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

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben használt fogalmak gyűjteménye 

A Civil törvény 2. §-ában meghatározott értelmező rendelkezések alapján 

E törvény alkalmazásában 

adomány: 

a civil szervezetnek - létesítő okiratban rögzített céljaira - ellenszolgáltatás nélkül 

juttatott eszköz, illetve nyújtott szolgáltatás; 

  

adományosztó szervezet: 

a civil szervezetek számára nyújtandó adományok szervezésére és juttatására létrejött 

civil szervezet, amelynek létesítő okiratában e cél alapcélként került megjelölésre; 

 

befektetési tevékenység: 

a civil szervezet eszközeiből történő értékpapír-, társasági tagsági jogviszonyból eredő 

vagyoni értékű jog, ingatlan és más egyéb éven túli befektetést szolgáló vagyontárgy 

szerzésére irányuló tevékenység; 

 

cél szerinti juttatás: 

a civil (közhasznú) szervezet által (közhasznú) alaptevékenysége keretében nyújtott 

pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás; 

 

civil delegált: 

a X. fejezetben meghatározott Tanács, illetve kollégium azon tagja, akit a civil 

jelöltállítási rendszerben a civil szervezetek választottak meg; 

 

civil szervezet: 

a) a civil társaság, 

b) a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt, a szakszervezet és a 

kölcsönös biztosító egyesület kivételével -, 

c) - a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével - az alapítvány; 

 

elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezet: 
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azon szervezet, amelynek éves összes bevétele hatvan százalékát eléri vagy meghaladja 

a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó éves összes bevétele; 

 

feladatfinanszírozást szolgáló költségvetési támogatás: 

valamely közfeladat államháztartáson kívüli szervezet által történő ellátását, valamint e 

feladat ellátásához közvetlenül kapcsolódó, arányos működési költségeket finanszírozó 

költségvetési támogatás; 

 

felelős személy: 

a civil szervezet vezető tisztségviselője, létesítő okiratában és belső szabályzataiban 

vezető tisztségviselőként megjelölt vagy egyébként érdemi döntési jogkörrel rendelkező 

személy, valamint az a személy, aki a létesítő okirat felhatalmazása, a civil szervezet 

döntéshozó szervének határozata vagy szerződés alapján a civil szervezet képviseletére 

vagy pénzforgalmi számlája feletti rendelkezésre jogosult; 

 

gazdálkodó tevékenység: 

azon tevékenységek összessége, amelyek a civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi 

helyzetére kiható gazdasági eseményt eredményeznek; 

 

gazdasági-vállalkozási tevékenység: 

a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező, üzletszerűen végzett 

gazdasági tevékenység, kivéve 

a) az adomány (ajándék) elfogadását, 

b) a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (ideértve a közhasznú 

tevékenységet is), 

c) a pénzeszközök betétbe, értékpapírba, társasági részesedésbe történő elhelyezését, 

d) az ingatlan megszerzését, használatának átengedését és átruházását; 

 

határon túli civil szervezet: 

határon túli magyarságnak a szülőföldjén való - egyéni és közösségi - boldogulása, 

anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és 

továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának 

fenntartása és erősítése érdekében tevékenykedő, más állam területén működő nonprofit 

egyesület és alapítvány; 
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hatókör: 

civil szervezet működésének földrajzi kiterjedése, amely lehet: 

a) helyi: a működés területe a székhely (illetve telephelyek) településére vagy annak egy 

részére korlátozódik; 

b) területi: a működés kiterjedése a helyi kiterjedést meghaladja, de nem éri el az 

országos szint követelményeit; 

c) országos: a civil szervezet legalább hét megyében tartós tevékenységet végez; 

d) nemzetközi: a civil szervezet több országban fejti ki tevékenységét. 

 

induló tőke: 

a civil szervezet létrehozásakor az alapító(k), illetve alapító tag(ok) által a civil 

szervezet rendelkezésére bocsátott vagyon; 

 

költségvetési támogatás: 

az államháztartás alrendszerei terhére nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatás, 

amelyet a támogató nem elsősorban ellenszolgáltatás ellenében, de konkrét program 

megvalósítása vagy meghatározott időszakban a támogatott szervezet működtetése 

érdekében nyújt. Költségvetési támogatás különösen: 

a) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás, 

b) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a 

költségvetésből juttatott támogatás, 

c) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől 

származó támogatás, 

d) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint 

felajánlott összege; 

 

közcélú tevékenység: 

személyek csoportja által, valamely a csoportnál tágabb közösség érdekében - más, e 

közösségbe nem tartozó személyek érdekeinek sérelme nélkül - végzett tevékenység. 

 

közeli hozzátartozó: 

a Ptk.-ban meghatározott közeli hozzátartozó, valamint az élettárs; 
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közérdekű kötelezettségvállalás: 

a Ptk. 6:589-6:592. §-ában meghatározott kötelezettségvállalás; 

 

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; 

 

közszolgáltatási szerződés: 

valamely közfeladat - vagy annak egy része - ellátására a szerv nevében történő 

ellátására kötött írásbeli szerződés. Nem minősül közszolgáltatási szerződésnek azon 

közszolgáltatással kapcsolatban kötött szerződés, amelynek nyújtása jogszabályban 

meghatározott feltételeken alapuló engedélyhez van kötve; 

 

közvetlen politikai tevékenység: 

párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson 

történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő 

jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú város 

képviselő-testületébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem minősül 

közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi 

szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő 

jelöltállítás valamint a polgármester jelölése. 

 

nem pénzbeli támogatás: 

vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog, szellemi alkotás, illetve vagyoni 

értékű jog részben vagy egészében, véglegesen vagy ideiglenesen, teljesen vagy részben 

ingyenesen történő átruházása vagy átengedése, illetve szolgáltatás biztosítása; 

 

pályázati felhívás: 

az a nyilvános vagy előre meghatározott körben közzétett felhívás, amely a pályázók 

összevetésére alkalmas feltételeket és a pályázattal elnyerhető cél szerinti juttatást, a 

pályázat értékelésének lényeges feltételeit (beleértve a benyújtási és értékelési 

határidőket, valamint a pályázat elbírálására hivatottak körét) megjelöli; 

 

tartós adományozás: 
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a civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott 

pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy 

az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább 

három évben, évente legalább egy alkalommal - azonos vagy növekvő összegben - 

ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a 

közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó 

nevére, tevékenységére; 

 

törzsvagyon: 

az induló tőke, megnövelve alapítvány esetében a csatlakozók által kifejezetten az 

induló tőke növelése érdekében rendelkezésre bocsátott vagyonnal; 

  

 

A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes 

kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet fogalmakra vonatkozó 

rendelkezései [1. §] 

  

E rendelet alkalmazásában 

  

adomány: 

az a pénzbeli vagy természetbeni juttatás, amelyet az adományozó az adományozott 

civil szervezet alapcéljának, illetve közhasznú céljának elérésére ellenszolgáltatás 

nélkül juttat; 

 

adománygyűjtés: 

az a forrásteremtési tevékenység, amelyet az adományozott, illetve az általa 

meghatalmazottak, alapcéljának, illetve közhasznú céljának elérése érdekében 

folytatnak; 

 

adománygyűjtő: 

természetes személy, aki meghatalmazás alapján adománygyűjtésben vesz részt; 

 

adományozott: 
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az a civil szervezet, amely az adományt alapcéljának, illetve közhasznú céljának 

megfelelően gyűjti; 

 

adományszervező: 

az adományozott által meghatalmazott egyesület, alapítvány, vagy nonprofit gazdasági 

társaság, amely az adományt a meghatalmazott nevében gyűjti; 

 

civil szervezet:  

az alapítvány és az egyesület, ide nem értve a pártot és a civil társaságot; 

 

felhasznált vagyon: 

a számviteli beszámolóban kimutatott saját tőke tárgyévi csökkenésének a közhasznú 

tevékenység érdekében felhasznált része; 

 

közszolgáltatási bevétel: 

az egyesülési jogról, a közhasznújogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) 2. § 21. pont 

szerinti közszolgáltatási szerződés alapján teljesített szolgáltatás ellenértékeként kapott 

bevétel, valamint az Ectv. 54. § a) pontja szerinti pénzeszköz. 

forrás: www.civil.info.hu 
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