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Tartalom

Bevezetés

Szakdolgozatom  központi  témája  a  nonprofit  gazdasági  társaságok  és  a  közhasznú 

nonprofit  gazdasági  társaságok  magyarországi  szabályainak  a  bemutatása,  azok 

jogszabályi  változásainak  figyelembevételével.  Alábbiakban  kitekintést  teszek,  ezek 

társaságok kialakulásának kodifikációs történetére, milyen elméletek vonatkozhatnak a 

nonprofit társaságokra, milyen változásokon mentek végbe a nem jövedelemszerzésre 

irányuló  gazdasági  társaságok.  Elemzésre  kerül  az  alábbiakban  a  Cég  törvény  új 

rendelkezéseinek  a  tartalma  a  nonprofit  társaságokra  vonatkozóan.  A  közhasznú 

jogállású szervezetekre teljesen új szabályozás kerül bemutatásra az új Civil Törvény 

alapján,  ami  nagy  mértékben  átalakította  a  közhasznú  minősítési  rendszert. 

Legfontosabb  elemeként  kell  említeni  a  közhasznúsági  jelentést  illetve  a 

közszolgáltatási  szerződést,  amit  régi-új  szerződés  típusnak  lehet  nevezni.  Az  új 

szabályozásra való tekintettel még nem lehetséges komoly következtetéseket levonni, 

hogy milyen  hatással  lesz  a  nonprofit  szektorra,  mennyiben  fogja  megváltoztatni  a 

szervezetek  számarányát.  Utolsó  fejezetben  fogok  kitérni  a  nonprofit,  illetve  a 

közhasznú társaságok érintő  hazai  joggyakorlatára.  Ezek a  joggyakorlatok  még elég 

szűk keretek között állnak a rendelkezésre, tekintettel arra, hogy az új szabályozás nem 

rég lépett életbe.
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I. A NEM JÖVEDELEMSZERZÉSRE IRÁNYULÓ TÁRSASÁGOK 
SZABÁLYOZÁSÁNAK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

Meg  kell  jegyezni  a  kodifikációs  áttekintés  előtt,  hogy  a  gazdasági  társaságok  a 

jogfejlődés  hatására  két  típusba  váltak  szét.  Az  egyik  csoport  a  „valódi”  gazdasági 

társaságok, amelyek ténylegesen üzletszerű és profit termelés céljából alakulnak meg. A 

másik  csoportot  az  „ál”  gazdasági  társaságok alkotják,  ezeket  nem jövedelemszerző 

célból  hívják életre,  azaz nem üzletszerű gazdasági  tevékenység folytatására,  hanem 

non-profit célok megvalósítása érdekében alapítják. 

Eszerint megkülönböztethetünk profitorientált gazdasági társaságokat, illetve nonprofit 

gazdasági  társaságokat.  Előbbieknél  célként  szerepel  az  üzletszerűség,  amely 

következtében közös gazdasági tevékenységet folytatnak a felek és ebből jövedelmük is 

származik.  Gazdasági  társaság  alatt  értjük  azokat  a  társaságokat,  amiknek  tagjai 

egyaránt lehetnek természetes személyek vagy jogi személyek, amiket meghatározott 

közös cél elérése érdekében hoznak létre. Ez a közös cél bármire irányulhat, egyetlen 

kritérium van, hogy az nem ütközhet semmilyen jogszabályba. Ennek a közös célnak az 

eléréséhez a tagok kötelezettséget vállalnak arra vonatkozólag, hogy együttműködnek 

egymással.  A szükséges  vagyoni  hozzájárulást  a  tagok teljesítik  és  a  tevékenységük 

kockázatát közösen viselik, és gazdasági jelleggel hozzák létre. A gazdasági társaságok 

lényegi eleme tehát a profitorientáltság. Ezzel ellentétben a nonprofit gazdasági társaság 

nem  jövedelemszerzésre  irányuló  közös  gazdasági  tevékenységre  alapítható.  A 

gazdasági  tevékenységből  származó nyereség,  ebben a gazdasági  formában,  a  tagok 

között nem osztható fel. Maga a nyereség a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

A XIX. század második felében öltött először problémát a nonprofit jellegnek a 

kérdése  Magyarországon.  Ebben  az  időszakban  kezdődött,  az  első  önálló  magyar 

kereskedelmi törvényről szóló tervezetnek a vitája is. Ennek következtében az 1875. évi 

XXXVIII. törvényként elfogadásra került a kereskedelmi törvény. Alapvető kérdésként 

merült  fel,  hogy lehet-e  egy táraságnak tekinteni,  azt  a  társaságot,  ami  nem folytat 

kereskedelmi  tevékenységet,  ha  pedig  arra  következtetésre  jutunk,  hogy  ebben  az 

esetben nem számít  gazdasági  társaságnak,  akkor  kiterjedhet-e  rá  a  törvény hatálya. 

Apáthy  István,  az  első  kereskedelmi  törvényünk  kodifikációját  vezető  jogtudós, 
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elutasította,  hogy  a  törvény  hatálya  alá  kerüljenek  a  nonprofit  jellegű  társaságok, 

azonban ebben a vitában alul maradt.1

Ezt követően az társasági törvény, a gazdasági társaságokról szóló 1988.évi VI. 

törvény csak kivételként és nem gazdasági, hanem kooperációs társaságként (egyesülés) 

engedte  azon jogalanyok  alapítását,  amelyek  elsődlegesen nem üzletszerű  gazdasági 

tevékenység  céljából  jönnek létre.  Ezt  fellazította  a  következő  állomása  a  nonprofit 

gazdasági társaságok hazai jogfejlődését, az 1997. évi XCLIV. törvény (ez a második 

gazdasági törvény, a továbbiakban: Gt.). Amelynek a 3. § (4) bekezdése kimondja, hogy 

a gazdasági társaság nyereségszerzésre nem irányuló közhasznú tevékenységre,  vagy 

más közfeladat ellátására is alakulhat. Ezzel lehetőség nyílt arra, hogy ezen feladatok 

ellátása gazdasági társaság keretei között is működjön. Az e célokból alapított gazdasági 

társaságok  bármelyik  társasági  típust  választhatták,  amik  a  Gt.-ben  szabályozásra 

kerültek. A nonprofit gazdasági társaság nem különálló cégforma. Üzletszerű gazdasági 

tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat a nonprofit társaság a fennállása alatt.2

Következő  állomása  a  kodifikációnak,  már  engedélyezte,  hogy  a  gazdasági 

társaság nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására is 

létrejöjjön, bármelyik gazdasági társasági formában. Ezt a 2006. évi IV. törvény 4§(1) 

bekezdése  tartalmazta.  Az  új  Ptk.  gazdasági  társaságokra  vonatkozó  rendelkezései 

között  már nem található nonprofit  gazdasági társaságokra vonatkozó szakasz, mivel 

azok a kodifikáció során átkerültek a Cég törvénybe a  cégnyilvánosságról, a bírósági 

cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006.évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.). 

Alapvetően megváltozott a jogi arculata is ezeknek a társaságoknak, mivel már nem 

attól lesz nonprofit a társaság, hogy nem jövedelemszerzésre irányul a tevékenysége, 

hanem a létesítő okiratban kell feltüntetni, hogy a tevékenységéből származó nyereség a 

tagok között nem osztható fel, a nyereség csak a társaság vagyonát gyarapíthatja. Így 

szükségképpen megmutatkozik, hogy a vagyont a társaság fejlesztésére használhatják 

fel. 3

1 Barta Judit - Harsányi Gyöngyi - Majoros Tünde - Ujváriné Antal Edit: Gazdasági társaságok a Polgári  

Törvénykönyvben, Patrocinium, Budapest 2016. 45. o.

2 Dr. Gál Judit- Dr. Vezekényi Ursula : Cégjogi kalauz 2009.,  33 o.

3 Barta Judit- Harsányi Gyöngyi- Majoros Tünde- Ujváriné Antal Edit: Gazdasági társaságok a Polgári 

Törvénykönyvben, Patrocinium Budapest 2016. 45. o.
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I.1. A közhasznú társaság 

 A  rendszerváltást  követő  időszakban  államháztartási  reform  keretében 

elfogadott,  az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény kimondta, hogy a 

minisztériumok illetve a helyi önkormányzatok tulajdonosai illetve alapítói lehessenek 

gazdálkodó  szervezeteknek és  nonprofit  szervezeteknek.  Ez  a  szabályozás  nem volt 

összeegyeztethető  azzal,  hogy  ellátásukat  pusztán  az  üzleti-gazdasági  szférában 

tevékenykedőkre  bízzák.  Erre  megoldást  nyújtott  az  1993.évi  XCII.  törvény,  amely 

megalkotta  a jogi  személyek új típusát a  közhasznú társaságot  és az arra  vonatkozó 

rendelkezéseket. 

A közhasznú  társaságokra  vonatkozó  szabályozás  1994.  január  02.  napjától  volt  a 

hatályos  a  régi  Ptk.-ban  Ebben  az  időszakban  (rendszerváltást  követően)  sokkal 

nagyobb  igény  illetve  nagyobb  közfeladat  lett  volna  a  magánérdekű  tevékenység 

előtérbe  helyezésének,  mint  sem  a  közhasznúság  intézményesítésének.  Az 

intézményesítés  módja  is  hagy  némi  kivetnivalót,  mivel  a  jogalkotó  azokban  a 

kérdésekben  amelyeket  a  Ptk.  nem  szabályozott,  azt  rendelte  el  ,  hogy  a  korlátolt 

felelősségű  társaságokra  szabályokat  kell  alkalmazni.  Ennek  következtében  nem  a 

gazdasági  társaságokról  szóló törvényt  módosították,  hanem a jogi  személyek részét 

egészítették ki a  Polgári  törvénykönyvben ezzel szervezeti  formával.  Ez a cselekvés 

azzal magyarázható, hogy a társasági törvénykönyvben nehezen elképzelhető egy olyan 

társasági  forma,  amely  nem  üzletszerű  és  olyképpen  szolgálja  a  társadalom  közös 

szükségleteinek a kielégítését is, hogy nincs nyereségre és vagyonszerzésre irányuló cél.

A  törvényalkotó  meghatározta  a  közhasznú  társaság  lényegi  ismérveként,  hogy  a 

társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodást tette, 

tevékenység  folytatásának  feltételeiről,  amelyben  a  két  szervezet  megállapodik  a 

közhasznú  tevékenység  folytatásának  a  feltételeiről.4 Ezzel  ellentétben  a  mai 

szervezeteknek  nagyrészt  állami,  költségvetési  szervek,  esetleg  önkormányzati 

költségvetési szervek voltak és nem volt jellemző a magánszervezetekre.

1996-ban  fogalmazódott  meg  az  igény  arra,  hogy  rendezni  kell  minél  előbb  az 

államháztartás és a közcélú szervezetek viszonyát. Ennek az igénynek a kidolgozása a 

4 Régi Ptk 57.§
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gazdasági stabilizáció program keretében zajlott le. Következménye pedig az lett, hogy 

egy szigorúbb szabályozást vezetett be a civil szervezetek minden napjaiban. 

Az európai szabályozást megvizsgálva eltérő rendelkezéseket találhatunk a nonprofit 

szektorra vonatkozólag. Egy vagy több különféle jogszabály is rendezheti azt, jellemző 

az is, hogy keretjellegű vagy részletes szabályokat is magukba foglalnak a törvények. 

Általános jelleggel elmondható, hogy a jogfejlődés folyamán három féle modellt tudunk 

megkülönböztetni azzal kapcsolatban, hogy milyen szervezetek, társaságok minősülnek 

közhasznúnak.5  Ezeket a modelleket a 1997. évi CLVI. törvény miniszteri Indokolása 

tartalmazza: 

- „Az első modell  esetében nincs  megkötve,  hogy milyen típusú szervezeteket 

minősíthetőek közhasznúvá, azaz bármely jogi formájú szervezetre vonatkozhat 

a közhasznúsági szabályozás, ha a szervezet célja közhasznúnak minősíthető és 

a szervezet vállalja a közhasznúsággal járó kötelezettségeket. (Nagy-Britannia, 

Németország);

- A második  megoldás  esetében  csak  meghatározott  jogi  formájú  szervezetek 

minősülnek közhasznúnak, de ezek mindegyikére vonatkoznak a szabályok, a 

kedvezmények;.

- A harmadik  modell  a  meghatározott  jogi  formájú  szervezetek  közül  csak  a 

közhasznúság megadott kritériumaival rendelkező szervezetekre terjesztik ki a 

szabályozást.” 6

Későbbiekben megalkotásra került a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. 

törvény.  Bár  a  közhasznú  társaság  nem  minősült  azonnal  közhasznú  jogállásúnak, 

pusztán, akkor, ha igényelték a közhasznúsági nyilvántartásba vételét a szervezetnek.  A 

törvény viszont különbséget tett közhasznú és kiemelkedően közhasznú társaság között. 

Ezeknek  a  jogállásoknak  a  következtében  a  szervezetekre  vonatkozólag  jogok  és 

kötelezettségek születtek. Jogosultságként lehet említeni az állami támogatáshoz való 

jogot. Kötelezettségként pedig előírta, hogy eleget kell tenni az átlátható közhasznúsági 

5 Barta  Judit:  A közhasznú nonprofit  gazdasági  társaságok természete és  szabályozása  társasági  jogi 

szemmel, Miskolci Jogi Szemle 4. Évfolyam. 2009./1

6 1997.évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről szóló miniszteri Indokolása 
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feltételeknek. A szabályozás hatályba lépésének következtében ugrásszerűen megnőtt a 

közhasznú  szervezetek  száma,  aminek  a  dinamikája  folyamatosan  nőtt  a  szektoron 

belül.7 

3. ábra A közhasznú és kiemelkedően közhasznú nonprofit szervezetek arányának 

változása a teljes szektoron belül

 Elmondható, hogy kiemelkedően közhasznú társaságok 5-6%-ot jelentenek a piacon, 

így  a  szervezetek  nagy  része  közhasznú  szervezet.   Másfél  évtizedig  fennálló 

szabályozás eredményeképpen a civil szféra nagyjából fele vált közhasznúvá. 2011-ben 

elfogadatott törvénynek a sajátossága volt, hogy az egyfokozatú minősítést határozott 

időre és közfeladat ellátásához kötötte. 2007. július 1.-től közhasznú társaság nem volt 

alapítható.8 Utolsó időpontként állapították meg a 2009. június 30-át, arra vonatkozólag, 

hogy  a  szükséges  döntést  meg  kell  hozniuk  a  társaságoknak,  hogy  a  társasági 

szerződésük módosításával nonprofit korlátolt felelősségű társaságként, vagy társasági 

átalakulás  folyamán  nonprofit  gazdasági  társaságként  működnek  tovább,  vagyis 

7 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nonprofit/nonprofit15.pdf, 3.ábra, Letöltés ideje: 2017.06.12.

8 Barta Judit- Harsányi Gyöngyi- Majoros Tünde- Ujváriné Antal Edit: Gazdasági társaságok a Polgári  

Törvénykönyvben, Patrocinium Budapest 2016. 47-48. o. 
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megszűnnek jogutód nélkül és az erre irányuló kérelmet bejegyzési vagy a törlésit a 

cégbírósághoz el kellett juttatni a fentebb megjelölt időpontig. Abban az esetben, ahol 

ezek a szükséges intézkedések nem mentek végbe ott a határidő eredménytelen letelte 

után,  a  cégbíróságnak  kötelezettsége  volt  törölni  és  megszűntnek  nyilvánítani  a 

közhasznútársaságot a mérlegelési lehetőség kizárásával.9

I.2. Elméletek a nonprofit szervezetekre

Elsősorban  gazdasági  szempontból  kell  vizsgálni  a  nonprofit  elméletek 

összefüggéseit.  Amikor az államokba vetett  hit  az országokban megdőltek,   ezek az 

elméletek kezdtek napvilágra kerülni. Központba helyezik azt, hogy megtalálják azokat 

a  feladatokat,  amelyeket  egy  nonprofit  szervezet,  többféle  szempontból  is, 

hatékonyabban tudna elvégezni, nyereségorientált társaságokkal szemben, vagy akár az 

állami intézményekkel szemben is.10

- a  közjavak  elmélete-  a  nonprofit  szervezetek  nagy  része  olyan  szolgáltatást 

nyújt,  aminek  a  következtében  valamiféle  közjavat  termelnek,  mivel  a 

magánszférában nagyrészt közjavakat állítanak elő11

- a  támogatási  elmélet-  ahol  kiemelkedően  nagy  támogatást  élveznek  ezek  a 

társaságok, ezekben a szférákban jelen vannak 12

- az  öntevékenység,  az  önsegítés,  a  szolidaritás,  az  emberi  értékek 

kifejeződésének és gyakorlásának az intézményesülése

- a  demokrácia,  a  politikai  életben  való  részvétel  elvének  kiteljesedése,  annak 

gyakorlása 13

9 Dr. Gál Judit- Dr. Vezekényi Ursula: Cégjogi Iránytű 2006. 44.o.

10 Kondorosi  Ferenc:  Civil  társadalom  Magyarországon.  Politika  és  Kultúra  Alapítvány,  Budapest. 

1998., 49. o.

11 Kondorosi id. mű 1998. 51. o.

12 Kondorosi id. mű: 52-53 o.

13 Kondorosi id. mű: 54. o. 
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A nonprofit  szervezet fogalmát különféleképpen tárgyalja a szakirodalom, így a jogi 

megközelítést  emelném ki  a  többi  közül:  nonprofit  szektor  a  személyegyesülésekből 

(egyesületek),  célvagyont  működtető  személyegyesülésekből  (önkéntes  kölcsönös 

biztosító  pénztár),  célvagyont  működtető  szervezetekből 

(alapítvány,közalapítvány),továbbá  a  közcélú  vállalkozó  nonprofit  szervezetekből 

(közhasznú  társaság) áll össze. 14

Baltimore-i  John  Hopkins  Egyetem   által  végzett  nemzetközi  kutatás  alapján 

meghatározták  a  nonprofit  szervezeteknek  az  alábbi  ismérveit,  amelyeket  meglevő 

statisztikai  osztályozásokon  alapulva  egy  tevékenységi  és  alanyi  főcsoportra 

rendszerezett meghatározása jelen van. Ezek az ismérvek:

- intézményesültség (nem háztartási szintű szervezet )

- gazdálkodása eredményét  a szervezethez tartozók között  nem lehet felosztani 

( nem gazdasági társaság)

- kormányzattól független szervezet (nem állami)

- közvetlen politikai hatalom megszerzését és gyakorlását nem tűik ki célként a 

szervezetek (így ezek nem politikai pártok )

- mindenképpen önszerveződésen kell,  hogy alapuljon,  illetve öntevékenységen 

(létrehozását semmilyen jogszabály nem írja elő, így nincs semmiféle kényszer 

erre vonatkozólag)15

Meghatározhatóak a működésük belső jellemzői alapján is a nonprofit szervezetek. ezek 

alapján  megkülönböztetik őket más szervezetektől a nonprofit szervezet hovatartozása, 

felépítése,  a  kialakult  szervezeti  és  tevékenységi  rendszer,  működtetés  szabálya, 

szervezeti szabályok, az irányítás és a vezetés technikái. Legjobban mutatja meg a KSH 

tevékenységi  szempontrendszere16,  hogy  ezek  a  nonprofit  szervezetek  milyen  célok 

illetve  tevékenységek  miatt  jönnek  létre.  Elsődleges  célként  nevezhető  a  szabadidő, 

14 Bíró Endre: Nonprofit szektor analízis: civil szervezetek jogi környezete Magyarországon. Szerk.:  

Márkus Eszter Budapest 2002. 4-5. o.

15 Bódi György – Jung Adrienn – Lakrovits Elvira Civil Partnerség, 2003. 25. o.

16 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nonprofit/nonprofit15.pdf, letöltés ideje: 2017.05.20.
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hobbi, a sport, a kultúra, az oktatás, a szociális ellátás, a településfejlesztés. Ezeken a 

területeken a nonprofit szektor szerepe és az arra vonatkozó igény egyre nő illetve közel 

azonos.  Kifejezetten  az  önkormányzatok  illetve  más  költségvetési  szervek  kezdik 

felismerni,  azt  a  tényt,  hogy  különféle  esetekben  költséghatékonyabb,  ha  egyes 

területeken  pusztán  szervezőként  tevékenykednek,  és  közvetlenül  a  feladat  ellátását, 

pedig átadják nonprofit szervezetek számára. Ez a megoldás több szempontból is előnyt 

élvez pl.: rugalmasság, társadalmi erőforrásokat képes megmozgatni, illetve ez áltál a 

fogyasztókat is képes bevonni a szolgáltatásba, akár még az ellenőrzésbe is. 17

17 PhD Értekezés:  Kaprinay Gizella  Zsófia:  Az ezerarcú egyesület  Az egyesület  hazai  szabályozása, 

annak dilemmái 2016 27. o.
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II. A NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZABÁLYOZÁSA

A nonprofit  gazdasági társaság működésére vonatkozó szabályok nem a Ptk.-

ban,  hanem  külön  törvényben  kerültek  szabályozásra.  A  nonprofit  gazdasági 

társaságokra vonatkozó szabályokat a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben kerültek szabályozásra.

II.1. A Ctv. gazdasági társaságokat érintő szabályai

Az új jogszabály sokkal szűkebb hatáskört állapított meg a bíróságnak, mint a korábbi 

szabályozás.  A 2012.  évi  CXVII.  törvény  alapján  megállapítható,  hogy  a  általános 

hatáskörrel a bírósági titkár rendelkezik a különféle cégügyekben, értve ez alatt minden 

szabályozott  eljárási  formát  a  Ctv.-ben.  Így  a  bíró  kizárólagos  hatáskörébe  tartozó 

ügyekre  vonatkozólag  a  törvény oly  módon  tér  ki,  hogy taxatíve  felsorolja  az  erre 

vonatkozó  eseteket.  Ezen  kívül  hatáskört  ad,  az  új  szabályozás  a  bírósági 

fogalmazóknak  és  ügyintézőknek  is,  erre  azért  volt  szükség,  hogy  a  cégbíróság 

szervezetének  racionalizálását  végbe  vigyék.   2014-ben  életbe  lépett  szabályozás 

kapcsán elmondható, hogy a bírák hatáskörébe tartozó ügyek még jobban szűkültek.18

A szerződésmintával  kapcsolatban  az  új  szabályozás  egy  régi  hiányosságot  pótolt 

azáltal,  hogy  összefoglalta  a  jogalkotó  a  szerződésminta  legfontosabb  fogalmi 

elemeit.19A törvény szöveg végén nem találhatók már meg a szerződésminták szövegei, 

mivel azokat a jogalkotó áthelyezte a Cvhr-be a 20/2006. (V.18) IM rendeletbe, ezzel 

megkönnyítve  a  későbbiekben  bekövetkező  változásoknak  a  lehetőségét.  Új 

szabályozást vezetett be a székhellyel kapcsolatos kérdésekben.

18 Gál Judit: Az új Ptk.-val összefüggő cégjogi változások, Gazdaság és Jog, 2014/11 

19Gadó Gábor - Gál Judit-Pázmándi Kinga-Sándor Tamás-Sárközy Tamás-Vezekényi Ursula-Wellmann 

György- Gazdasági társaságok Cégtörvény Új magánjog sorozat 2. 2014. 250. o.

~ 12 ~



II.2.  A nonprofit gazdasági társaság Ctv.-be épített szabályai 

Elsőként meghatározza a törvény, hogy a cégnévben kötelező megjelölni a nonprofit 

jelleget  a  kötelező  társasági  forma  megjelölése  mellett  (Ctv.  9/F.  (1)  bekezdés).  A 

nonprofit gazdasági társaságot két féle módon hozhatnak létre. Egyrészt lehetőség van 

alapítással létrehozni ezt a gazdasági társasági formát. Másrészről lehetőség van már 

meglevő gazdasági társaságot nonprofitként továbbműködtetni, függetlenül a társasági 

formától.  Ez esetben kötelező a legfőbb szervének a meglevő gazdasági társaságnak 

elhatároznia, hogy a jövőben már nonprofit társaságként kíván a továbbiakban működni. 
20Ebben  az  esetben,  ha  működés  közben  határozza  el  ezt  a  váltást,  akkor 

változásbejegyzési kérelem formájában teheti meg ezt. Lényegében ez a gyakorlatban 

nem  jelent  konkrét  átalakulást,  de  szükséges  megjegyezni,  hogy  a  kapcsolódó 

jogszabályi  előírások  miatt  többek  között  a  társadalmi  adó  osztalékszabályok  stb., 

célszerű egy évközi számviteli zárlatnak készülnie, illetve évközi beszámolónak. Annak 

ellenére  is,  hogy  erre  nincsen  konkrét  kötelezettség  előírva,  hogy  ezeket  a 

dokumentumokat  letétbe  kéne  helyezni.  Fontos  tudni  ugyanis  azt,  hogy mekkora az 

eredménytartalék  hányad,  ami  a  for  profit  szférából  származik  és  ezt  célszerű  a 

főkönyvben  külön  főkönyvi  számlán  feltüntetni.  Fontos  még  valamilyen  formában, 

jogilag, legalább egy taggyűlési jegyzőkönyv alapján, lejegyezni azt, hogy a korábbi 

időszakból  keletkezett  eredmény  tartalék  sorsa  mi  legyen  pontosan.  Mivel  ennek 

kifizetésére  tiltó  szabály  nincsen,  így  a  tagok  ezzel  szabadon  rendelkezhetnek.  A 

nonprofit  gazdasági  társaság  jegyzett  tőke  emelése  nehezen  kivitelezhető  annak 

felhalmozott  eredménytartalékából.21 A  Ctv.  9/F  §  (6)  bekezdése  szerint:  „Ha  a 

közhasznú  szervezetnek  minősülő  nonprofit  gazdasági  társaság  jogutód  nélkül 

megszűnik,  a  társaság  tagjai  részére  a  tartozások  kiegyenlítése  után  csak  a 

megszűnéskori  saját  tőke összege adható ki,  legfeljebb a  tagok vagyoni  hányadának 

teljesítéskori  értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyoni a cégbíróság a létesítő okirat 

20  Nagykommentár a cégtörvényhez; Nagykommentár a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról 

és a bírósági végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényhez : dr. Bánki-Horváth Mária, dr. Bodor 

Mária, dr. Gál Judit, dr. Koday Zsuzsanna, dr. Rózsa Éva, dr. Vezekényi Ursula 2014.évi kiadás

21 https://5percado.hu/nonprofit-gazdasagi-tarsasagok-mint-kulonleges-esetek/ letöltés ideje: 2017.06.01.
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rendelkezései  szerint  fordítja  közcélokra.  Ilyen  rendelkezés  hiányában  a  fennmaradt 

vagyon a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti. 22 Levonható az a következtetés, hogy 

az eredménytartalék megszűnéskor sem osztható vissza, illetve az eredménytartalékból 

kivonni sem lehet időközben osztalékfizetés címen. Abban az esetben, ha a nonprofit 

gazdasági  társaságok  olyan  céllal  jönnek  létre, amelyhez  szükséges  közszolgáltatási 

szerződést  kötni,  ilyenkor  lehetőség  van  arra,  hogy alapításkor  közhasznú  státuszba 

sorolják  őket  kérelemre.  Azzal  a  feltétellel,  hogy  két  éven  keresztül  teljesítik  a 

közhasznúsági feltételek előírását.

 A Ctv. 9/F (3) szakasza kimondja, hogy: nonprofit gazdasági társaság bármely 

társasági  formában  alapítható  és  működtethető.  Így  lehet  közöttük  betéti  társaság, 

korlátolt  felelősségű  társaság  is  akár.  A  külön  féle  formájú  nonprofit  gazdasági 

társaságokra vonatkozó szabályokat, főszabályként az adott társasági formára jellemző 

társasági  jogi  szabályokat  kell  alkalmazni  illetve  betartani  alapításukkor.  

A  törvény  nem  konkrét  fogalommal  határozza  meg  a  nonprofit  gazdasági 

társaságot, hanem egy feltételt határoz meg, mely megléte esetén nonprofitnak minősül. 

„ Az a gazdasági társaság minősül nonprofit gazdasági társaságnak és cégnevében az a 

gazdasági  társaság  tüntetheti  fel  a  nonprofit  jelleget,  amelynek  létesítő  okirat 

tartalmazza,  hogy a  gazdasági  társaság  tevékenységéből  származó  nyereség  a  tagok 

között  nem  osztható  fel,  hanem  az  a  gazdasági  társaság  vagyonát  gyarapítja”.  Az 

egyetlen  szembetűnő  különbség  a  profitorientált  társaságokkal  szemben  az,  hogy 

eredménytartalékukat  nem oszthatják fel  osztalékként,  az  őt  létrehozó tagok részére. 

Még abban az esetben sincs erre lehetőség, ha maga társaság megszűnik. 

Az  új  Ptk.  alá  tartozó  nonprofit  gazdasági  társaságoknak  az  üzletszerű 

tevékenység végzése nem tilos. Ez a rendelkezés 2014. március 15-től hatályos, ami 

engedi a jövedelemszerző gazdasági cselekményt is a nonprofit társaságoknak.23 Nincs 

többé  olyan  előírás,  amely  ezt  csak  kisegítő  jelleggel  engedélyezné  a  nonprofit 

társaságnak,  ugyanis  a feltétel  az,  hogy a tagok megállapodnak a létesítő  okiratban, 

22 Gadó Gábor-Gál Judit-Pázmándi Kinga-Sándor Tamás-Sárközy Tamás-Vezekényi Ursula-Wellmann 

György- Gazdasági társaságok, Cégtörvény Új magánjog sorozat 2. 2014. 261.o.

23 Gadó Gábor-Gál Judit-Pázmándi Kinga-Sándor Tamás-Sárközy Tamás-Vezekényi Ursula-Wellmann 

György- Gazdasági társaságok, Cégtörvény Új magánjog sorozat 2. 2014. 261.o.
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hogy a tagok egymás között a nyereséget nem oszthatják fel, hanem a társaság vagyonát 

kell gyarapítania.

II.3. A nonprofit gazdasági társaságok átalakulási szabályai

A jogalkotó nem kívánt átalakulási szabályokat közzétenni, ennek következtében 

a Gt. 4§ (4) bekezdésének teljes és megmásítatlan tartalmát emelte át a Ctv. 16 címének 

átalakulási szabályrendszerébe. Így a Cégtörvény 57/A § deklarálja, hogy a nonprofit 

gazdasági  társaság  más  gazdasági  formába  csak  nonprofit  jellegének  megtartásával 

alakulhat  át,  csak  nonprofit  gazdasági  társasággal  egyesülhet,  illetve  csak  nonprofit 

gazdasági  társaságokká válhat  szét.  24 Meglátásom szerint  ennek a rendelkezésnek a 

célja az esetleges visszaéléseknek a visszaszorítása, olyan módon, hogy ne tudják az 

alapítók,  tagok  a  saját  hasznukra  felhasználni  a  különféle  állami  támogatásokból, 

kedvezményekből befolyt eredményt. Mivel ez a differenciál nagyban meglátszik egy 

olyan  piaci  gazdasági  társaságnál,  ami  nem  nonprofit  illetve  közhasznú  jelleggel 

működik.

A Cégtörvény rendelkezik arról  az eset  körről  is,  ha  nonprofit  gazdasági  társaság a 

végelszámolást a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben meghatározott szervezetek 

felszámolását végző nonprofit gazdasági társaságok végzik. Ilyenkor a végelszámolási 

feladatok ellátására kijelölt személy nem lehet az, aki a végelszámolás alatt álló cégnél 

az MNBtv. szerint felügyeleti biztosi tevékenységet látott, illetve lát el.

24Gadó Gábor-Gál  Judit-Pázmándi  Kinga-Sándor Tamás-Sárközy Tamás-Vezekényi  Ursula-Wellmann 

György- Gazdasági társaságok, Cégtörvény Új magánjog sorozat 2. 2014. 282.o.
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III. KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK

Manapság nagyon elterjedt a közhasznúság kifejezés, mint jelző, és gyakran előfordul 

az, hogy anélkül használnák az emberek a mindennapokban, hogy ismernék a pontos 

jelentéstartalmát, így sokszor használják olyan szervezetekre is amelyek egyébként nem 

is  lennének  jogosultak  a  közhasznú  kifejezésre.  Köznapi  értelemben,  nem  jogi 

értelemben, „mindenki számára hasznos” és „közérdeket szolgáló”25. Az előbb említett 

közérdek  jelentése  pedig  „a  társadalom,  a  közösség  java,  közös  érdeke”26.  Jogi 

értelemben ezt a jelzőt csak azok a szervezetek használhatják, a hatályos jogszabálynak 

haladéktalanul megfelelnek.

III.1. A közhasznúság jelentése

Az új Civil Törvényben27 a közhasznú tevékenység meghatározása lényegi elemeiben 

tér el a korábbi szabályozástól. A régi szabályozás a törvényben rögzített tevékenységi 

listán  alapult,  az  új  közhasznúsági  jogállás  ezzel  ellentétben a  közfeladat  fogalmára 

épül. Minden olyan tevékenység közhasznú, amely a létesítő okiratban (alapszabályban 

vagy alapító okiratban) megjelölt közfeladat teljesítését szolgálja, és ezzel hozzájárul a 

társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Ezzel az intézkedéssel a 

jogalkotó széles körűen határozta meg a közhasznú tevékenységek körét, annak korlátja 

a közfeladatok meghatározott száma. 

Közcélú  tevékenység  fogalmát  definiálja  a  Civil  törvény  2§  16  pontjában  közcélú 

tevékenység:  személyek  csoportja  által,  valamely  a  csoportnál  tágabb  közösség 

érdekében -  más,  e  közösségbe nem tartozó személyek érdekeinek sérelme nélkül  - 

végzett  tevékenység.   Rengeteg  példával  lehetne  élni  ebben a körben ilyen  eset,  ha 

gyengén hallókat illetve siketeket tömörítő egyesület, segítő tevékenysége nem csak a 

tagokat szolgálja, közvetlenül hozzájárul a velük kapcsolatban álló közeli személyek 

25 Juhász  József-Szőke  István-O.  Nagy  Gábor-Kovolovszky  Miklós:  Magyar  értelmező  kéziszótár, 

Akadémia Kiadó, Budapest, 1982. 789.o.

26 Juhász-Szőke-O. Nagy-Kovolovszky, 1982. 789. o

27 Civil Törvény 2§ 20. pontja
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érdekéhez  is.  Közcélú  tevékenység olyan tevékenységekhez  is  kötődhetnek,  amelyet 

nem szabályoz  semmilyen  törvény,  rendelet.  Feltéve  abban  az  esetben,  ha  hasznos, 

értékes, értelmesebbé teszi életünket és főként nem irányul mások ellen vagy mások 

korlátozására valamint nem ellentétes Magyarország Alaptörvényével. 28

Közfeladat  29 azonban  csak  valamely  jogszabályban  meghatározott  állami  vagy 

önkormányzati feladat lehet, melyet az arra kötelezett állami szerv közérdekből, vagy 

haszonszerzési  cél  nélkül,  jogszabályban  meghatározott  követelmények  és  feltételek 

mellett végez.  A közfeladat pontos meghatározása a Civil törvényben volt megtalálható, 

de  2015.  01.01-től  már  kivették  a  rendelkezések  közül.  Önkormányzati  feladat  30 

körében  nem csak  a  törvény által  taxatíve  felsorolt  feladatok  értetendők,  hanem az 

önkormányzati  rendeletben  önként  vállalt  feladatok  is  ide  tartoznak.  Magyarország 

Alaptörvénye is tartalmaz kiemelkedően fontos közfeladatokat: P) cikk (1) A természeti 

erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet,  a biológiai sokféleség, 

különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös 

örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való 

megőrzése az állam és mindenki kötelessége. 31

Szükséges megjegyezni, hogy a jogalkotó meglehetősen széles értelmezési lehetőséget 

nyújt azáltal, hogy a közhasznú tevékenységet közvetlenül  és közvetve is szolgálhatja a 

közfeladat teljesítését. Közvetlen közfeladatnak minősül, ha a civil szervezet az állam, 

az  önkormányzat  feladatai  vállalja  át  egészben  vagy  részben.  Így  végezheti  a 

közfeladatot  a  szervezet  a  törvényben  meghatározott  szervvel  párhuzamosan  is. 

Közvetett feladatteljesítés alatt érthetjük azt, hogy a különféle államra vonatkozó illetve 

önkormányzatra vonatkozó közfeladatokat a civil  szervezet nem vállalja át  egészben 

vagy  részben,  hanem  pusztán  csak  támogatja  különféle  eszközökkel  a  közfeladat 

ellátását.  Ezek  feladatok  ellátása  kapcsán  a  szervezetnek  szükséges  kötnie  egy 

közszolgáltatási  szerződést.  Ez  a  fajtaszerződés  jelentős  újdonság  a  magyar  jogban. 

28 Dr. Bódi György- Dr. Gécziné Dr. Bárdosi Eszter - Kahulits Andrea - Dr Kákai László-dr. Lakrovits 

Elvira- Dr. Lele Zsófia -Nagy József-dr. Nagy Krisztina - dr. Potháczki Dóra - dr Tóth Bernadett. Változó 

civil világ 2014 71 o.

29 Civil törvény 2§ 19.pontja

30 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10§, 13§

31 Magyarország Alaptörvénye 
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Erről a szerződés típusról illetve a hozzá fűződő felvetődő kérdésekről a későbbiekben 

esik szó a dolgozatban.

III.2. Közfeladatok a hatályos jogszabályokban

Számos  olyan  kormányrendeletet,  törvényt  lehet  találni,  ami  tartalmaz  valamilyen 

közfeladatot. A felsorolás nem teljes körű pusztán példálózó jellegű, figyelembe véve a 

civil szervezetek jellemző tevékenységi köreit.

- 1993. évi III törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

- 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról.

- 1997. évi CLIV törvény az egészségügyről

- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

- 2004. évi I. törvény a sportról

- 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény felsorolja az önkormányzat 

feladatköreit, pl.:

- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 

rovar- és rágcsálóirtás);

- óvodai ellátás;

- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 

filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi 

védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

Ezeken kívül a törvény helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

A közhasznú fokozat elnyerésének feltételei:

1. Közhasznú tevékenység folytatása
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A Civil törvény definiálja ezt a fogalmat pontosan:” minden olyan tevékenység, amely a 

létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, 

ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez”32.   

2. Megfelelő erőforrás

Előfeltétele  a  közhasznúság  megszerzésnek  a  megfelelő  erőforrások  megléte.  Ezt  a 

szabályozást a Civil törvény 32§ (4) bekezdésben található, hogy megfelelő erőforrás áll 

a  szervezet  részére,  ha az előző két  lezárt  üzleti  év vonatkoztatásában legalább egy 

teljesül az alábbi törvényben felsorolt feltételek közül:

.- az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot

- a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív

- személyi jellegű ráfordításai (kiadásai)- vezető tisztségviselők juttatásainak 

figyelembevétele nélkül eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.

2. számú ábra: A nonprofit szervezetek száma és megoszlása közhasznú státusz és 

bevételnagyság szerint, 2010-es adatokra vonatkozólag33

A fenti táblázatból leszűrhető, hogy 36068 közhasznú szervezet volt Magyarországon 

bejegyezve 2010-ben, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású szervezet közül 13157 

32 Civil törvény 2§ 20. pont 

33 Dr. Bódi György- Dr. Gécziné dr. Bárdosi Eszter - Kahulits Andrea – Dr. Kákai László-dr. Lakrovits 

Elvira - Dr.  Lele Zsófia-Nagy József - Dr.  Nagy Krisztina - Dr.  Potháczki Dóra- dr.  Tóth Bernadett.  

Változó civil világ 2014 78. o.
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szervezetnek, azaz 36,4%-ának évi bevétele nem érte el az 500.000 forintot, és ebből az 

is valószínűsíthető, hogy legalább a felének az adatokra vonatkozó évben nem volt évi 1 

millió forint bevétele. A legtöbb szervezetnek az árbevételi tartománya az 501 ezer és 5 

millió forint közé esett. A két évre vonatkozó egybeszámított pozitív eredmény azt írja 

elő, hogy vagy mind a két évben nyereséges legyen a szervezet a mérleg szerint, vagy a 

második évben kisebb legyen a veszteség, mint az előző év nyeresége, de a harmadik 

évben ismét nyereséget szükséges elérni, nagyobbat, mint az előző évi veszteség. Ez a 

követelmény nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy a normatív állami támogatásokkal 

is  rendelkező  szervezetek  bevételét  nem  csak  a  saját  tevékenységük  eredményei 

befolyásolják, hanem ez az eredményesség a normatívától is függ, aminek a mértéket 

szervezeten kívül eső tények alapján határozzák meg. A civil szervezetektől leginkább 

távol eső követelmény az, hogy a szervezet személyi jellegű kiadásai elérjék az összes 

ráfordítás  egynegyedét,  ezt  a  vezető  tisztségviselők  juttatásainak  a  figyelembevétele 

nélkül kell érteni.

3. Megfelelő társadalmi támogatottság 34

Három mutatót határoz meg a törvény, amely alapján,  ha az előző két lezárt üzleti 

éve  vonatkozásában  a  következő  feltételek  közül  legalább egy teljesül  beszélhetünk 

megfelelő társadalmi támogatottságról:

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.

A  legjellemzőbb  mutatója  a  szektornak  az,  hogy  a  közhasznú  tevékenységek 

érdekében keletkezett költségek és ráfordítások érjék el az összes ráfordítás felét két év 

átlagban,  ez  alapvető  követelménynek  számít  a  civil  szervezeteknél,  a  közhasznú 

jogállású szervezeteknél pedig evidens. Ezeknek a függvényében csak egy helytelenül 

megalkotott számlarend vagy könyvelési analitika okozhat problémát. Ebből kifolyólag 

34 Civil Törvény 32§(5)
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is  fontos  előírás  a  szervezet  alapcél  szerinti  tevékenységének,  a  vállalkozási 

tevékenységnek és a szervezet közvetett költségeinek a pontos szétválasztása.35

Az  új  szabályozással  a  jogalkotó  alapjaiba  véve  változtatta  meg  az  eddigi 

közhasznúsági rendelkezéseket, mivel a jelenleg is hatályban lévő törvény alapján az 

adott közhasznú szervezetnek két éven keresztül teljesítenie kell azokat a feltételeket, 

amelyek  kritériumként  szerepelnek  ahhoz,  hogy elnyerje  a  társaság  a  közhasznúság 

jogállást.  Ezért  vezethetett  be olyan rendelkezést  a  törvény,  hogy a 2012. január  01 

napján hatályba lépő törvényszöveg 2014. május 31. napját írta elő végső határidőnek 

arra vonatkozólag, hogy azok a közhasznú szervezetek, amelyek a hatályba lépés előtt is 

birtokolták  a  közhasznúsági  jelzőt  továbbra  is  ilyen  jogállásúak  maradnának,  akkor 

legyen  elegendő  idejük  és  lehetőségük,  hogy a  feltételeknek megfeleljenek.  Köteles 

megvizsgálni  a  közhasznú  jogállás  nyilvántartásba  vételére  illetékes  szerv  az  előbb 

felsorolt feltételek meglétét vagy hiányát, minden olyan esetben, amikor a beszámoló 

adatokat letétbe helyezik. Abban az esetben, ha a feltételek a beszámoló alapján nem 

teljesülnek,  akkor  az  eljáró  bíróság  megszünteti  a  közhasznú  jogállását  az  adott 

szervnek,  egyúttal  az  erre  vonatkozó  adatokat  a  nyilvántartásból  is  törli.  Ebben  az 

esetben  a  szervezet  a  továbbiakban  is  működhet,  működik,  csak  már  nincs  jelen  a 

közhasznú jogállás és az azzal járó különféle kedvezmények. 36

III. 4. A közhasznú jogállás megszerzésének további feltételei

A „közhasznúsággal  összefüggő  rendelkezések  pedig  a  Civil  törvény  (a  2011.  évi 

CLXXV. törvény) részévé váltak.”37  Olyan szervezet esetében ami egyéb szervezet, 

amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését törvény lehetővé teszi, azt a 

szervet kell döntéshozónak tekinteni, amit a rájuk irányadó jogszabály előír, ügyvezető 

szerve alatt. Ezeknél a szerveknél a közhasznú jogállást az illetékes szerv állapítja meg 

és ugyan azon szerv jegyzi be a nyilvántartásba.

35 Dr. Bódi György- Dr. Gécziné dr. Bárdosi Eszter - Kahulits Andrea – Dr. Kákai László-dr. Lakrovits 

Elvira-dr.  Lele Zsófia -  Nagy József -  dr.  Nagy Krisztina - dr.  Potháczki Dóra – dr.  Tóth Bernadett.  

Változó civil világ 2014 79. o.

36 Civil Eljárási Törvény 105§

37 Gál Judit: Az új Ptk.-val összefüggő cégjogi változások (Gazdaság és Jog, 2014/11, 3-9. o)
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A  közhasznú  tevékenységet  folytató  civil  szervezetnek  kötelező  hozzájárulnia  a 

társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Azzal a feltétellel, hogy 

az előző évről szóló közhasznúsági melléklet célcsoportra vonatkozó adatai alapján a 

civil  szervezet  testületi  tagjain,  munkavállalóin,  önkéntesein  kívül  más  személyek 

számára  is  hozzáférhetőek  ezek  az  adatok.38  Ezeknek  a  tényeknek  minidig  az  azt 

megelőző működési évre vonatkozó közhasznúsági mellékletből kell kitűnnie. Ennek a 

szabályozásnak a tükrében a nem történt változás a korábbi rendelkezésekhez képest, 

így elmondható, hogy az erre vonatkozó bírói gyakorlat a továbbiakban is alkalmazható.

Különféle hatóságok, mint például az  állami, közigazgatási, költségvetési szervek csak 

abban  az  esetben  jogosultak  közszolgáltatási  szerződést  kötni,  ha  az  a  szervezet 

amelyikkel  ezt  a  szerződést  megkívánják  kötni  rendelkezik  közhasznú  jogállással. 

Ennek  hiányban  a  fent  felsorolt  szervek  nem köthetnek  közszolgáltatási  szerződést. 

Fontos megjegyezni, hogy a törvényi rendelkezés meghatározza, hogy mi nem minősül 

pontosan közszolgáltatási szerződésnek, pontosabban mit nem lehet annak minősíteni. A 

feladat  finanszírozás  szolgáló támogatás  nem lehet  közszolgáltatási  szerződés  tárgya 

abban az esetben, ha a támogatás nyújtásának minden feltételét jogszabály határozza 

meg, és a támogatási döntés meghozatala során döntéshozónak mérlegelési joga nincs. 

Az  odaítélési  módszer,  hogy  a  jogszabályi  feltételeknek  megfelelő  kérelmeket 

beérkezési sorrendben teljesíti  nem minősül mérlegelési  jognak, ha a döntéshozó ily 

módon ítéli oda a támogatásokat, amíg a támogatási keret ki nem merül. 39

A törvény  külön  kitér  arra,  hogy  közhasznú  megjelölést  az  arra  jogosult  szervezet 

használhatja.  Ebből  fakadóan  a  szervezetek  igénybe  vehetnek  különféle  juttatásokat 

támogatásokat.  Ezeket  külön  jogszabály  szabályoz  amikre  a  dolgozatomban  később 

fogok kitérni és részletesen elemezni azokat.

Az előbbiekben felvázolt kritériumok kapcsán megjegyzendő, hogy a törvényszéknek 

kell  megvizsgálnia minden egyes alkalommal a közhasznúsági feltételek meglétét.  A 

közhasznú  nyilvántartásba  vételének  kérelmekor,  valamint  a  beszámolója  minden 

letétbe helyezéskor megvizsgálja:

38 Civil törvény 32§ (3)

39 Civil törvény 35§ (1-2)
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- a  létesítő  okiratban  meghatározott  jogszabályi  hivatkozással  felvázolt 

közfeladatokhoz  fűződő,  ezeket  közvetve  vagy  közvetlenül  szolgálva  viszi 

végbe a közhasznú tevékenységet, valamint, hogy közvetlen érdekeltségi körébe 

tartozókon kívül e tevékenységekből, szolgáltatásokból mások is részesülhetnek-

e

- a  korábban  letétbe  helyezett  két  lezárt  üzleti  évről  szóló  beszámolóinak  az 

adataiból  leszűrhető  az,  hogy  a  megfelelő  erőforrás  ás  a  társadalmi 

támogatottság meghatározott három –három meghatározásából legalább egyet-

egyet a szervezet teljesített-e.

Ebből következik, hogy egy új civil szervezet megalapításakor az arra jogosultak hiába 

kérnék, a közhasznúsági jogállást hiába kérvényeznék, mivel a két lezárt üzleti évről 

szóló  beszámoló  feltétel  hiányában az  eljáró  bíróságnak ezt  az  igényt  el  kell,  hogy 

utasítsa.  Az előzőekben felvázolt  kritériumok mindegyike megvalósul,  akkor  a Civil 

törvény  33§  alapján  a  közhasznú  szervezetté  minősíthető  szervezet  a  közhasznú 

jogállását akkor szerzi meg, ha a közhasznúsági jelzést a nyilvántartásba veszik.

III.5. A közhasznú szervezetlétesítő okiratának kötelező tartalma

Az  alábbiakban  kifejtésre  kerül,  hogy  melyek  azok  a  kötelező  tartalmi  elemek, 

amelyeknek  ahhoz,  hogy  közhasznúvá  nyilvánítsák  a  szervezetet,  mindenképpen 

szerepelniük kell a szervezet alapszabályában vagy az alapító okiratban. Több kellékről 

beszélhetünk  ez  esetben  ,  amelyből  bármelyik  elmaradása   hiánypótlást  vagy  a 

közhasznúvá nyilvánítás kérelemnek az elutasítását vonja maga után.

1. Közhasznú tevékenység

A  Civil  törvény  kimondja,  hogy  alapszabályban  fel  kell  tüntetni,  hogy  milyen 

közhasznú tevékenységet  folytat  a  szervezet,  és  a  tevékenységet  mely közfeladathoz 

kapcsolódva végzi. Ennek megjelölését pontos törvényi hivatkozással kell végbe vinni. 

A közhasznúvá  nyilvánításhoz  a  jogszabály  pontos  számát  és  az  adott  közfeladatra 
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vonatkozó §-számot is fel kell tüntetni. Valamint, ha tagsággal rendelkezik nem zárja ki, 

hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

2. Összeférhetetlenség

A  közhasznú  szervezetvezető  tisztségviselőinek  összeférhetetlenségére  vonatkozó 

szabályokat a létesítő okiratba bele kell foglalni. Ennek a követelménynek megfelel az a 

alapszabály ha beemelik a Civil tv. 38-39§-ainak rendelkezéseit a szövegbe. Szükséges 

mellékelni  a  közhasznúsági  kérelem  mellé  a  szervezet  összes  tisztségviselőjének  a 

nyilatkozatát az összeférhetetlenségi körülményekre vonatkozóan.

3. Szolgáltatások nyilvánossága

Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

4. Gazdálkodó tevékenység korlátozása

A  szervezet  gazdasági-vállalkozási  tevékenységet  csak  közhasznú  vagy  a  létesítő 

okiratban meghatározott  egyébcéljainak megvalósítása érdekében,  a  közhasznú célok 

megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

5. Osztalék tilalma

Kötelező  elemként  fel  kell  tüntetni,  hogy  a  szervezet  gazdálkodás  során  elért 

eredményét nem osztja fel,  azt a létesítő okiratban foglalt közhasznú tevékenységére 

fordítani köteles.

6. Pártsemlegesség

Közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független és a 

pártoknak anyagi támogatást semmilyen formában nem nyújthat. E rendelkezés célja, az 

hogy  a  közhasznú  szervezeteken  keresztül  ne  juthassanak  pártok  különböző  anyagi 

forrásokhoz

7. Nyilvánosság

Az ügyintéző és képviseleti  szerv ülései illetve  a legfőbb szerv ülései nyilvánosak, 

feltéve, ha nem korlátozza ezt a nyilvánosságot valamilyen jogszabály. Az alapszabály 

nem tartalmazhat ezzel ellentétes megfogalmazást pl.: Az elnökség indokolt esetben zárt 

ülés tartását rendeli el. 
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8. Működési szabályok nélkülözhetetlen elemei

- az ülésezés gyakorisága

- ülések összehívásának a rendje

- napirend közlésének módja

- ülések nyilvánossága

- határozatképesség

-  határozathozatal  módjára  vonatkozó  szabályok  (egyszerű  vagy minősített  többségi 

szavazással döntenek majd az üléseken, nyílt vagy titkos szavazással élnek)

       9. Felügyelő szerv

Abban az esetben, ha a közhasznú társaság éves bevétele meghaladja az ötvenmillió 

forintot, akkor a törvény előírása alapján a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv 

létrehozására köteles a szervezet, akkor is ha ilyen kötelezettséget  más jogszabály nem 

ír  elő.  Ilyen  bevétel  mellett  a  létesítő  okiratnak rendelkeznie  kell  a  felügyelő  szerv 

létrehozásáról,  annak  pontosan  leírt  hatásköréről  illetve  a  működésére  vonatkozó 

szabályokat is bele kell foglalni. Azoknak a tagoknak, akik a felügyelő szervben benne 

vannak,  feladatvállaló  nyilatkozatot  kell  tenniük.  A  szerv  tagjaira  vonatkozó 

összeférhetetlenségi szabályokat is fel kell tüntetni.

10. Éves beszámoló jóváhagyása

Rendelkezni  kell  az  éves  beszámolónak  a  módjáról,  szükséges  meghatározni,  mely 

szerv  hoz  döntést  erre  vonatkozólag  pontosan.  Egyszerű  vagy  minősített  többségi, 

illetve nyílt vagy titkos szavazás keretein belül hozzák meg döntésüket.

11. Határozatok nyilvántartása

Olyan nyilvántartást kell vezetni, amely a döntésre jogosult szervnek a döntéseit vezeti. 

Megállapíthatónak kell lennie ebből a nyilvántartásból a:

- döntés tartalmának

- annak időpontja
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- hatálya

- a döntést támogató és ellenzők személye , abban az esetben ha lehetséges, nyílt 

szavazás folyamán értelemszerűen

   12. A döntések nyilvánosságra hozatal

A nyilvánosságra  hozatal  módjára is  ki  kell  térni  a  létesítő  okiratban.  Ezt  több féle 

felületen is ki lehet vitelezni. Így végbemehet pl.: a szervezet internetes honlapján való 

közzététellel, vagy a székhelyen, abban az esetben ha mindenki számára nyitott helyen 

található  a  hirdetőtáblája.  A  döntéseket  akár  sajtóorgánumokon  keresztül  is 

nyilvánosságra lehet hozni.

  13.A döntések közlése az érintettekkel

Rendelkezni  kell  a  döntéseknek  az  érintettekkel  való  közlési  módjáról.  Ennek  a 

lefolytatása  alatt  a  közlésnek  meghatározott  személyre  kell,  hogy  vonatkozzon, 

célirányosnak  kell  lennie,  és  elvárt  az  is,  hogy igazolható  módón  menjen  végbe  a 

közlés.  Végbemehet  ezek  tudatában  a  közlés  postán,  ajánlott  levélként  vagy 

tértivevényes  küldeményben,  de  elképzelhető  elektronikus  levélben  is,  ha 

visszaigazolásra váró opció fel van tüntetve az email-en.

    14. Iratbetekintés

A közhasznú  szervezet  működésével  kapcsolatos  iratokba  való  betekintés  rendjéről 

szóló szabályozásokat is tartalmaznia kell a létesítő okiratnak. E betekintés végbe mehet 

akár előzetesen megbeszélt időpont alapján, vagy esetleg az ügyfélfogadás rendjéhez 

igazodva.  Az  iratbetekintésnek  általános  jellegűnek  kell  lennie,  mivel  fokozott 

nyilvánosságot  ír  elő  a  törvény  a  közhasznú  jogállásból  kifolyólag.  Nem  lehet 

korlátozni a nyilvánosság elvét olyan rendelkezésekkel, ami csak a szervezet tagságára 

engedélyezi ezt a jogosultságot, hogy az iratokba betekintsen.

A létesítő  okiratban  talán  a  legfontosabbnak  nevezhető  tényen  kívül,  a  közfeladat 

meghatározásán túl határozni kell a :

- gazdálkodás  során  elért  eredményét  nem osztja  fel,  azt  a  létesítő  okiratában 

meghatározott közhasznú tevékenységre hasznosítja, fordítja

- a közhasznú szervezet működésével kapcsolatos különös szabályokról
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- a közhasznú szervezet gazdaságával kapcsolatos különös szabályokról

III.6. A közhasznú minősítésből származó többletkötelezettségek

A  könyvvezetésre  vonatkozólag  a  közhasznú  jogállású  szervezeteknél  egyediként 

alakul,  mivel  a  Civil  törvény  deklarálja,  hogy  „a  civil  szervezet  nyilvántartásaira 

egyebekben  a  reá  irányadó  könyvvezetési  szabályokat  kell  alkalmazni,  azzal,  hogy 

közhasznú  jogállású  szervezet  kizárólag  kettős  könyvvitelt  vezethet.”40 Abban  az 

esetben, hogy ha a szervezetnek az éves bevétele meghaladja az 50 millió forintot, a 

vezető szervtől teljesen elkülönült felügyelő szerv létrehozására akkor is kötelező, ha 

Ilyesfajta  kötelezettség  más  jogszabály  rendelkezései  alapján  nem  áll  fönn.  Ez  a 

szabályozás 2013. december 20-tól hatályos, korábban ez a határ jóval kevesebb összeg 

volt,  5  millió  forintos  értékhatár  volt  érvényben  a  jogszabály  változtatás  előtt.  Az 

összeghatár  nagymértékű  felemelkedésével  a  jogalkotó  ezzel  az  intézkedésével 

jelentősen csökkentette a meglevő különbséget a közhasznú illetve az ilyen jellel nem 

rendelkező szervezetek között.

A Civil  Törvény alapján elmondható,  hogy a közhasznú szervezet nem oszthatja fel 

semmiképp  se  a  gazdálkodása  során  elért  eredményét,  ezt  az  eredményt,  amit  a 

gazdálkodás során halmoz fel a közhasznú szervezet köteles közhasznú tevékenységre 

fordítani.41  A gazdálkodásának az eredménye alatt pontosan azt kell értelmezni, hogy a 

közhasznú  szervezet  valamennyi  bevételéből  származó-  a  ráfordításai  levonása  után 

meglevő-  eredményét  kell  érteni  és  ezt  az  összeget  kell  közhasznú  tevékenységre 

invesztálni. 

Kötelezettségei közé tartozik a közhasznú szervezetnek, hogy befektetési szabályzatot 

kell készítenie, amelyet a döntéshozó szerv (abban az esetben, ha ilyet létrehoztak) a 

felügyelő szerv véleményének a kikérését követően fogadhatja csak el a szerv. Ezen 

felül  beszámoló-készítési  kötelezettsége  van a  közhasznú szervezetnek,  a  közhasznú 

szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységének. Ennek a beszámolónak 

a jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is szükséges készíteniük. Ezt a 

40 Civil törvény 27§ (2)

41 Civil Törvény 42. § (1) A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja 

fel, azt létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.
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beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni egyúttal letétbe helyezni és közzétenni. 

A  jogalkotó  teljes  nyilvánosságot  biztosít,  amikor  kimondja,  hogy  „a  közhasznú 

szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját 

költségére másolatot készíthet”.42

A vezető  tisztségviselőt,  a  támogatót,  az  önkéntest,  valamint  e  személyek  közeli 

hozzátartozóját  a  közhasznú  szervezet  cél  szerinti  juttatásokban  nem  részesítheti. 

Kivétel  ez alól,  ha létesítő okiratnak megfelelő juttatásokról beszélünk.  Bármely cél 

szerinti  juttatását  a  közhasznú szervezet  pályázat  elnyeréséhez kötheti,  feltéve ha az 

ezekre  vonatkozó  szabályokat  tartalmazza  a  létesítő  okirat.  A színlelt  pályázatnak a 

lehetőséget a törvény alapvetően kizárja, vagyis a pályázati felhívás nem tartalmazhat 

olyan feltételt, amelyekből leszűrhető az, hogy a pályázatnak már előre meghatározott 

nyertese van, ebben az esetben az eset  összes körülményét  kell  mérlegelni.  Konkrét 

rendelkezés mondja ki, hogy a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat a színlelt 

pályázat.

Tiltó  rendelkezés  között  említhető,  hogy  váltót,  más  hitelviszonyt  megtestesítő 

értékpapírt  nem bocsáthat  ki  a  közhasznú  szervezet.  Illetve  tilos  az  olyan  mértékű 

hitelnek a felvétele, ami a közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű. Még akkor 

sem lehet  kirívó  nagyságú  hitelt  felvenni  ha  azt  a  szervezet  gazdasági-vállalkozási 

tevékenységének fejlesztésére fordítaná.

III.8.4. A közhasznú szervezetek működésével kapcsolatos különös szabályok.

A civil  szervezetek  a  közhasznúsági  jogállásból  kifolyólag  többletjogosítványok  és 

többlet  kedvezményekkel  élhetnek.  Ennek  következtében  releváns  és  ésszerű  az  a 

rendelkezés,  hogy  ezekkel  párhuzamosan  többletkötelezettségek  is  hozzájárulnak  a 

jogálláshoz.  Alapvetően a törvény különös szabályokat rendel  a létesítő okirathoz,  a 

nyilvántartáshoz, összeférhetetlenséghez, illetve a szervezet belső felügyeletét tekintve. 

Ezeket a szabályokat a Civil Törvény tartalmazza a 37-41§-ban, ezek az előírások a 

korábbiakhoz hasonlóak, vagy esetekben szigorúbbak is.

Nyilvánosságra vonatkozó szabályok alapján deklarálja a jogalkotó, hogy a több tagból 

álló legfőbb szerv, valamint a képviselő és ügyvezető szerv ülései nyilvánosak. Ezeknek 

az  üléseknek  a  nyilvánossága  csak  különös  esetekben  lehet  korlátozni,  amikor  ezt 

42 Civil Törvény 46§ (2)
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jogszabályban előírják. Példaként lehet említeni a nyilvánosság korlátozására, amikor 

személyiségi  jogok  vagy  üzleti  titok  védelmében  kell  elrendelni  és  ezekben  az 

esetekben jogszerűen korlátozható.

A törvény taxatíve felsorolja, hogy miket kell tartalmaznia a létesítő okiratnak abban 

az esetben, ha több tagból áll a döntéshozó szerv a közhasznú szervezetnek:

- az ülésezés gyakoriságára - amely évi egy alkalomnál kevesebb nem lehet -, az ülések 

összehívásának rendjére, a napirend közlésének módjára, az ülések nyilvánosságára, 

határozatképességére és a határozathozatal módjára,

- a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségére,

- ha a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását ellenőrző felügyelő szerv 

létrehozása vagy kijelölése kötelező, ennek létrehozására, hatáskörére és működésére, 

valamint

- a közhasznú szervezet éves beszámolója jóváhagyásának módjára vonatkozó 

szabályokat.

Rendelkeznie kell a közhasznú szervezetnek a létesítő okiratában, vagy ha nem ebben 

rendelkeznek,  ennek  felhatalmazása  alapján  a  belső  szabályzatnak  kell  rendelkeznie 

alábbi kötelezettségekről és azok módjáról, végrehajtásáról:

- olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének 

tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha 

lehetséges, személye) megállapítható,

- a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,

- a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés 

rendjéről, valamint

- a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, 

beszámolói közlésének nyilvánosságáról.

Amennyiben a döntéshozó szerv egy tagból tevődik össze, mielőtt döntést hozna azt 

megelőzően e tag (személy)  köteles a felügyelő szerv,  valamint  a  felelős személyek 

véleményének a megismerése miatt  ülést  összehívni  a közhasznú szervezet  számára, 

vagy  elegendő  lehet  írásos  véleményüket  is  beszerezni  az  állásfoglalásukról.  Egy 

döntésre vonatkozólag nem szükséges a véleményt kikérni illetve ülést összehívni, ha az 

személyi kérdésekkel kapcsolatos, ilyen esetben az egy tagból álló döntéshozó szerv 

önmaga  határoz  az  adott  kérdésben.  Mind  a  két  lehetőségre  való  tekintettel, 
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figyelemmel  kell  lenni  a  nyilvánosság  betartására,  ennek  következtében  az  írásos 

vélemények és az ülésről készített jegyzőkönyv minden esetben nyilvánosak.43

Külön szabályok vonatkoznak, ha egy tagból (személyből) álló döntéshozó szervről van 

szó így ezeknek a szerveknek a létesítő okiratának tartalmaznia kell:

-a véleményezési jog gyakorlásának pontos módját (Írásos véleménykéréssel vagy ülés 

összehívásával kívánják ezt teljesíteni állandóan, vagy döntéshozó jogkörbe utalják 

ezeknek az opcióknak a különféle elrendelését)

- akkor, ha a véleményezési jogot ülésen gyakorolják, meg kell határozni az ülésezés 

gyakoriságát (amelyet évi egy alkalomnál nem lehet kevesebbet meghatározni), az 

ülések összehívásának a rendjét, a napirendnek a közlésének a módját, az ülések 

nyilvánosságának a módját, valamint a határozathozatal módját

-a közhasznú szervezet  vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségéről, a szervezet 

éves beszámolójának  jóváhagyásnak a módjáról, valamint rendelkezni kell a közhasznú 

szervezet létesítő okiratának vagy ennek felhatalmazása alapján a belső szabályzatban 

meghatározott esetekről ( 37§ (3) bek.)

III.7 A felügyelő szervre vonatkozó szabályok

Abban az esetben, ha egy közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötvenmillió 

forintot, a vezető szervtől teljesen elkülönült felügyelő szervet kell létrehozni. Ennek a 

szervnek a létrehozása abban az esetben is kötelező, amennyiben ilyen kötelezettséget 

egyébként más jogszabály nem ír elő. A felügyelő szervnek joga, hogy az ügyrendjét 

maga határozza meg minden esetben. 

A felügyelő szervnek különféle feladatai vannak, többek között ellenőrzi a közhasznú 

szervezet működését és annak a gazdálkodását. Ennek során lehetősége van:

- a szervezet irataiba és könyveibe egyaránt betekinteni, azokat vizsgálhatja is

- vezető  tisztségviselőktől  jelentést  kérhet,  a  szervezet  munkavállalóitól  pedig 

tájékoztatást

43 Civil törvény 37§ (4)
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- a felügyelő szervnek a tagjai a legfőbb szerv ülésein tanácskozási joggal részt 

vehetnek, illetve kötelezően részt vesznek, ha jogszabály vagy létesítő okirat így 

rendelkezik

A felügyelő szervnek van intézkedésre való jogosultsága és ennek keretein belül köteles 

a  döntés  szervet,  vagy  az  ügyvezető  szervet  tájékoztatni  és  annak  összehívását 

kezdeményezni, ha olyan információkról szerez tudomást, hogy:

-a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 

döntését teszi szükségessé;

- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel

A  legfőbb  szervet  vagy  az  ügyintéző  és  képviseleti  szervet  a  felügyelő  szerv 

indítványára – az indítvány megtételétől számított  harminc napon belül -  intézkedés 

céljából  össze  kell  hívni.  Amennyiben erre  nem kerül  sor,  a  legfőbb szerv  vagy az 

ügyintéző  és  képviseleti  szerv  összehívására  a  felügyelő  szerv  is  jogosult  lesz  erre. 

Abban  az  esetben  ha  az  arra  illetékes  szerv  a  törvényes  működés  helyreállítása 

érdekében  szükséges  intézkedéseket  nem  teszi  meg,  a  felügyelő  szerv  köteles 

haladéktalanul  értesíteni  a  törvényességi  felügyeletet  ellátó  szervet.  Ha  a  szervezet 

működése felett az ügyészség vagy más szerv törvényességi ellenőrzést nem végez, a 

felügyelő szerv a szervezetet nyilvántartó bíróság előtt törvényességi felügyeleti eljárást 

kezdeményez.

A felügyelő szerv intaktságát különféle módokon szükséges biztosítani, így nem lehet a 

felügyelő szerv elnöke vagy tagja, vagy a szervezet könyvvizsgálója az aki:44

- a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviselő szerv elnöke vagy tagja

- a  közhasznú  szervezetnél  a  megbízatásán  kívül  más  tevékenység  kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban áll

- a  közhasznú  szervezet  cél  szerinti  juttatásból  részesül,  kivéve  a  bárki  által 

hozzáférhető nem pénzbeli szolgáltatást, illetve az egyesület tagjának a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott szolgáltatást

44 Civil Törvény 38.§ (3).
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- az előzőekben felsoroltak hozzátartozói

III.8. Összeférhetetlenségi szabályok 

A létesítő okiratnak tartalmaznia kell az összeférhetetlenségi szabályozást is.  Többek 

között azt is, hogy a legfőbb szerv határozathozatalában nem vehet részt olyan személy:

-  aki vagy akinek közeli  hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy 

felelősség alól mentesül 

-  bármilyen más előnyben részesül, vagy a megkötendő jogügyletben valamilyen 

oknál fogva érdekelt. 

Az a nem pénzbeli  szolgáltatás,  ami a közhasznú szervezet cél  szerinti  juttatásai 

keretében bárki által hozzáférhető nem minősíthető előnynek.45 

A vezető tisztségviselőinek tekintetében szigorú összeférhetetlenségi szabályozást ír 

elő a jogalkotó. Jogszabály alapján nem lehet a közhasznú szervezet megszűnését 

követő  három  évig  más  közhasznú  szervezet  tisztségviselője  az  az  illető,  aki 

korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését 

megelőző két évben legalább egy évig:

- amelynek adószámát az állami adó-és vámhatóság törölte vagy felfüggesztette

- amely  jogutód  nélkül  szűnt  meg  és  állami  adó-  és  vámtartozásainak 

kiegyenlítése hiányában szűnt meg

- amellyel  szemben  üzletlezárást  rendelt  el,  vagy  üzletlezárást  helyettesítő 

bírságot szabott ki az állam adó- és vámhatóság

- amellyel szemben a hatóság  jelentős összegű adóhiányt tárt fel46

45 Dr. Bódi György - Dr. Gécziné dr. Bárdosi Eszter - Kahulits Andrea – Dr. Kákai László - dr. Lakrovits 

Elvira - dr. Lele Zsófia - Nagy József - dr. Nagy Krisztina - dr. Potháczki Dóra – Dr. Tóth Bernadett. 

Változó civil világ 2014 83. o.

46 Civil törvény 39§ (1)
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A vezető tisztségviselőnek,  vagy az erre  a pozícióra kijelölt  személynek kötelessége 

előzetesen  valamennyi  érintett  közhasznú szervezetet  tájékoztatni  arra  vonatkozólag, 

hogy ha több közhasznú szervezetnél is betölt ilyen tisztséget egy időben.

III.9. A közhasznú szervezet működésének a felügyelete

Az adó ellenőrzést értelemszerűen az adóhatóság végzi. Az államháztartásból származó 

támogatás felhasználásának a módját és annak ellenőrzését az Állami Számvevőszék 

viszi végbe, abban az esetben, ha erre vonatkozólag törvény nem rendelkezik másképp. 

Külön  jogszabály  határozza  meg  a  szervet  az  állami  vagy  önkormányzati 

költségvetésből,  illetve  nemzetközi  forrásokból  jutatott  támogatást.  A  közhasznú 

működés feletti törvényből fakadó ellenőrzés az ügyész jogkörébe tartozik. Abban az 

esetben, ha a közhasznúvá minősítés feltétele már nem állnak fent az adott szervezetnél, 

akkor köteles hatvan napon belül köteles kérni, hogy a közhasznú jogállást töröljék ki a 

nyilvántartásból.

Az ügyész jogosult a közhasznú jogállás megszüntetését indítványozni az arra illetékes 

szervnél, ha „közhasznú szervezet működése és vagyonfelhasználása az e törvényben, a 

létesítő  okiratban  vagy  az  ennek  alapján  készített  belső  szabályzatokban  foglalt 

rendelkezéseknek nem felel meg, és ezen a szervezet az ügyészi felhívás ellenére sem 

változtat.”47 Az  ügyészi  indítványra  megindító  eljárás  folyamán  a  bíróság  jogosult 

megszüntetni a közhasznú jogállást, ha a szervezet a kitűzött határidőn belül nem, vagy 

nem a meghatározott előírásoknak megfelelő tartalommal teljesíti azt a szervezet:

- a számviteli beszámolójának szabályozott letétbe helyezési, közzétételi 

kötelezettségét,

- a szervezet - letétbe helyezett beszámolója, közhasznúsági melléklete - nem felel 

meg a törvényben meghatározott feltételeknek.

A  bíróság  felülvizsgálja  az  ügyészi  indítványt,  hogy  a  közhasznú  szervezet  a 

követelményeknek megfelel-e a továbbiakban is. Abban az esetben, ha a követelmények 

a  vizsgált  időszakban  nem teljesültek  megfelelően.  Akkor  a  bíróság  az  ítéletében  a 

jogállás  megszüntetéséről  határoz  és  az erre  vonatkozó adatot  a  nyilvántartásból  ezt 

47 Civil tv. 49§ (1)
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követően törli. Köteles a szervezet arra, hogy megszűnéskor esedékes köztartozásokat 

kiegyenlíteni.

III.10. A közhasznú szervezetekhez vonatkozó közszolgáltatási szerződés

Kizárólagos  hatáskörébe  tartozik  a  közhasznú  társaság  taggyűlésének  az  olyan 

szerződés  jóváhagyása,  amelyet  a  közhasznú  társaság  a  társadalmi  közös  szükséglet 

kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről.48 

Egyik  legfontosabb kritériuma volt  a  régi  Ptk.  szerint  is  a  közhasznú jogállásnak a 

közhasznúsági szerződés (közszolgáltatási) megléte, megkötése. Olyan célból kötik meg 

ezt a fajtaszerződést, hogy a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, 

szervekkel  (mint  helyi  önkormányzatok  stb.)  permanens  szolgáltatás  teljesítésére 

kötelezzék  magukat.  Ebből  adódóan  a  szerződésnek  alap  tartalmi  elemeinek  számít 

mindazok  feladatok  felsorolása,  szolgáltatások,  amelyeket  a  támogatás  ellenében  a 

közhasznútársaság  vállal,  illetve  azt  is  tartalmaznia  kell,  hogy  milyen  mértékben, 

módon és  feltételekkel  kívánja támogatni  a  közhasznúsági  szerződés  kötelezettjét  az 

állami szervezet.   Ezzel a szerződéssel ki lehet vitelezni,  hogy a közhasznú társaság 

tulajdonosának,  tulajdonosainak  az  érdekeinek  figyelembe  vételével  működjön  a 

szervezet.  Fontos  megjegyezni,  hogy  nem  volt  előfeltétele  a  közhasznú  társaság 

alapításának a közhasznúsági szerződés megléte, megkötése, sem a közhasznú sem a 

kiemelten közhasznú társaságra vonatkozólag sem volt kötelező elem. A felelős szerv 

hatáskörébe tartozik, hogy döntsön a közhasznúsági szerződés megkötéséről.49

Felvetődik  a  kérdés,  hogy  mit  is  nevezünk  pontosan  közszolgáltatási  szerződésnek 

napjainkban?  Alapjába  véve  két  külön  jogszabály  foglalkozik  a  2011.  évi  CLXXV 

törvény az egyesületi jogállásról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló szabályozás. Az új Ptk. szerint a közszolgáltatási 

szerződés  alapján  a  szolgáltató  általános  gazdasági  érdekű szolgáltatás  nyújtására,  a 

felhasználó  díj  fizetésére  köteles.  Az  eddigi  gyakorlattal  ellentétben  nem felsorolás 

48 Régi Ptk. 59§ (1)

49 Dr. Kiss Zoltán Társasági Jog, Cég és Jog 2000/4. 13. o.
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jellegűen írja le  az esetleges  tárgyát  a szerződésnek,  hanem egy uniós  jogból  átvett 

fogalommal helyettesíti azt, az általános gazdasági érdekű szolgáltatásként jelzi. Ezzel 

az alkalmazhatóságát kiterjesztette, mivel az uniós gyakorlat alapján minden gazdasági 

tevékenységet  ide  sorol.  A  Ptk.  kitér  arra,  hogy  a  szolgáltatót  szerződéskötési 

kötelezettség terheli,  ezen felül szolgáltatásnyújtási  kötelezettséggel is terheli.  Illetve 

hogy a felhasználó a díjat havonta, utólag köteles megfizetnie.

Ezzel  ellentétben  a  Civil  törvény  eltérően  határozza  meg  a  közszolgáltatási 

szerződést, mint fogalmat. A Civil törvény megállapítja a 2§21. pontja alapján, hogy a 

„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.” 

Lényegében a két szabályozás nagymértékben fedi egymást, de valamelyest el is 

térnek.  A Civil  törvény  hatálya  alá  tartózó  közszolgáltatási  szerződés  esetében,  a 

szervezet a szolgáltatótól átvállalja ezeket a feladatokat. Ezeket a feladatokat különféle 

jogszabályok rögzítik, például az önkormányzatok esetében a helyi önkormányzatokról 

szóló  törvény.  Az  átvállalási  lehetőséget  szűkíti  az  a  meghatározás,  hogy  olyan 

közszolgáltatás  nyújtására  nem  köthető,  amelynek  nyújtása  jogszabályokban 

meghatározott  feltételeken  alapuló  engedélyhez  van  kötve,  továbbá  nem  minősül 

közszolgáltatási  szerződésnek  a  feladat  finanszírozását  szolgáló  támogatás,  ha  a 

támogatás  nyújtásának  minden  feltételét  jogszabály  határozza  meg,  és  a  támogatási 

döntés  meghozatala  során  a  döntéshozónak  mérlegelési  joga  nincs.  Hatalmas  körét 

felölelik a közszolgáltatásoknak a közhasznú szervezetként benyújtott közszolgáltatási 

szerződések. 

Felmerül  az  a  kérdés,  hogy  a  közhasznúság  megszerzésének  feltétele-e  a 

közszolgáltatási  szerződés  megkötése  vagy  sem.  A válasz  nem,  mivel  a  közfeladat 

teljesítése  létrejöhet  folyamatosan  önkéntes  módón  és  ez  nem feltételez  semmilyen 

előzetes szerződést. Illetve másik esetkört is lehet említeni, hogy nem feltétlenül van 

szerződéses  kapcsolat  a  közfeladat  végzéséért  felelős  és  a  közfeladatot  ténylegesen 

elvégző szervezet között.

Összegezve  a  közszolgáltatási  szerződés  bármilyen  közfeladat  ellátására 

vonatkozó  szerződés,  amely  feltételezi  a  közhasznúság  meglétét,  de  nem  feltétlen 
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kötelező jelleggel. Mivel a Ctv. rendelkezései alapján közszolgáltatási szerződést csak 

az  a  szervezet  köthet  az  állammal  vagy pedig  az  önkormányzattal,  amelyiknek van 

közhasznú jogállás. De megjegyzendő az a tény,hogy a közhasznúság egyik törvényi 

feltétele az,  hogy a közfeladat teljesítésének a szolgálata,  de e feltétel teljesülésének 

csak egyik formája a közszolgáltatási szerződés. 50

III.11.  Közhasznúsági melléklet

A Civil törvény alapján az összes civil szervezetnek, nem csak a közhasznú jogállásúak, 

így  a  nonprofit  szervezeteknek  is  kötelező  ilyen  mellékletet  készteni,  kötelesek 

közhasznúsági mellékletet készíteni. Az elnevezés ebből kifolyólag megtévesztő lehet. 

A jogalkotó  célja  ezzel  a  széleskörű  kiterjesztéssel,  hogy  a  még  nem  közhasznú 

jogállású szervezetek,  ha  a  jövőben kérelmezni  szeretnék a  közhasznú jogállást,  így 

rendelkezzen  már  a  közhasznúság  kritériumainak  megfelelőségét  igazoló 

dokumentummal.

Rendszerint  formanyomtatványon  kell  ezt  a  mellékletet  benyújtani,  ami  jelentősen 

megkönnyíti a szervezetek erre irányuló kötelességét. A formanyomtatványt a 350/2011. 

Kormányrendelet mellékletében található minta, mely formanyomtatványként szolgál. A 

Kormány rendelet 12§-a rendelkezik arról, hogy a mellékletben található minta alapján 

kell  a  szervezeteknek  végbe  vinni  kötelességüket.  Az  elektronikusan  letölthető 

formában a társadalmi és civil  kapcsolatok fejlesztéséért  felelős miniszter közzéteszi 

ezeket a mintákat. Feltételként szabályozzák meg, hogy a közhasznúsági mellékletnek 

összhangban kell lennie a számviteli beszámoló adataival.

A közhasznúsági mellékletben fel kell tüntetni:

- a szervezet által végzett közhasznú tevékenységet vagy tevékenységeket

- fő célcsoportjait vagy eredményeit ezen tevékenységnek vagy tevékenységeknek

- a jogállás megállapításához szükséges adatok, mutatókat

50 Tóth Gergő József:  „Új  szerződéstípus a  Polgári  Törvénykönyvben:  a  közszolgáltatási  szerződés, 

ADVOCAT 2014. XVII. évfolyam, 3-4. szám
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A melléklet tartalmazza:51

- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást

- közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását

- vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét

- a juttatásban részesülő vezető tisztségségek felsorolását

A számviteli  adatokra  vonatkozó  anyagrészeket  mind  az  előző  év,  mind  a  tárgyév 

vonatkozásában  fel  kell  tüntetni.  A melléklet  elsődleges  célja  az,  hogy  a  szervezet 

megfelel-e a közhasznúság feltételrendszerének.

III.12. Közhasznú szervezeteket megillető kedvezmények

A civil  szervezetekre  vonatkozó  kedvezmények  rendszerében  a  közhasznúsággal52 

kapcsolatban és a nonprofit társasággal53 kapcsolatban a 1996. évi LXXXI. törvény a 

társasági  adóról  és  az  osztalékadóról  (továbbiakban:  Tao  Törvény)  szóló  törvényt 

emelném ki. E szervezetek a Tao. törvény alapján továbbra is feltétel nélkül a társasági 

adó  alanyainak  minősülnek,  függetlenül  attól,  hogy  a  meghatározott  adóévben 

végeznek-e különféle vállalkozási tevékenységet, vagy sem. A Tao törvény külön kezeli 

a besorolást nem kért, vagy besorolást nem nyert szervezeteket a társaságokat megillető 

kedvezmények  tükrében,  másrészről  az  ilyen  szervezeteket  támogató  részére  attól 

függően  biztosít  különböző  mértékű  kedvezményeket,  hogy  ha  a  közhasznú 

szervezetnek  meghatározott  tartós  adományozási  szerződés  nyújtja-e  a  támogatást. 

Fontosnak  tartom  leszögezni  a  tartós  adományozás  fogalmának54 a  pontos 

meghatározását.  Tartós  adományozással  a  jogalkotó  célja  feltehetőleg  az,  hogy  az 

adományozást  elősegítse,  az  adományozó  pedig  bárki  lehet,  természetes  vagy  jogi 

51 Dr.  Bódi  György -  Dr.  Gécziné  dr.  Bárdosi  Eszter  –  Kahulits  Andrea  – Dr.  Kákai  László -  Dr. 

Lakrovits Elvira - Dr.  Lele Zsófia - Nagy József - dr. Nagy Krisztina - dr.  Potháczki Dóra - dr Tóth 

Bernadett. Változó civil világ 2014 321. o.

52 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 2§ (2) g) pontja

53 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 2§ (2) a) pontja

54 http://civiljogok.hu/utmutato/2-ertelmezo-rendelkezesek Letöltés ideje: 2017. 06.20.
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személy egyaránt. Tartós adományozás alatt legalább négy olyan egymást követő évet 

jelent,  amikor  az  adományozó  az  első  évvel  azonos  vagy  annál  nagyobb  összegű 

adományt juttat a civil szervezetnek, és erről írásbeli szerződés is születik.

A közhasznú szervezetnek nem kell a vállalkozása után társasági adó fizetni, abban az 

esetben, ha a vállalkozási tevékenysége folytán befolyt bevétele nem haladja meg az 

összes bevételének a 15%-át.

A Tao törvényen kívül még a személyi jövedelemadóról szóló törvény is nyújt bizonyos 

többlet kedvezményt  a közhasznú szervezetek számára.  Erre vonatkozólag a törvény 

egy taxatív felsorolást ad55, hogy milyen jogcímen, mely szervezete kiknek teljesíthet 

adómentes kifizetést. 56

55 Szja Törvény 1. számú melléklet 3. pontja

56 PhD Értekezés  Kaprinay Gizella  Zsófia:  Az ezerarcú  egyesület  Az egyesület  hazai  szabályozása,  

annak dilemmái 2016. 57.o.
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IV. A NONPROFIT, ILLETVE KÖZHASZNÚ TÁRSASÁGOKAT ÉRINTŐ 
JOGGYAKORLAT

Az alábbiakban három bírósági döntést veszek tanulmányozás alá. Az egyik a nonprofit 

társaságokkal kapcsolatban, a másik bírósági döntés a közhasznú jogállású szervezetek 

kapcsolatban lesz releváns, az utolsó pedig a pózbefizetés teljesítésének az elmaradására 

tér ki.

BDT2016. 3600.

A bírósági döntés alap felvetése az, hogy a nonprofit gazdasági társaság nyeresége a 

gazdasági vagyont növeli azt a tagok között nem lehet felosztani értelemszerűen,és ezt a 

rendelkezést nem lehet megkerülni , hogy a társaság a létesítő okiratának módosításával 

a profitorientált továbbműködést határozná el.

Az  alap  tényállás  meghatározható,  úgy  hogy  a  közhasznú  és  nonprofit  gazdasági 

társaságot  kívántak  volna  profitorientált  társassággá  változtatni  egy  létesítő  okirat 

módosításával.  Az  első  fokú  bíróság  a  cégváltozással  kapcsolatos  bejegyzése  iránti 

kérelmet  elutasította,  arra  hivatkozva,  hogy  a  nonprofit  jelleget  nem  lehet 

megváltoztatni,  a  nonprofit  jelleg  jellegnek  a  társaság  egész  fennállása  alatt 

érvényesülnie kell.  A kérelmező érvelésében kifejtette álláspontját arra vonatkozólag, 

hogy  a  társaság  nem  kíván  átalakulni,  ebből  következtethető,  hogy  az  átalakulás 

szabályai  nem  irányadóak  erre  a  jogviszonyra,  illetve  az  új  Ptk.  „megszüntette  a 

nonprofit gazdasági társaság önálló kategóriáját, mint jogi személy típust”. 

Az  első  fokú  bíróság  kifejtette,  hogy  a  nonprofit  társaságokra  speciális  szabályok 

irányadók,  amik  nem  a  Ptk.-ban  találhatóak,  hanem  a  Cégtörvényben,  aminek  a 

rendelkezései  alapján  megállapítható,  hogy  a  nonprofit  társaság  jellege  nem 

változtatható meg semmiképpen sem, még oly módon sem, hogy a társasági szerződést 

módosítanák a  nonprofit  jelleg eltörlésével  együtt.  Így a  cég bejegyzésre vonatkozó 

kérelmet bejegyzésre alkalmatlannak  nyilvánították és egyúttal a kérelmet elutasították.

A kérelmező a végzés ellen fellebbezéssel élt és kérte annak a megváltoztatását illetve a 

változásbejegyzési  kérelemben  feltüntetett  valamennyi  változás  bejegyzésének 
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elrendelését. A kérelmező a nonprofit jelleg törlésén kívül eső változások bejegyzését 

kérte, mint az alapító okirat módosítás időpontja, közhasznú jogállás törlése.

A bíróság  döntésében hivatkozott  a  Ctv.  57/A §-ra,  miszerint  a  nonprofit  gazdasági 

társaság más társasági formába történő átalakulása esetén köteles megtartani a nonprofit 

jellegét  és  csak  is  nonprofit  gazdasági  társasággal  egyesülhet,  illetve  nonprofit 

gazdasági társaságokká válhat szét kifejezetten. Az a rendelkezés, ami kimondja, hogy a 

társaság vagyon nem osztható fel a tagok között, akkor is érvényesül, és nem csak a 

társaság  működése  alatt,  ha  a  nonprofit  gazdasági  társaság  megszűnik.  Ezzel  a 

rendelkezéssel  ki  kerülhető  az,  hogy  a  gazdaság  nyeresége,  vagyona  még  is 

feloszthatóvá váljon,  ami  ellentétes  lenne a  nonprofit  gazdasági  társaságokkal  elérni 

kívánt céllal.

Már a nonprofittá válásuk után a társaságok nem határozhatnak arról, hogy elhagyják a 

nonprofit  jelleget.  Megjegyzendő,  hogy  a  nonprofit  jelleg  a  létesítő  okirat 

módosításával,  nem szüntethető  úgy,  hogy a  gazdasági  társaság  tovább  működik.  A 

bíróság az esetben az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott végzését helybenhagyta.

Így  elmondható,  hogy  az  a  tézis,  hogy  nonprofit  gazdasági  társaság  nyeresége 

kizárólagosan a társaság vagyonát növeli és az a tagok között nem osztható fel. Ez a 

kritérium a  társaság  egész  működésére  és  minden  létszakában  érvényesül,  és  olyan 

módszerrel  sem  kerülhető  el  ez  a  tétel,  hogy  a  társaságlétesítő  okiratának  a 

megváltoztatásával kívánják a társaságot profitorientálttá változtatni.

Szegedi ítélőtábla Gf.30.004/2015/3. számú ítélete

Az ügy alapvetően kifejti  azt,  hogy ha  az  alaptó  okiratban  nem kerül  rendezésre  a 

kötelező tartalmi elemek, és ezeket a szervezeti működési szabályzatban rendezi, azt a 

közhasznúsági nyilvántartásba vételkor csatolni kell a nyilvántartást végző bírósághoz, 

ellenkező esetben hiánypótlásra kerül sor.

Az alperes, a közhasznú társaság tulajdonosa változás bejelentési kérelemmel fordult a 

bírósághoz,  mivel  kiemelt  közhasznú  jogállását  kívánta  megváltoztatni  közhasznú 

jogállásúra .A felperes a változásbejegyző végzésének hatályon kívül helyezését kérte. 

Arra való hivatkozással, hogy az ilyen irányú kérelemre vonatkozólag a szervezetnek 

meg kell felelnie a törvényi előírásoknak, amit a bíróság a nyilvántartás és a beszámoló 
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adatai alapján határoz meg. Ennek a kötelezettségnek nem tett eleget az alperes azáltal, 

hogy nem csatolta a 2012.évre és a 2013. évre szóló beszámolókhoz a közhasznúsági 

mellékletet.  A  felperes  kifejtette,  hogy  ilyen  körülmények,  hiányok  közepette  a 

nyilvántartást vezető cégbíróság nem is vizsgálhatta volna azt, hogy a társaság megfelel-

e  a  közhasznúsági  jogállásra.  Ennek  következtében  elmondható,  hogy  az  alperes 

közhasznú  szervezetté  történő  minősítése  és  annak  cégjegyzéki  adatként  történő 

bejegyzése  egyértelműen  jogszabályba  ütközik.  Szervezet  és  működési  szabályzatát 

nem csatolta az alperes és ennek hiányában nem állapítható meg, hogy a közhasznú 

szervezet  működésének,  szolgáltatás  igény  bevételének  módjának,  beszámolói 

közlésének nyilvánossága.

BDT2016. 145.

A bírósági döntés kimondja, hogy a társaság nem térhet el  a Ptk.  3:177-180.§-aiban 

foglaltaktól  a  pótbefizetés  teljesítésének  elmaradása  miatt  megszűnt  tagsági 

jogviszonnyal összefüggésben lefolytatandó eljárásra vonatkozólag. 

A  döntés  értelmében  az  első  fokú  bíróság  elutasította  a  cég  által  benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet a Ctv. 50. § (1) bekezdésének utaló szabálya folytán, illetve 

a 46. § (6) bekezdés alapján. Az üzletrész bevonás következtében végrehajtott törzstőke-

leszállítással  kapcsolatos  változásbejegyzési-kérelemhez  mellékelt  okiratok  alapján  a 

közös tulajdonban álló üzletrész bevonására a pótbefizetési kötelezettség elmulasztása 

miatti  tagsági  jogviszony  megszűnésére  tekintettel  került  sor.  Az  elsőfokú  bíróság 

felhívta a céget, hogy igazolja az eljárás lefolytatását, amit a Ptk. előír és csatolja a 

tőkeszállításra  vonatkozó  közlemény  igazolására  szolgáló  lappéldányokat,  illetve  a 

hitelezőknek nyújtott biztosíték adására vonatkozó nyilatkozatát. A cég csak részben tett 

eleget ezeknek a felhívásoknak az eljárás folyamán.

A  társaság  időközben  közölte  azt,  hogy  a  közös  tulajdonban  álló  üzletrész 

társtulajdonosai  a  meghatározott  időpontig  nem  teljesítették  az  előírt  pótbefizetési 

kötelezettségüket.  ennek következtében a határidőt követő napon megszűnt a tagsági 

jogviszonyuk.  Az üzletrész értékesítésére nem került  sor  árverés  útján,  a  tagok és  a 

társaság között sem született megállapodás az üzletrészre vonatkozólag.
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A bíróság azt  a  következtetést  vonta le,  hogy a társaság nem alkalmazta a  tagokkal 

szemben a 2013. évi pótbefizetési kötelezettség elmulasztása miatti törvényben foglalt 

jogkövetkezményeket, így már nem is hivatkozhatott arra, hogy valamely tagok tagsági 

jogviszonya már korábban, még a Gt. rendelkezései alapján szűnt meg. A végzés ellen a 

cég fellebbezéssel élt amiben kifejti, hogy az elsőfokú bíróság tévedett, miszerint nem 

találta a cégjegyzékbe bejegyezhetőnek a közös tulajdonban álló üzletrész tulajdonosai 

adatainak  törlését.  A  fellebbezés  megalapozottnak  minősült.  A  taggyűlés  döntés 

meghozatalakor  a  társaság  már  a  Ptk.  rendelkezései  alapján  működött.  Ennek 

következtében  a  korábban  bekövetkezett  tény  jogkövetkezményeit  a  2013.  évi  V. 

törvényben szabályozott eljárás keretében kellett levonnia. A Ptk. kimondja, hogy ha hat 

hónapon belül  sem megy végbe az  üzletrész  értékesítése,  akkor  kötelezővé teszi  az 

üzletrész bevonását. Ebben az esetben, hogy nem került semmilyen módon értékesítésre 

az üzletrész, így kötelezővé teszi az üzletrész bevonását, ami a törzstőke leszállítását 

eredményezi, és ebben tévedett az elsőfokú bíróság a döntés hozatalkor.

A Ctv.  2.  számú melléklete  II./1.dc.  pontja  alapján  a  törzstőke  kötelező  leszállítása 

esetén az ügyvezetőnek kötelessége csatolni a nyilatkozatát, hogy milyen törvényi ok 

miatt  került  erre  sor,  és  az  ezt  alátámasztó  okiratokat  is.  Ezekre  való  tekintettel  az 

ítélőtábla  az  elsőfokú  bíróság  végzését  hatályon  kívül  helyezte.  A  megismételt 

eljárásban  ismételten  hiánypótlási  felhívást  kell  kiadnia  az  elsőfokú  bíróságnak,  a 

felhívásban biztosított  határidő leteltével kell  ismételten dönteni a változásbejegyzési 

kérelemről.
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ZÁRSZÓ

Véleményem  szerint  a  nem  jövedelemszerzésre  irányuló  társaságok  jelenléte  a 

gazdasági  szektorban  elengedhetetlen  és  szükséges.  Egyre  többször  fordul  elő  a 

szektorban,  hogy  az  állam  különböző  területeken  alapít  nonprofit  társaságot  illetve 

közhasznú nonprofit társaságot, a gyakorlati és szabályozási kihívásoknak megfelelve 

több önkormányzat is helyezi át a kötelező vagy önként vállalt feladatait optimailizált, 

erőforrásokat  jobban  felhasználó  saját  tulajdonban álló  gazdasági  társaságba.  Az ily 

módon alakított gazdasági társaságok sokkal hatékonyabbak, rugalmasabbak lehetnek és 

piaci  szemléletű  menedzsmentet  biztosíthatnak,  miközben  az  állami  vagy 

önkormányzati  és  versenyszférai  modell  strukturált  együttműködését,  valamint  a 

kormányzati és EU források pénzügyi szempontból hatékonyabb, szakmai szempontból 

jobb koordinációval történő felhasználását teheti lehetővé. 

Észrevételem az, hogy az újonnan bevezetett szabályokból leszűrhető kedvezmények és 

jogszabályi környezet figyelembe vételével, majdnem mindegy, az hogy egy nonprofit 

szervezet  közhasznú-e  vagy  sem.  Mivel  a  társaságokra  vonatkozó  előnyök  között 

számottevő különbségek nem figyelhetők meg. Ugyan azt a tevékenységet el tudja látni 

nem közhasznú szervezetként is. Kivételként kell említeni a közszolgáltatási szerződés 

megkötését. De számottevő hátránya sincs egyik formának sem, hisz a közhasznúsági 

feltételnek  való  megfelelést  a  két  előző  évi,  elfogadott,  és  letétbe  helyezett  éves 

beszámolójával,  közhasznúsági  jelentésével  tudja  igazolni.  Erre  a  rendelkezésre 

vonatkozólag  a  közeljövőben  fog  csak  kiderülni,  hogy  pontosan  milyen  hatásokat 

eredményez  a  valóságban  a  nonprofit  szektoron  belül  az  új  Ctv.  által  felállított 

közhasznú minősítési rendszer.
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