Új szabályok a civil szférában
Dr. Latorcai Csaba
helyettes államtitkár

Új jogszabályok
• 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil tv.)
• 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről (Civil R.)
• 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról
és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról (Nytv.)
• 11/2012. (II.29.) KIM rendelet a civil szervezetek bírósági eljárásokban
alkalmazandó űrlapjairól

„….az új kormány együttműködést ajánl a társadalom minden
tagjának, a civil és érdekvédelmi szervezeteknek, a gazdaság
szereplőinek közös nemzeti ügyeink megoldásában.”
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Szervezeti formák

• egyesület
– egyesület különös formái: szövetség, párt, szakszervezet

• civil társaság
• alapítvány
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Szervezeti formák
• egyesület
–
–
–
–
–
–

önkéntesen létrehozott,
önkormányzattal rendelkező szervezet,
alapszabályban meghatározott célra alakul,
nyilvántartott tagsággal rendelkezik,
céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét.
jogi személy
[Ptk. 61. § (1)]

• alapítvány
– magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: alapító)
tartós közérdekű célra hozza létre
[Ptk. 74/A. § (1)]
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Szervezeti formák

• civil társaság
–
–
–
–

természetes személyek
nem gazdasági érdekű közös céljaik előmozdítására
közösségi célú tevékenységük összehangolására
vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozhatják.

– főszabály: polgári jogi társaság
– nincs nyilvántartásba véve, nem jogi személy
[Ptk. 578/J. § (1)]

5

Régi-új fogalmak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

adomány
adományosztó szervezet
civil szervezet
elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezet
feladatfinanszírozást szolgáló költségvetési támogatás
gazdálkodó / gazdasági-vállalkozási tevékenység
induló tőke / törzsvagyon
költségvetési támogatás
közszolgáltatási szerződés
legfőbb szerv
[Civil tv. 2. §]
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Régi-új fogalmak
•

•

•

•

Közcélú tevékenység: személyek csoportja által, valamely a csoportnál tágabb
közösség érdekében – más, e közösségbe nem tartozó személyek érdekeinek
sérelme nélkül – végzett tevékenység
Közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat,
amit az arra kötelezett közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban
meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve
a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok
ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is
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.
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Főbb változások - nyilvántartás
A nyilvántartás rendszere megújul:
• Civil Információs Portál
civil.kormany.hu – hamarosan, teljes adattartalom: 2012.06.30.
(civil szervezetek bírósági nyilvántartásban szereplő közhiteles adatai,
beszámolói, támogatások adatai, a NEA pályázati kiírásai és testületi
döntései, segédletek, civil szakmai anyagok)
[Civil tv. 14. §]
• Országos Bírósági Hivatal
Közhiteles, országos nyilvántartás – indulása: 2012.06.30.
Adattartalma: szervezetek alapadatai, beszámolók, közhasznúsági
mellékletek)
Adatkapcsolatok: NAV, KSH
[Nyilvántartási tv.]
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Főbb változások – ügyintézés

Elektronikus ügyintézés (bírósági)
indulása: 2012.06.30.
• Nyilvántartásba vétel, változásbejegyzés
• Beszámoló-készítés
• Nyilvántartásból való lekérdezés
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Főbb változások – közhasznúság feltételrendszere
Éves bevétele kettő év átlagában meghaladja az 1 millió forintot,
vagy
Két év egybeszámított adózott eredménye
nem negatív, vagy

Közhasznúság
A személyi
jellegű kiadásokfeltételrendszere:
értéke eléri az összes ráfordítás
egynegyedét.
SZJA 1 % bevétel eléri az államháztartási alrendszerekből származó
támogatások nélkül számított összes bevétel 2 %-át, vagy
A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek,
ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét, vagy
Legalább 10 fő közérdekű önkéntes segíti tevékenységét.
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Főbb változások – gazdálkodás, adománygyűjtés
A gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel nem haladhatja meg az
összes bevétel 60 %-át.
Amennyiben meghaladja, törvényességi ellenőrzési eljárás kezdeményezhető.
A befektetési tevékenység gazdasági-vállalkozási tevékenységnek minősül.
Az önkéntes munka egy órára jutó értékének számításánál a minimálbér 160-ad
részét kell figyelembe venni.
Adománygyűjtés főbb szabályai Kormányrendeletben
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Főbb változások – számvitel

A közhasznú szervezet kettős könyvvitelt vezet. A korábban
egyszeres könyvvitelt vezető szervezet az üzleti év
kezdőnapjával (2012. január 1-jével) térhet át kettős
könyvvitelre.
Az egyéb szervezetek könyvvezetéséről (…) szóló 224/2000.
Korm. rendelet változása
Mellékletek tartalma változott
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Főbb változások – beszámolás (számviteli)
Beszámolási kötelezettség
• határidő: május 31. (mérleg-fordulónap minden civil szervezetnél:
december 31.)
• minden civil szervezet elkészíti





mérleg (egyszerűsített mérleg)
eredmény-kimutatás (eredménylevezetés)
közhasznúsági melléklet (nincs külön közhasznúsági jelentés)
+ kettős könyvvitel esetén: kiegészítő melléklet

Nyilvánosság, letétbe helyezés – már a 2011. évi beszámolóra vonatkozóan is!
•A beszámolót az OBH-nak kell megküldeni.
•Támogatási előfeltétel!

A beszámolás új szabályai – először a 2012. évi beszámolóra vonatkozóan!
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Főbb változások – letétbe helyezés
2012. évben csak az a szervezet részesülhet költségvetési
támogatásban, amely letétbe helyezte 2011. évről szóló beszámolóját.
A beszámolót a 2011. évre vonatkozó szabályok szerint kell elkészíteni.
Letétbe helyezés:

Országos Bírósági Hivatal
1363 Budapest Pf.: 24.
A letétbe helyezés tényét az ajánlott küldemény postai feladóvevényével lehet igazolni.
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Civil Információs Centrumok
Célja a civil szervezetek
• működésének szakmai támogatása,
• fenntarthatóságuk erősítése,
• államháztartási támogatások felhasználásának elősegítése.

Nyilvános pályázat útján kiválasztott civil szervezetek, melyek
• segítséget nyújtanak az adminisztratív kötelezettségek teljesítésében
(elektronikus úton is),
• szakmai tanácsadást végeznek közhasznúsági-, pénzügyi területen,
pályázati kérdésekben.
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Nemzeti Együttműködési Alap

Új támogatási rendszer, célja
• a civil szervezetek működésének támogatása,
• civil szférával kapcsolatos szakmai tevékenységek támogatása,
• a bevallott adományok után 5%-os kiegészítés,
• az NCA-nál tisztább, átláthatóbb pályázati feltételek biztosítása,
• kisebb adminisztrációs teherrel.

Az első pályázati kiírások március hónapban várhatók.
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Főbb változások - megszűnés
A civil szervezet megszűnik:
• Legfőbb szerv kimondja a megszűnést: végelszámolással
• Feloszlatás (tevékenysége Alaptörvénybe, vagy a Btk-ba ütközik)
• Megszüntetés (ügyész keresete alapján)
•Megszűnés megállapítása
A bíróság megállapítja a megszűnést:
• Legalább egy éve nem működik (nem nyújtott be beszámolót)
• Az egyesület tagjainak száma 10 fő alá csökken
Új eljárások alkalmazása:
• Csőd-, felszámolási, (kényszer)végelszámolási eljárás
A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló törvény hatálya kiterjed a
civil szervezetekre is.
[Civil tv. 9-10. §]
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Átmeneti szabályok
• 2012. január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat
költségvetési támogatást – beleértve a helyi önkormányzati
támogatásokat; ide nem értve az államháztartás alrendszereiből
származó [54. §] feladatfinanszírozási, normatív, EU-s támogatásokat –
amely letétbe helyezte beszámolóját
[Civil tv. 75. § (1)]
• Az új beszámolási szabályokat először a 2012. üzleti évről készített
beszámolóra kell alkalmazni (2013-ban)
[Civil tv. 75. § (4)]
• a korábbi szabály alapján közhasznú, kiemelkedően közhasznú
jogállásúként nyilvántartásba vett szervezet 2014. május 31-ig
közhasznú jogállású, ha letétbe helyezte beszámolóját
[Civil tv. 75. § (5)]
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KÖSZÖNÖM
MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!
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