helyi önkormányzatoktól, kisebbségi önkormányzatoktól, 
önkormányzati társulástól kapott támogatás, illetve adomány. 

(4) A civil szervezet az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége költségei, 
ráfordításai ellentételezésére kapott támogatásokról olyan elkülönített számviteli 
nyilvántartást vezet, amelynek alapján támogatásonként megállapítható és 
ellenőrizhető a kapott támogatás felhasználása. 

Civil törvény 21. §  

(1) A gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytató civil szervezet azokat a 
költségeket, ráfordításokat, amelyek sem az alapcél szerinti (közhasznú) 
tevékenységéhez, sem a gazdasági-vállalkozási tevékenységéhez nem 
rendelhetők közvetlenül hozzá, a bevételek (ide nem értve az ilyen költséget, 
ráfordítást ellentételező bevételt) összege arányában osztja meg a két 
tevékenység között. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségnek, ráfordításnak minősül különösen a 
civilszervezet vezető tisztségviselőjét megillető tiszteletdíj és más juttatás, 
valamint az azokhoz kapcsolódó közteher (kivéve, ha a vezető tisztségviselők 
közötti munkamegosztás alapján egyértelműen megállapítható, hogy ezek a 
költségek, ráfordítások mely tevékenységhez kapcsolódnak), továbbá a székhely 
fenntartásával, a nem kizárólag meghatározott tevékenységhez kapcsolódóan 
fenntartott pénzforgalmi számla vezetésével kapcsolatban felmerült költség, 
ráfordítás. 

(3) A civil szervezet az (1) bekezdés szerinti költséget, ráfordítást ellentételező 
bevételt (így különösen az ilyen költség, ráfordítás fedezetére kapott támogatást 
és a fedezetére képzett céltartalék feloldott összegét) az alapjául szolgáló 
költségeknek, ráfordításoknak megfelelően osztja meg az alapcél szerinti 
(közhasznú) tevékenysége és gazdasági-vállalkozási tevékenysége bevételei 
között. 

Civil törvény 22. §  

(1) A civil szervezet a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő 
immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását társasági adó 
alapjának meghatározásakor a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
törvény szerint veheti figyelembe. 

(2) A civil szervezet működése során az induló tőke (törzsvagyon) kezelésére a 
létesítő okirat rendelkezései az irányadóak. 

Civil törvény 23. § Ha valamely évre vonatkozóan megállapítható, hogy a civil 
szervezet elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek 
minősült, az adóhatóság a civil szervezettel szemben törvényességi ellenőrzési 
eljárást kezdeményez 

Az adománygyűjtés szabályai: 



Civil törvény 2. § 

1. adomány: a civil szervezetnek – létesítő okiratban rögzített céljaira – 
ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz, illetve nyújtott szolgáltatás; 

2. adományosztó szervezet: a civil szervezetek számára nyújtandó 
adományok szervezésére és juttatására létrejött civil szervezet, amelynek 
létesítő okiratában e cél alapcélként került megjelölésre; 

 
Civil törvény 24. § Civil szervezet javára adománygyűjtő tevékenység 
folytatható. 

Civil törvény 25. §  

(1) A civil szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az 
adományozók, illetve más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és 
az emberi méltóság sérelmével. 

(2) A civil szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a civil 
szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. 

Civil törvény 26. § A civil szervezet részére juttatott adományokat az 
adományozó nyilvántartásába beállított könyv szerinti, ennek hiányában a 
szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 

A könyvvezetés nyilvántartási szabályai: 

Civil törvény 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. 

A közhasznú szervezet gazdálkodására vonatkozó különös szabályok: 

Civil törvény 42. § 
(1) A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja 
fel, azt létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell 
fordítania. 

(2) A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, 
valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél 
szerinti juttatásban nem részesítheti. 



Civil törvény 43. § 
(1) A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban 
meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a 
pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset 
összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak 
előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). 
(2) Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

Civil törvény 44. § 
(1) A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírt nem bocsáthat ki. 
(2) A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének 
fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet 
fel. 

Civil törvény 45. § A befektetési tevékenységet végző közhasznú szervezetnek 
befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet a döntéshozó szerv - ha ilyet 
létrehoztak - a felügyelő szerv véleményének kikérését követően fogad el. 

Civil törvény 46. § 
(1) A közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel 
rendelkező szervezeti egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg 
közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon 
köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. 
(2) A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki 
betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet. 

 A civil szervezetek állami támogatásának különös szabályai: 

53.§ (1) Az államháztartás alrendszerei terhére kötött támogatási szerződés vagy 
kibocsátott támogatói okirat alapján létesített támogatási jogviszonyt az 
államháztartás működésére vonatkozó jogszabályok szabályozzák. 

(2) A Nemzeti Együttműködési Alap terhére nyújtott 56. § (1) bekezdése szerinti, 
és a Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére nyújtott támogatások 
kedvezményezettje lehet az 5000 fő és az az alatti lakosságszámú településen 
székhellyel rendelkező azon civil szervezet is, amelynek vezető tisztségviselője a 
polgármester. 

(3)   Az államháztartás központi alrendszeréből a civil szervezetek részére nyújtott 
költségvetési támogatások szakmai összehangolása, az azonos projekt célok 
párhuzamos finanszírozásának kiszűrése érdekében a miniszter szakmai 
monitoring rendszert működtet. 

(4) A (3) bekezdés szerinti szakmai monitoringrendszer tartalmazza a pályázati 
kiírások, támogatási döntések és támogatások alapvető adatait. 

(5)   A fejezetet irányító szerv, az alappal való rendelkezésre jogosult miniszter a 
(3) bekezdés szerinti szakmai monitoring rendszerben történő rögzítés és a 
támogatási programok szakmai összehangolása, azonos projekt célok 
párhuzamos finanszírozásának kiszűrése érdekében a költségvetési előirányzat 
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kezelője előzetes jóváhagyás céljából köteles megküldeni a (4) bekezdés szerinti 
adatokat a miniszter számára. A miniszter a megküldött iratokat megvizsgálja és 
15 napon belül elektronikus úton jelez vissza azok tudomásulvételéről, vagy 
indokolási kötelezettség mellett a jóváhagyás megtagadásáról. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti kötelezettségét a fejezetet irányító szerv, az alappal 
való rendelkezésre jogosult miniszter, illetve a költségvetési előirányzat kezelője 
a kincstár útján teljesíti. A kincstár az általa működtetett monitoring rendszerben 
történő rögzítéssel egy időben az erre a célra rendszeresített számítógépes 
rendszeren keresztül küldi meg az adatokat a miniszter számára a Civil 
Információs Portálon történő közzététel céljából. 

54§  Az 53. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni az államháztartás 
alrendszereiből folyósított pénzeszköz esetén, ha 

a) annak rendeltetése az állam vagy valamely közigazgatási szerv felelősségébe 
tartozó, jogszabályban, vagy kormányhatározatban meghatározott feladat, vagy a 
feladat egy részének ellátását célozza, vagy 

b) annak nyújtása normatív alapon, vagy a központi költségvetésről szóló 
törvényben nevesített szervezetek támogatása keretében, vagy a személyi 
jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szftv.) szerint történt, vagy 

c) az az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból részben 
vagy egészben támogatott tevékenység fedezetét jelenti. 
 


