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I. A VESZÉLYHELYZETI MŰKÖDÉS IDEIGLENES JOGI 
SZABÁLYAI 
 (A személyes részvételt igénylő közgyűlés / küldöttgyűlés / taggyűlés / kuratóriumi ülés eltérő jogi 
szabályozása; az elektronikus hírközlő eszközzel megtartott ülések rendje; ülés tartása nélküli 
döntéshozatal; nyilvánossági követelmények alóli mentesülés; számviteli beszámoló elfogadása 
ügyvezetői hatáskörbe kerülése.) 
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I. A VESZÉLYHELYZETI MŰKÖDÉS IDEIGLENES JOGI 
SZABÁLYAI 
(A személyes részvételt igénylő közgyűlés / küldöttgyűlés / taggyűlés / kuratóriumi ülés eltérő jogi 
szabályozása; az elektronikus hírközlő eszközzel megtartott ülések rendje; ülés tartása nélküli 
döntéshozatal; nyilvánossági követelmények alóli mentesülés; számviteli beszámoló elfogadása 
ügyvezetői hatáskörbe kerülése.)   

 

0. Kivonat a veszélyhelyzet során a 
személy- és vagyonegyesítő 

szervezetek működésére vonatkozó 
eltérő rendelkezésekről szóló 

102/2020. (IV. 10.) Korm. 
rendeletből 1 

(A jogi személy civil szervezetekre 

vonatkozó szabályok.) 

 
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni 
védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 
rendelkezéseire, 
a 38. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről 
szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése 
szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 

1. A jogi személyekre vonatkozó eltérő 
rendelkezések alkalmazásáról 

1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt 
veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) 
ideje alatt a polgári jogi szabályok alapján létrejött 
jogi személyeknek és a nem jogi személy 
szervezeteknek (ezen alcím alkalmazásában a 
továbbiakban együtt: jogi személy) e rendelet 
hatálybalépésének napjától a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt (a 
továbbiakban: Ptk.), illetve a jogi személyre 

                                                                 

1 Hatályos 2020. április 25. napjától. 

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket az ezen 
alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazniuk. 

2. § (1) Ha a jogi személy döntéshozó szerve vagy 
az egyszemélyes jogi személy tagja (alapítója, az 
alapítói jogok gyakorlására jogosult személy) a 
kijárási korlátozásra vonatkozó előírások betartása 
mellet sem akadályozott a döntéshozatalban, a 
döntéshozó szerv működésére vagy az egyszemélyi 
tag (alapító, az alapítói jogok gyakorlására jogosult 
személy) döntéshozatalára e rendeletben foglalt 
rendelkezéseket nem kell alkalmazni. 

(2) A 7. § rendelkezéseit, továbbá a jogi 
személynek a döntéshozó szerven kívüli szerveire a 
6. § rendelkezéseit az (1) bekezdés szerinti esetben 
is alkalmazni lehet. 

3. § (1) A 2. §-ban foglalt kivétellel a jogi személy 
döntéshozó szervének ülése - ideértve 
küldöttgyűlést és a részközgyűlést is - nem tartható 
meg olyan módon, hogy az a tag személyes 
részvételét igényelje, abban az esetben sem, ha az 
ülés e rendelet hatálybalépésekor már összehívásra 
került. 

(2) A jogi személy döntéshozó szervének 

a) ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz 
igénybevételével történő részvételével tartható meg, 
vagy 

b) határozathozatalára - ha a jogi személyre 
vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli 
döntéshozatalt nem zárja ki - az ügyvezetés 
kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor 
kerülhet, 

akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e 
lehetőségekről és annak feltételeiről nem, vagy e 
rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik. 

(3) Ha a jogi személy tagjainak száma legfeljebb öt 
fő, és a döntéshozó szerv határozatképessége a (2) 
bekezdésben meghatározott módon történő 
határozathozatallal előre láthatóan biztosítható, a 
döntéshozó szerv határozathozatalára a 4. § szerinti 
módon kell, hogy sor kerüljön azzal, hogy a 
döntéshozatal módját és feltételeit úgy kell 
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meghatározni, hogy a döntéshozatalban valamennyi 
tag részt tudjon venni. A döntéshozó szerv 
határozathozatalára a (2) bekezdés és a 4. § szerinti 
módon kerül sor akkor is, ha az öt főt meghaladó, 
de tíz főt meg nem haladó taglétszámú jogi személy 
esetén a szavazatok többségével rendelkező tagok 
azt kérik, a tíz főt meghaladó taglétszámú jogi 
személy esetén pedig, ha a jogi személy 
ügyvezetése - vagy az állam többségi befolyása 
alatt álló gazdasági társaság esetén a tulajdonosi 
joggyakorló - azt kezdeményezi. 

(4) Ha jogszabály a jogi személy döntéshozó szerve 
vagy más szerve ülésének nyilvánosságát írja elő, a 
veszélyhelyzet ideje alatt e rendelet szabályai 
szerint megtartott ülésre vagy más döntéshozatali 
eljárásra a nyilvánosság követelménye nem 
vonatkozik. 

(5) Ha a jogi személynek egy tagja vagy alapítója 
van - ideértve az alapítói jogok gyakorlására 
jogosult személyt is -, a döntéshozó szerv 
hatáskörében az egyedüli tag vagy alapító írásban 
határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel 
válik hatályossá. 

4. § (1) Ha a jogi személy létesítő okirata az 
elektronikus hírközlő eszközök használatának, 
illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatalnak a 
szabályairól nem, vagy e rendeletben foglaltaktól 
eltérően rendelkezik, ezeknek a szabályoknak a 
megállapítására és a tagokkal való közlésére a jogi 
személy ügyvezetése - több önállóan eljáró vezető 
tisztségviselő esetén a munkáltatói jogok 
gyakorlására feljogosított vezető tisztségviselő - 
jogosult a következő rendelkezések betartása 
mellett: 

a) a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás 
nem mellőzhető [Ptk. 3:17. § (3) bekezdés], és a 
határozat tervezetét a taggal közölni kell, 

b) elektronikus hírközlő eszköz útján való 
jelenlétre vonatkozóan 

ba) meg kell határozni az igénybe vehető 
elektronikus hírközlő eszközöket és informatikai 
alkalmazásokat, és 
bb) ha a jogi személy ügyvezetése a tagokat 
(képviselőiket) személyesen nem ismeri, meg kell 
határozni a személyazonosság igazolásának módját, 

c) ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén 

ca) a szavazat megküldésére legalább 15 napot kell 
biztosítani, 
cb) a Ptk. 3:20. § (2) és (4) bekezdését alkalmazni 
kell, 

cc) a tag a döntéshozó szerv ülésének összehívását 
vagy az elektronikus hírközlő eszköz útján való 
megtartását nem kezdeményezheti, 
cd) a tag szavazata akkor érvényes, ha abból 
egyértelműen megállapítható a tag személye (név, 
lakóhely vagy székhely, szervezet esetén 
képviselőjének neve), a szavazásra bocsátott 
határozattervezet megjelölése - több határozati 
javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma - és 
az arra adott szavazat, és 
ce) a tag a szavazatát a 7. §-ban meghatározott 
módon is megküldheti. 

(2) A jogi személy felügyelőbizottsága tagjának és 
a jogi személy állandó könyvvizsgálójának 
tájékoztatására és a döntéshozó szerv ülésén való 
részvételére a tagokkal azonos módon kerül sor. 

(3) A jogi személy erre kijelölt vezető 
tisztségviselője vezeti le a döntéshozó szerv ülését 
és készíti el a döntéshozó szerv ülésének 
jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az 
ülés megtartásának körülményeit is. Jelenléti ívet 
nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő 
eszköz útján részt vevő tagok adatait. A 
jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető 
tisztségviselő írja alá. 

(4) A jogi személy ügyvezetése köteles - a 
rendelkezésére álló elektronikus hírközlő eszköz 
vagy más személyazonosítást lehetővé tevő 
elektronikus eszköz segítésével - megtenni mindent 
annak érdekében, hogy a tagok a döntéshozatallal 
összefüggő, az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást és 
okiratokat megkapják, valamint, hogy a meghozott 
döntésekről tájékoztatást kapjanak. 

5. § (1) Ha a 3. § (3) bekezdésében meghatározott 
eset nem áll fenn, a számviteli törvény szerinti 
beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény 
felhasználásáról és a döntéshozó szerv hatáskörbe 
tartozó, azonban a jogi személy törvényes 
működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet 
miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, 
valamint az észszerű és felelős gazdálkodás 
körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben - a (2) 
bekezdésben meghatározott korlátozásokkal - a jogi 
személy ügyvezetése határoz. 

(2) A jogi személy ügyvezetése 

a) a jogi személy létesítő okiratát nem 
módosíthatja, kivéve, ha arra a veszélyhelyzet ideje 
alatt hatályba lépő jogszabály rendelkezése alapján 
van szükség, 

b) a jogi személy jogutód nélküli megszűnéséről 
nem dönthet, 
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c) a jogi személy átalakulását, egyesülését vagy 
szétválását nem határozhatja el és folyamatban lévő 
átalakulásban, egyesülésben vagy szétválásban a 
döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó kérdésben 
nem dönthet, 

d) korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság 
esetén a jegyzett tőke leszállításáról nem dönthet, 

e) pótbefizetésről vagy egyéb tőkepótlásról csak 
akkor dönthet, ha az a tagok jogi személyben 
fennálló részesedése mértékét nem érinti és a 
pótbefizetésre vagy egyéb befizetésre kötelezettek 
ehhez előzetesen írásban hozzájárulnak. 

(3) Az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági 
társaság ügyvezetése az (1) bekezdésben 
meghatározott ügyekben csak akkor dönthet, ha a 
döntéshozatalra előzetesen felhatalmazást kapott az 
állami tulajdonostól vagy a tulajdonosi 
joggyakorlótól és a (4) bekezdésben meghatározott 
feltétel is teljesül. 

(4) A jogi személy ügyvezetése az (1) bekezdés 
szerinti döntést csak akkor hozhat, ha a szavazatok 
25%-át meghaladó részesedéssel rendelkező tagok 
a döntés meghozatalát megelőző írásbeli 
véleményükben legalább a szavazatok 51%-át elérő 
mértékben a határozati javaslattal szemben nem 
tiltakoznak, ha a jogi személynek a Ptk. szerinti 
többségi befolyással vagy minősített többséggel 
rendelkező tagja van, akkor e tag az előzetes 
írásbeli véleményében a határozati javaslattal 
szemben nem tiltakozik. 

(5) A számviteli törvény szerinti beszámoló 
könyvvizsgálata elvégezhető akkor is, ha 
beszámolóról az (1) bekezdés alapján a jogi 
személy ügyvezetése határoz. Ha a jogi személynél 
felügyelőbizottság működik, a jogi személy 
ügyvezetése a beszámolóról a felügyelőbizottság 
írásbeli jelentésének birtokában dönthet. 

(6) A jogi személy ügyvezetésének (1) bekezdés 
szerinti döntése a döntéshozó szerv határozatának 
minősül, és e rendelet eltérő rendelkezése 
hiányában végrehajtható. A jogi személy 
ügyvezetése az (1) bekezdés szerinti döntéséért a 
Ptk. 3:24. §-a szerint felel a jogi személlyel 
szemben. 

(7) Az (1) bekezdés szerint meghozott döntést a 
veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. 
napra összehívandó rendkívüli döntéshozó szervi 
ülés napirendjére kell tűzni. Ha az utólagos 
döntéshozó szervi határozat a korábbi döntést 
megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, az nem 
érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és 
kötelezettségeket. 

(8) A jogi személy ügyvezetése köteles - a 
rendelkezésére álló elektronikus hírközlő eszköz 
vagy más személyazonosítást lehetővé tevő 
elektronikus eszköz segítésével - megtenni mindent 
annak érdekében, hogy az (1) bekezdés szerinti 
döntésekről a tagok tájékoztatást kapjanak. Ha a 
jogi személyre vonatkozó előírás a döntéshozó 
szerv határozatának vagy az üléssel összefüggő 
egyéb iratnak a közzétételéről vagy a nyilvántartó 
bírósághoz való benyújtásáról rendelkezik, a jogi 
személy ügyvezetésének e § szerint hozott döntését 
kell közzétenni, valamint benyújtani. 

6. § (1) A jogi személy vezető tisztségviselőkből 
álló ügyvezető testülete, felügyelőbizottsága, audit 
bizottsága, valamint jogszabály vagy a létesítő 
okirat rendelkezése alapján létrehozott más testületi 
szerve (a továbbiakban együtt: testület) üléseit 
elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más 
személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus 
eszköz igénybevételével is megtarthatja, vagy 
írásbeli egyeztetést folytathat, és a jogi személy 
irányításával kapcsolatos döntéseket írásban is 
meghozhatja. Ha az elektronikus hírközlő eszköz 
vagy más személyazonosítást lehetővé tevő 
elektronikus eszköz útján való tanácskozás és 
döntéshozatal szabályaira nincs elfogadott 
eljárásrend vagy az eltér az e rendeletben 
foglaltaktól, az ülésezés és a döntéshozatal 
szabályait a testület elnöke, akadályoztatása esetén 
helyettese, ennek hiányában az elnök által kijelölt, 
mindezek hiányában az ügyvezetés által felkért tag 
határozza meg és közli az érintettekkel. Az írásbeli 
egyeztetés és döntéshozatal elektronikus 
üzenetváltással (e-mail) is történhet. 

(2) Ha a veszélyhelyzet ideje alatt a testület 
tagjainak létszáma a törvényben, illetve a létesítő 
okiratban előírt szám alá csökken, vagy a tag az 
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány miatt 
egyébként nem tud eljárni, a többi tag jogosult a 
határozathozatalra. A határozatképességre 
vonatkozó szabályokat a döntésképes tagok száma 
alapján kell meghatározni, és határozatot ebben az 
esetben is szótöbbséggel kell meghozni azzal, hogy 
a többi tag kiesése esetén a határozathozatalra - a 
(3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - egy 
személy is jogosult. 

(3) Az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági 
társaságok esetében, ha a tulajdonos vagy az állami 
tulajdonosi joggyakorló által jelölt testületi tag nem 
tud az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány miatt 
eljárni, a tulajdonos vagy a tulajdonosi joggyakorló 
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jogosult a testületbe helyettesítő tagot jelölni azzal, 
hogy a helyettesítő tag a testületi tag 
akadályoztatásának vagy a veszélyhelyzet 
megszűnéséig járhat el a tulajdonos vagy a 
tulajdonosi joggyakorló döntésének megfelelően. 

(4) Ha a jogi személy vezető tisztségviselőjének 
vagy testületi tagjának, valamint az állandó 
könyvvizsgálójának megbízatása a veszélyhelyzet 
ideje alatt szűnik meg - kivéve a Ptk. 3:25. § (1) 
bekezdés c), e), f) vagy g) pontja szerinti 
megszűnési okot, és a felügyeleti jogkörében eljáró 
hatóság vagy bíróság határozatával történő 
megszűnés esetét, - a megbízatás alapítói határozat 
vagy döntéshozó szervi határozat hiányában a 
veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig 
fennmarad, és a vezető tisztségviselő, a testületi tag, 
valamint az állandó könyvvizsgáló legkésőbb eddig 
az időpontig köteles feladatát ellátni. Az állandó 
könyvvizsgáló megbízatásának lejárta esetén a 
szükséges intézkedések meghozatalára az 5. § 
alkalmazása esetén a jogi személy ügyvezetése is 
jogosult. 

7. § (1) A jogi személy szervei az írásbeli 
jognyilatkozatokat - ideértve a döntéshozó szerv 
működésével összefüggő okiratokat is - minősített 
vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott 
biztonságú elektronikus aláírással vagy elektronikus 
bélyegzővel, ennek hiányában azonosításra 
visszavezetett dokumentumhitelesítés 
szolgáltatással való hitelesítéssel aláírva a tag 
elektronikus levelezési címére (e-mail) is 
megküldhetik. 

(2) A tagok a jogi személlyel kapcsolatos 
jognyilatkozataikat elektronikus üzenetben (e-mail) 
is közölhetik a jogi személlyel. Ha a tag jogi 
személy, a jognyilatkozatát minősített vagy 
minősített tanúsítványon alapuló fokozott 
biztonságú elektronikus aláírással, ennek hiányában 
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés 
szolgáltatással való hitelesítéssel kell aláírni. A 
természetes személy tag a jognyilatkozata 
elektronikus aláírására nem köteles, azonban a 
jognyilatkozatnak a tag azonosíthatóságához 
szükséges adatokat tartalmaznia kell. 

(3) E § szerinti, elektronikus üzenetben foglalt 
nyilatkozat elektronikus írásbeli jognyilatkozatnak 
minősül. 

8. § (1) A jogi személy döntéshozó szerve vagy 
ügyvezetése e rendelet rendelkezéseinek 
megfelelően hozott határozata bírósági 
felülvizsgálata során az érintett határozat bírósági 
hatályon kívül helyezésére annak létesítő okiratba 
ütközése miatt nem kerülhet sor, ha a határozat 

kizárólag a veszélyhelyzetben alkalmazandó 
jogszabályi rendezések alkalmazása miatt ütközik a 
létesítő okiratba. 

(2) Korlátolt felelősségű társaság esetén, ha a Ptk. 
3:189. §-ában, illetve a törzstőke kötelező 
leszállítása esetén a Ptk. 3:202. § (1) bekezdésében 
és a Ptk. 3:205. § (2) bekezdésében megjelölt 
határozatok meghozatalára az 5. § (2) bekezdése 
szerinti korlátozás miatt nem kerülhet sor, a 
társaság a szükséges intézkedésekről a 
veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. 
napra összehívandó rendkívüli taggyűlésen köteles 
dönteni. 

(3) Zártkörűen működő részvénytársaság esetén, ha 
a Ptk. 3:270. §-ában, illetve kötelező alaptőke 
leszállítás esetén a Ptk. 3:311. §-ában és a Ptk. 
3:314. § (2) bekezdésében megjelölt határozatok 
meghozatalára az 5. § (2) bekezdése szerinti 
korlátozás miatt nem kerülhet sor, a zártkörűen 
működő részvénytársaság a szükséges 
intézkedésekről a veszélyhelyzet megszűnését 
követő legfeljebb 90. napra összehívandó 
rendkívüli közgyűlésen köteles dönteni. 

9. § (1) Nyilvánosan működő részvénytársaság 
esetén ezen alcím rendelkezéseit az e §-ban 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. A 3. §, 
a 4. §, az 5. § (4) bekezdése és a 8. § (3) bekezdése 
a nyilvánosan működő részvénytársaság esetén nem 
alkalmazható. 

(2) A nyilvánosan működő részvénytársaság az 
éves közgyűlés meghívóját és a Ptk. 3:272. § (3) 
bekezdés b) pontja szerinti iratokat akkor is köteles 
honlapján közzétenni, ha e rendelet hatályba lépése 
napján a meghívó vagy a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés 
b) pontja szerinti iratok még nem kerültek 
közzétételre azzal, hogy meghívót a közgyűlést 
megelőzően legalább 21 nappal, a Ptk. 3:272. § (3) 
bekezdés b) pontja szerinti iratokat a közgyűlést 
megelőzően legalább 8 nappal kell közzétenni. A 
nyilvánosan működő részvénytársaság az e rendelet 
hatálybalépése napján már közzétett meghívójában 
foglaltaktól a társaság honlapján közzétett 
felhívásban eltérhet. A nyilvánosan működő 
részvénytársaság ügyvezetése a közzétett 
napirenden szereplő valamennyi kérdésben - 
ideértve az alapszabály módosítását is -, továbbá az 
5. § (1) bekezdésében meghatározott kérdésekben is 
jogosult dönteni. Az ügyvezetés a közzétett 
napirenden szereplő kérdésekben a közzétett 
határozati javaslatoktól eltérően is dönthet. Az e 
bekezdés alapján a közgyűlési hatáskörben 
meghozott határozatokat a Ptk. 3:279. §-a szerint 
közzé kell tenni. 
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(3) Ha a részvényesek a (7) bekezdés szerinti 
feltételek szerint kérik a közgyűlés összehívását a 
nyilvánosan működő részvénytársaság 
ügyvezetésének a (2) bekezdés szerinti alapszabály 
módosítása utólagos jóváhagyása céljából, az 
alapszabály módosítása a (7) bekezdés szerint 
összehívott közgyűlés napját követő napon hatályát 
veszti, ha azt a közgyűlés utólagosan nem hagyja 
jóvá. 

(4) Ha a közgyűlés a nyilvánosan működő 
részvénytársaság ügyvezetését döntések 
meghozatalára felhatalmazta - ideértve a saját 
részvény megszerzésére vonatkozó döntést is - és a 
felhatalmazás időtartama a veszélyhelyzet ideje 
alatt jár le, a felhatalmazás időtartama a 
veszélyhelyzet megszűnését követő soron 
következő közgyűlés időpontjáig meghosszabbodik 
kivéve, ha az ügyvezetés a felhatalmazás tárgyában 
a (2) bekezdés alapján döntést hozott. 

(5) A nyilvánosan működő részvénytársaság 
ügyvezetése 2020. április 30-ig, vagy ha a 
nyilvánosan működő részvénytársaság üzleti éve a 
naptári évtől eltér, az üzleti év mérlegfordulónapját 
követő negyedik hónap végéig köteles a társaság 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról 
határozni. A beszámoló elfogadásával egyidejűleg 
az ügyvezetés az adózott eredmény 
felhasználásáról, ezen belül osztalékról is dönthet. 
Ha a közgyűlés összehívását a részvényesek a (6) 
bekezdés szerinti feltételek szerint 
kezdeményezték, az osztalék kifizetésére csak azt 
követően kerülhet sor, ha a beszámolót és az 
osztalék kifizetését a közgyűlés utólagosan 
jóváhagyta. Ha a részvényesek a (6) bekezdés 
szerinti jogvesztő határidőn belül nem 
kezdeményezik közgyűlés összehívását, az osztalék 
kifizetésre kerülhet, és az ügyvezetésnek a 
beszámoló elfogadásáról, és az osztalékról szóló 
döntése, valamint az osztalék kifizetése a következő 
közgyűlés napirendjén nem szerepelhet. 

(6) A beszámolóról és az adózott eredmény 
felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása 
céljából a (7) bekezdés szerint kezdeményezhető a 
közgyűlés összehívása azzal az eltéréssel, hogy a 
részvényeseket a közgyűlés összehívásának 
kezdeményezési joga 2020. május 31-éig, vagy ha a 
nyilvánosan működő részvénytársaság üzleti éve a 
naptári évtől eltér, az ügyvezetésnek a 
beszámolóról és az adózott eredmény 
felhasználásáról döntő határozatának 
nyilvánosságra hozatalától számított 30 napon belül 
illeti meg. E határidő elmulasztása - ideértve azt is, 
ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig a 

nyilvánosan működő részvénytársasághoz nem 
érkezik meg - jogvesztéssel jár. A közgyűlés 
összehívásának kezdeményezése esetén a 
közgyűlési meghívót a veszélyhelyzet megszűnését 
követő 45 napon belül, ha a részvényesi kérelem 
kézhezvételételekor a veszélyhelyzet már 
megszűnt, a részvényesi kérelem kézhezvételétől 
számított 45 napon belül kell közzétenni. 

(7) A veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos 
jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 
1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a 
közgyűlés összehívását az ügyvezetés által a 
veszélyhelyzet ideje alatt meghozott - az (5) 
bekezdésben nem említett - közgyűlési határozatok 
utólagos jóváhagyása céljából. A közgyűlés 
összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti 
meg, akik az eredetileg közzétett meghívóban vagy 
e rendelet alapján közzétett felhívásban megjelölt 
közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott 
tulajdonosi megfeleltetés alapján a nyilvánosan 
működő részvénytársaság részvénykönyvében 
szerepelnek. A felhívás alapján lefolytatott 
tulajdonosi megfeleltetésre és részvénykönyvi 
bejegyzésre a közgyűlést megelőző részvénykönyvi 
bejegyzésre vonatkozó rendelkezések 
alkalmazandók. A közgyűlési meghívót - a 
részvényesi kérelem jogvesztő határidőn belüli 
kézhezvételétől számított - 45 napon belül kell 
közzétenni. 

(8) Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő 
naptári év április 1. napja, vagy ha a nyilvánosan 
működő részvénytársaság üzleti éve a naptári évtől 
eltér, az üzleti év mérlegfordulónapját követő 
negyedik hónap első napja közötti időtartam 
kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés 
összehívásának a (6), illetve a (7) bekezdés szerinti 
kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron 
következő közgyűlésen a társaság ügyvezetése által 
a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési 
határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető. 

(9) Ha a nyilvánosan működő részvénytársaság 
testületi tagjának, valamint állandó 
könyvvizsgálójának megbízatása a veszélyhelyzet 
ideje alatt szűnik meg - kivéve a Ptk. 3:25. § (1) 
bekezdés c), e), f) vagy g) pontja szerinti 
megszűnési okot, és a felügyeleti jogkörben eljáró 
hatóság vagy bíróság határozatával történő 
megszűnés esetét, valamint azt az esetet, ha a 
nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése 
a (2) bekezdés alapján meghozza a szükséges 
döntéseket - a megbízatás a veszélyhelyzet lejártát 
követő soron következő közgyűlés napjáig 
fennmarad, és a testületi tag, valamint az állandó 
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könyvvizsgáló eddig az időpontig köteles feladatát 
ellátni. 

2. A társasházakra vonatkozó eltérő 
rendelkezések alkalmazásáról 

*** 

3. A köztestületekre vonatkozó eltérő 
rendelkezések alkalmazásáról 

*** 

4. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 
rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról 

*** 

6. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi 
XXIX. törvény rendelkezéseinek eltérő 

alkalmazásáról 

*** 

7. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi 
LXXVIII. törvény rendelkezéseinek eltérő 

alkalmazásáról 

*** 

8. Záró rendelkezések 

37. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt 
kivétellel - a kihirdetését követő napon lép 
hatályba. 

(2) A 38. § az e rendelet kihirdetését követő 
tizenötödik napon lép hatályba. 

38. § A Kormány e rendelet hatályát a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 
11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
megszűnéséig meghosszabbítja. 

39. § (1) E rendeletet a hatálybalépése napján 
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 

(2) E rendelet eltérő előírásait a hatálybalépését 
megelőzően, de a veszélyhelyzet kihirdetését 
követően lejárt határidők esetében is alkalmazni 
kell. 

(3) E rendelet előírásait azon személyek esetében is 
alkalmazni kell, akik megbízatása, kinevezése, 
illetve választott tisztsége a veszélyhelyzet 
kihirdetését követően, de e rendelet hatálybalépését 
megelőzően szűnt meg és e rendelet 
hatálybalépéséig e személyt vagy helyette más 
személyt nem bíztak meg, nem neveztek ki, illetve 
nem választottak meg.
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1. A közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. törvény a korábbi és a 
2020. 01. 01. napjától hatályos 

módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglaltan 

 
 
Az Országgyűlés elismeri a társadalom tagjainak 
szolidaritásán alapuló, az állampolgárok 
öntevékenységét kifejező, a személyeknek és 
közösségeiknek más vagy mások javára 
ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes 
tevékenységét. Annak érdekében, hogy e jelentős 
társadalmi erőforrás a közcélok elérése érdekében is 
mind hatékonyabban mozgósíthatóvá váljon, az 
Országgyűlés a jelen törvény megalkotásával 
meghatározza a közérdekű önkéntes tevékenység 
alapvető szabályait, továbbá kedvezmények és 
garanciák biztosításával ösztönözni kívánja az 
állampolgárok és szervezeteik részvételét a 
társadalom előtt álló feladatok megoldásában, a 
közcélok elérésében. A kitűzött célok elérése és a 
közérdekű önkéntes tevékenységben való 
társadalmi részvétel jogi feltételeinek megteremtése 
érdekében az Országgyűlés a következő törvényt 
alkotja: 

1. § (1) A törvény hatálya 

a) a 3. § (1) bekezdése szerinti természetes 
személynél, jogi személynél és egyéni cégnél (a 
továbbiakban: fogadó szervezet) Magyarországon 
végzett, 

b) a magyar állampolgár által a 3. § (1) 
bekezdésének a)-e) pontja szerinti fogadó 
szervezetnél Magyarország területén kívül (a 
továbbiakban: külföld) végzett közérdekű önkéntes 
tevékenységre terjed ki. 

(2) A törvény hatálya nem terjed ki 

a) az önkéntes véradásra, 

b) az önkéntes, illetve létesítményi tűzoltóként 
végzett tevékenységre, 

c) a polgári természetőrként végzett tevékenységre. 

d) a közösségi szolgálatra. 

(3) E törvény nem érinti a 3. § (1) bekezdésén 
kívüli személynél, szervezetnél, illetve 
tevékenységi körben más vagy mások javára, 
ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes 
tevékenységet. 

2. § (1) Közérdekű önkéntes tevékenység a fogadó 
szervezetnél a 3. §-ban meghatározott tevékenységi 
körben ellenszolgáltatás nélkül végzett 
tevékenység, kivéve, ha 

a) a személy a tevékenységet maga vagy a Polgári 
Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója javára 
végzi, 

b) a tevékenység jogszabályi kötelezésen, jogerős 
bírósági határozaton, illetve hatósági kötelezésen 
alapul, vagy 

c) a felek úgy állapodnak meg, hogy azt más 
jogviszony keretében végzik, így különösen polgári 
jogi jogviszonyban egyesület, alapítvány vagy 
közalapítvány kezelő szervének, vagy jogi 
személyiséggel rendelkező vallási közösség 
tagjaként. 

(2) Ellenszolgáltatásnak minősül minden olyan 
vagyoni előny, amelyhez az önkéntes vagy közeli 
hozzátartozója a közérdekű önkéntes 
tevékenységhez kapcsolódóan jut. 

(3) Nem minősül ellenszolgáltatásnak a fogadó 
szervezet által 

a) az önkéntesnek adott, a közérdekű önkéntes 
tevékenység ellátásához szükséges munkaruházat, 
védőfelszerelés és -anyag, 

b) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátása 
érdekében szükséges utazásnak, szállásnak, 
étkezésnek az önkéntes részére történő biztosítása, 
illetve ezek bizonylattal igazolt költségének az 
önkéntes részére történő megtérítése, valamint - a 
személyi jövedelemadóról szóló törvény kiküldetési 
rendelvényre vonatkozó szabályai megfelelő 
alkalmazásával - az önkéntes részére kiküldetési 
rendelvény alapján a saját személygépkocsi fogadó 
szervezet érdekében történő használatára tekintettel 
kifizetett azon összeg, amely nem haladja meg a 
saját személygépkocsi munkáltató érdekében 
történő használatára tekintettel bizonylat nélkül 
elszámolható költségtérítésként kifizethető 
összegének nagyságát, 

c) az önkéntesnek a közérdekű önkéntes 
tevékenység biztonságos ellátása érdekében 
biztosított védőoltás, szűrővizsgálat és más 
betegségmegelőző szolgáltatás, 

d) az önkéntes részére biztosított - a közérdekű 
önkéntes tevékenység ellátásához szükséges - 
iskolarendszeren kívüli képzés költségei, 

e) az önkéntes tulajdonában álló, a közérdekű 
önkéntes tevékenység ellátásához szükséges állat 
élelmezésének, ellátásának, képzésének biztosítása, 
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illetve ezek bizonylattal igazolt költségének az 
önkéntes részére történő megtérítése, 

f) az önkéntes tulajdonában vagy használatában 
álló eszköz - közérdekű önkéntes tevékenység 
ellátása érdekében történő - működtetéséhez 
szükséges feltételeknek az önkéntes részére történő 
biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt 
költségének megtérítése, 

g) az önkéntesnek a közérdekű önkéntes 
tevékenység során bekövetkező halála, testi 
sérülése, egészségkárosodása esetére kötött élet-, 
egészség- és balesetbiztosítás, illetve annak díja, 
valamint az önkéntes által okozott kár 
megtérítésére, illetve az önkéntes által elkövetett 
személyiségi jogi jogsértésért járó sérelemdíj 
megfizetésére kötött felelősségbiztosítás, illetve 
annak díja, 

h) az önkéntesnek külföldön végzett közérdekű 
önkéntes tevékenység esetén, illetve a 
Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező nem 
magyar állampolgár által végzett közérdekű 
tevékenység esetén adott napidíj, ha annak egy 
hónapra számított összege nem haladja meg a 
kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi 
összegének húsz százalékát, 

i) az önkéntesnek a közérdekű önkéntes 
tevékenységéért nyújtott jutalom, feltéve, hogy 
annak éves összege nem haladja meg a kötelező 
legkisebb munkabér mindenkori havi összegének 
húsz százalékát. 

(4) Több fogadó szervezettel önkéntes 
jogviszonyban álló személy ugyanarra az időszakra 
csak egy fogadó szervezettől kaphat napidíjat, és 
erről köteles értesíteni a többi fogadó szervezetet. 

(5) A külföldön végzett közérdekű önkéntes 
tevékenység, illetve a Magyarországon lakóhellyel 
nem rendelkező nem magyar állampolgár által 
végzett közérdekű önkéntes tevékenység esetén 
nem magyarországi székhelyű szervezet a (3) 
bekezdés szerinti juttatások biztosítását a fogadó 
szervezettel megkötött szerződésben átvállalhatja. 
Ebben az esetben a fogadó szervezet és a nem 
magyarországi székhelyű szervezet a (3) bekezdés 
szerinti juttatások biztosításáért egyetemlegesen 
felel. 

3. § (1) Fogadó szervezet lehet 

a) a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok 
társulása az általa biztosított közszolgáltatások és 
katasztrófavédelmi feladatai körében; 

b) a nemzetiségi önkormányzat a jogszabályban 
meghatározott közfeladatai körében; 

c) a költségvetési szerv az alaptevékenysége 
körében; 

d) a magyarországi székhelyű civil szervezet, 
közhasznú szervezet a közhasznú és a működésével 
összefüggő tevékenysége körében; 

e) a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy 
vagy vallási egyesület a hitéleti, a közcélú és a 
működésével összefüggő tevékenysége körében; 

f) a jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai, 
vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a 
közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott 
többletszolgáltatások körében a magyarországi 
székhelyű, illetve magyar hatóság által kiadott 
működési engedéllyel rendelkező, jogképes 

fa) szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
szolgáltató, intézmény vagy hálózat, 
fb) egészségügyi szolgáltató, 
fc) köznevelési intézmény, 
fd) szakképző intézmény, 
fe) felsőoktatási intézmény, 
ff) muzeális intézmény, 
fg) nyilvános könyvtár, 
fh) közlevéltár, 
fi) nyilvános magánlevéltár, 
fj) közművelődési intézmény [az fa)-fj) alpont a 
továbbiakban együtt: fogadó intézmény]; 

g) a nem jogképes fogadó intézmény fenntartója a 
fogadó intézmény jogszabályban meghatározott 
közszolgáltatásai, vagy e közszolgáltatásokhoz 
kapcsolódóan a fogadó intézmény 
közszolgáltatásait igénybevevőknek nyújtott 
többletszolgáltatások körében. 

(2) Építésiengedély-köteles munkában való 
részvételre önkéntes az (1) bekezdés a)-e) pontja 
szerint foglalkoztatható. 

(3) A fogadó szervezet feladatainak ellátásához 
jogszabályban, illetve hatósági határozatban előírt 
létszámfeltételek önkéntes foglalkoztatásával nem 
teljesíthetőek. 

(4) Az a fogadó szervezet, amely jogszabály alapján 
köteles az általa nyújtott szolgáltatás során okozott 
kár megtérítésére, illetve a személyiségi jogi 
jogsértésért járó sérelemdíj megfizetésére 
felelősségbiztosítási szerződést kötni, önkéntest 
akkor foglalkoztathat, ha a felelősségbiztosítási 
szerződés kiterjed az önkéntes által okozott kár 
megtérítésére, illetve az önkéntes által elkövetett 
személyiségi jogi jogsértésért járó sérelemdíj 
megfizetésére is. 

4. § (1) Önkéntes az lehet, aki tizedik életévét 
betöltötte. 
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(2) Az önkéntes elláthat minden olyan 
tevékenységet, 

a) amelyre vonatkozóan megfelel a 
jogszabályokban meghatározott képesítési, 
egészségügyi, nyilvántartásba vételi és egyéb 
feltételeknek, valamint 

b) amelynek ellátását törvény, kormányrendelet 
vagy miniszteri rendelet (a továbbiakban együtt: 
jogszabály) nem köti meghatározott jogviszonyhoz, 
illetve amelynek önkéntessel történő ellátását 
jogszabály nem zárja ki. 

(3) Aki a fogadó szervezettel fennálló más 
jogviszony keretében ellenszolgáltatás fejében 
munkát végez, a munkakörébe tartozó feladatokat a 
fogadó szervezetnél önkéntes jogviszonyban nem 
végezheti. 

(4) Aki a fogadó szervezetnél jogszabályi 
kötelezésen, jogerős bírósági határozaton, illetve 
hatósági kötelezésen alapuló tevékenységet végez, 
az e körbe tartozó feladatokat a fogadó szervezetnél 
önkéntes jogviszonyban nem végezheti. 

(5) A tanuló nem létesíthet önkéntes jogviszonyt 
azzal a nevelési-oktatási intézménnyel, amellyel 
tanulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági 
viszonyban áll. Ez a korlátozás nem vonatkozik a 
köznevelési intézmény által szervezett és a tanulói 
jogviszonnyal, kollégiumi tagsági viszonnyal 
összefüggő kötelezettséget nem érintő táboroztatási 
tevékenységre és egyéb közösségi programokra. 

(6) A harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 
hatálya alá tartozó személy (a továbbiakban: 
harmadik országbeli állampolgár) - ide nem értve a 
menekültként vagy menedékesként elismert, 
bevándorolt, illetve letelepedett személyt - 
közérdekű önkéntes tevékenységet akkor végezhet, 
ha 

a) a fogadó szervezet az önkéntes által okozott kár 
megtérítésére, illetve az önkéntes által elkövetett 
személyiségi jogi jogsértésért járó sérelemdíj 
megfizetésére felelősségbiztosítási szerződést 
kötött, 

b) az önkéntes szállása, ellátása és visszautazása 
biztosított, valamint 

c) az önkéntes egészségügyi szolgáltatásra 
jogosult, vagy rendelkezik az egészségügyi 
szolgáltatások költségét fedező biztosítással. 

5. § (1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött 
személy, illetve a cselekvőképességében a 
közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében 
részlegesen korlátozott nagykorú személy olyan 
közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, 

amely megfelel életkorának, testi, értelmi és 
erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, 
valamint amely nem veszélyezteti egészségét, 
fejlődését és tankötelezettségének teljesítését. 

(2) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes 
és a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes 
tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott 
nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes 
tevékenységet külföldön nem végezhet. 

(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött 
önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra 
és 6 óra között nem végezhet. 

(4) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes 
által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható 
idő nem haladhatja meg 

a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a 
heti tizenkét órát, 

b) tanítási időben a heti hat órát és 

ba) tanítási napon a napi két órát, 
bb) tanítási napon kívül a napi három órát. 

(5) A tizenhatodik életévét betöltött, de 
tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által 
a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő 
nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti 
tizennyolc órát. 

(6) A tizennyolcadik életévét be nem töltött 
önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység 
befejezése és másnapi megkezdése között legalább 
tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani. 

6. § (1) A közérdekű önkéntes tevékenység 
önkéntes jogviszony keretében végezhető, amely a 
fogadó szervezet és az önkéntes között megkötött 
önkéntes szerződéssel jön létre. Az önkéntes 
szerződésben meg kell határozni 

a) a közérdekű önkéntes tevékenység tartalmát, 

b) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának 
helyét, 

c) a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó 
időt és a pihenőidőt, valamint 

d) azokat a 2. § (3) bekezdésének a)-h) pontja 
szerinti juttatásokat, amelyeket az önkéntesnek 
biztosítanak, és rendelkezni kell azokról az 
önkéntes szerződés megszűnésének esetére. 

(2) A fogadó intézménynél, illetve annak 
fenntartójánál végzett közérdekű önkéntes 
tevékenység esetén jogszabály meghatározhatja az 
önkéntes szerződés további kötelező tartalmi 
elemeit is. 

(3) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy 
és a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes 
tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott 
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nagykorú személy önkéntes szerződést csak a 
törvényes képviselő beleegyezésével köthet. 

(4) Kiskorúsága miatt cselekvőképtelen önkéntes 
esetén az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos 
jognyilatkozatokat a törvényes képviselő teszi meg, 
de az önkéntes szerződés megkötéséhez és 
módosításához az önkéntes beleegyezése 
szükséges. 

(5) Az önkéntes szerződést írásba kell foglalni, ha 

a) az önkéntes szerződést határozatlan időre vagy 
legalább tíz napra - tizennyolcadik életévét be nem 
töltött önkéntes, illetve a cselekvőképességében a 
közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében 
részlegesen korlátozott nagykorú önkéntes esetén 
legalább két napra - kötik, 

b) az önkéntes a 2. § (3) bekezdésének b)-h) pontja 
szerint juttatásban részesül, 

c) az önkéntest engedélyköteles építési munkában 
való részvételre foglalkoztatják, 

d) a közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön 
végzik, 

e) az önkéntes harmadik országbeli állampolgár, 
ide nem értve a menekültként vagy menedékesként 
elismert, bevándorolt, illetve letelepedett személyt, 

f) bármelyik fél azonnali hatályú felmondáshoz 
való jogát korlátozzák, 

g) az önkéntes kéri, vagy 

h) ezt jogszabály elrendeli. 

(6) A fogadó szervezet az írásba foglalt önkéntes 
szerződést annak megszűnésétől számított öt évig 
megőrzi. 

7. § (1) Az önkéntes szerződés megszűnik 

a) az önkéntes halálával vagy cselekvőképtelenné 
válásával, 

b) a fogadó szervezet jogutód nélküli 
megszűnésével, természetes személy esetén 
halálával, 

c) a vállalt közérdekű önkéntes tevékenység 
teljesítésével, 

d) a szerződésben meghatározott idő lejártával, 
feltétel bekövetkeztével, 

e) közös megegyezéssel történő megszüntetéssel, 

f) felmondással, 

g) az önkéntesek foglalkoztatásának - a 13. § (3) 
bekezdése szerinti - megtiltásáról rendelkező 
határozat véglegessé válásával. 

(2) Az önkéntes szerződést - ha jogszabály vagy az 
önkéntes szerződés másként nem rendelkezik - 
bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja. 

(3) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú önkéntes 
és a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes 
tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott 
nagykorú önkéntes az önkéntes szerződést a 
törvényes képviselője hozzájárulása nélkül is 
felmondhatja. 

(4) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes 
és a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes 
tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott 
nagykorú önkéntes, illetve törvényes képviselője 
azonnali hatályú felmondáshoz való joga az 
önkéntes szerződésben nem korlátozható. 

8. § (1) A fogadó szervezet köteles biztosítani 

a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés feltételeit, 

b) a szükséges pihenőidőt, 

c) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához 
szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek 
megszerzését, valamint 

d) tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, 
illetve a cselekvőképességében a közérdekű 
önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen 
korlátozott nagykorú önkéntes esetén a közérdekű 
önkéntes tevékenység folyamatos, szakszerű 
felügyeletét. 

(2) Ha az önkéntes szerződés másként nem 
rendelkezik, a fogadó szervezet gondoskodik 

a) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátása 
érdekében szükséges utazásról, szállásról és 
étkezésről, ha a közérdekű önkéntes tevékenységet 
külföldön végzik, vagy az önkéntes 
Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező nem 
magyar állampolgár, 

b) a 4. § (6) bekezdésének c) pontja szerinti 
biztosítási szerződés megkötéséről és a biztosítási 
díj megfizetéséről. 

9. § (1) Az önkéntes köteles 

a) a közérdekű önkéntes tevékenységet a 
vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai 
előírások, valamint a fogadó szervezet utasításai 
szerint személyesen végezni, és 

b) a közérdekű önkéntes tevékenység során 
tudomására jutott személyes adatot, üzleti és egyéb 
titkot megőrizni. 

(2) Az önkéntes köteles megtagadni az utasítás 
teljesítését, ha annak végrehajtása más személy 
életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül 
veszélyeztetné. 

(3) Az önkéntes nem köteles a fogadó szervezet 
utasításait teljesíteni, ha annak végrehajtása 
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a) az önkéntes életét, testi épségét vagy egészségét 
közvetlenül veszélyeztetné, vagy 

b) jogszabályba vagy az önkéntes szerződésbe 
ütközik. 

(4) Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, az 
önkéntes köteles erre az utasítást adó figyelmét 
felhívni. Az önkéntes nem felel az általa okozott 
kárért, amennyiben figyelemfelhívási 
kötelezettségének eleget tett. 

10. § (1) Az önkéntes által az önkéntes 
jogviszonnyal összefüggésben harmadik 
személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel. 
Amennyiben a kárt az önkéntes felróható 
magatartása okozta, - az önkéntes szerződés eltérő 
rendelkezése hiányában - a fogadó szervezet az 
önkéntestől követelheti kárának megtérítését. 

(2) Amennyiben az önkéntes bizonyítja, hogy 

a) a testi sérüléséből, illetve 
egészségkárosodásából eredő kára, vagy 

b) a tulajdonában vagy használatában álló, a 
közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához 
szükséges dologban a közérdekű önkéntes 
tevékenység végzésének helyén keletkező kára 

az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben 
következett be, a fogadó szervezet akkor mentesül a 
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt működési 
körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag az 
önkéntes elháríthatatlan magatartása okozta. A 
fogadó szervezetnek nem kell megtérítenie a kárnak 
azt a részét, amely az önkéntes felróható 
magatartásából származott. 

(3) Az önkéntes közeli hozzátartozója az önkéntes 
halálából eredő kárát a (2) bekezdésben foglaltak 
szerint érvényesítheti. 

11. § (1) A fogadó szervezet a családpolitikáért 
felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) 
köteles - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével 
előzetesen - bejelenteni az önkéntesek 
foglalkoztatását, és a bejelentett adatokban 
bekövetkező változásokat. A bejelentést a miniszter 
által e célra rendszeresített és a miniszter által 
vezetett minisztérium honlapján, az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény 14. § (1) bekezdése 
szerinti honlapon (a továbbiakban: Civil 
Információs Portál), valamint a kormányzati 
portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus 
űrlapon kell teljesíteni. Az adatlap és az 
elektronikus űrlap adattartalmát az 1. melléklet 
határozza meg. 

(2) Ha az önkéntes szükséghelyzetben történő 
alkalmi foglalkoztatásának előzetes bejelentésére 
nincs lehetőség, a bejelentési kötelezettségnek a 
közérdekű önkéntes tevékenység megkezdésétől 
számított tizenöt napon belül kell eleget tenni. Az 1. 
melléklet 1-3. pontja szerinti adatokban 
bekövetkező változást az azt követő tizenöt napon 
belül kell bejelenteni. 

(3) A bejelentéshez csatolni kell 

a) helyi önkormányzatok társulása esetén a 
társulási megállapodás másolatát, 

b) nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi 
személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság 
jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetetek 
és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi 
CCVI. törvény 18. § (3) bekezdése szerinti igazolás 
másolatát, 

c) civil szervezet, közalapítvány vagy közhasznú 
szervezet esetén a fogadó szervezet hatályos létesítő 
okiratának másolatát, 

d) nem költségvetési szervként működő nyilvános 
könyvtár, közlevéltár és nyilvános magánlevéltár 
esetén az alapító okirat másolatát, 

e) nem költségvetési szervként működő 
közművelődési intézmény esetén a létesítő okirat 
másolatát vagy a közművelődési megállapodás 
másolatát. 

(4) Ha a fogadó szervezet 

a) civil szervezet vagy közalapítvány, a miniszter a 
civil és egyéb, bírósági bejegyzéssel létrejött, 
cégnek nem minősülő szervezetek országos 
névjegyzékéből beszerzi, illetve ellenőrzi a fogadó 
szervezet bírósági nyilvántartásba vett adatait, 

b) egyházi jogi személy, a miniszter a bevett 
egyházak, illetve nyilvántartásba vett belső egyházi 
jogi személyeik vonatkozásában az egyházakkal 
való kapcsolattartás koordinációjáért felelős 
miniszter nyilvántartásából, a nyilvántartásba vett 
és a bejegyzett egyházak, illetve nyilvántartásba 
vett belső egyházi jogi személyeik vonatkozásában 
a bíróságtól beszerzi, illetve ellenőrzi a fogadó 
szervezet adatait, illetve nyilvántartásba nem vett 
belső egyházi jogi személy esetén a bevett egyház, 
a bejegyzett egyház, a nyilvántartásba vett egyház 
és a (3) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot 
kiállító belső egyházi jogi személy adatait, 

c) cég, a miniszter a cégnyilvántartásból 
elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel beszerzi 
a fogadó szervezet cégkivonatát, 

d) egyéni vállalkozó, a miniszter az egyéni 
vállalkozók nyilvántartásából beszerzi, illetve 
ellenőrzi az egyéni vállalkozó adatait, 
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e) vagy a fogadó intézmény bejelentéshez vagy 
engedélyhez kötött tevékenység keretében kíván 
önkéntest foglalkoztatni, a miniszter a hatóságtól 
beszerzi a bejelentés, illetve az engedély adatait. 

(5) (Hatályon kívül helyezve.)   

(6) Közhasznú szervezet esetén az adatváltozás 
bejelentésekor a létesítő okirat másolatát csak akkor 
kell mellékelni, ha az abban megjelölt cél, illetve 
tevékenységi kör megváltozott. 

(7) Az (1)-(2) bekezdések szerinti 
változásbejelentés azon adatok tekintetében, 
amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, 
úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a 
közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a 
fogadó szervezet kéri - az (2) bekezdésben 
meghatározott határidőn belül értesíti a 
családpolitikáért felelős minisztert. 

(8) A fogadó szervezetek bejelentésére, az 
adatváltozás bejelentésére és a fogadó szervezetek 
nyilvántartásából történő törlésre irányuló eljárások 
költségmentesek. 

12. § (1) A 11. §-ban foglaltak szerint bejelentett 
adatokról a miniszter a fogadó szervezetek 
nyilvánossága és az önkéntesek védelme érdekében 
nyilvántartást vezet. 

(1a) A fogadó szervezetek nyilvántartása hatósági 
nyilvántartás, amely közhitelesen tanúsítja a 
bejelentkezési kötelezettség teljesítését, a bejelentés 
tartalmát az 1. melléklet 1., 4. és 5. pontja szerinti 
adatok tekintetében, valamint a 13. § (3) bekezdése 
szerinti adatokat. 

(2) A miniszter megtagadja a bejelentő, illetve a 
bejelentésben meghatározott tevékenységi kör 
nyilvántartásba vételét, valamint törli a 
nyilvántartásból a fogadó szervezetet, illetve 
tevékenységi kört, ha 

a) a bejelentő nem lehet fogadó szervezet, vagy 

b) a bejelentő által benyújtott iratokból és a 11. § 
(4) bekezdése szerint beszerzett adatokból kétséget 
kizáró módon megállapítható, hogy a bejelentésben 
megjelölt tevékenységi körben önkéntes nem 
foglalkoztatható. 

(3) A nyilvántartásban szereplő adatokat a miniszter 
a Civil Információs Portálon közzéteszi. 

(4) A miniszter a nyilvántartásban szereplő adatokat 
átadja a munkavédelmi hatóságnak az önkéntesek 
jogszabályszerű foglalkoztatásának ellenőrzése 
céljából. 

13. § (1) Ha a munkavédelmi hatóság, az 
adóhatóság, a fogadó szervezet szakmai vagy 
törvényességi ellenőrzését, illetve felügyeletét 

ellátó szerv észleli, hogy a fogadó szervezet a 
bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, erről a 
fogadó szervezet nevének, székhelyének és 
adószámának megjelölésével értesíti a minisztert. 

(2) Ha a miniszter tudomására jut, hogy a fogadó 
szervezet a bejelentési kötelezettségének nem tett 
eleget, felhívja a fogadó szervezetet a kötelezettség 
teljesítésére. 

(3) Ha a bejelentési kötelezettségének a fogadó 
szervezet a felhívás kézhezvételét követő harminc 
napon belül nem tesz eleget, a miniszter 
határozatban - a jogsértés súlyának 
figyelembevételével - legfeljebb egy évre megtiltja 
a fogadó szervezetnek önkéntes foglalkoztatását, és 
az általa vezetett nyilvántartásban feltünteti 

a) a fogadó szervezet nevét, székhelyét és 
adószámát, 

b) a tilalom kezdetének és megszűnésének 
időpontját. 

14. § (1) A fogadó szervezet - az önkéntes 
jogviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 
gyakorlása, valamint a jogviszonnyal kapcsolatos 
hatósági ellenőrzés érdekében - nyilvántartást vezet 
azokról az önkéntesekről, akikkel a megkötött 
önkéntes szerződést nem foglalták írásba. A 
nyilvántartás tartalmazza 

a) az önkéntes természetes személyazonosító 
adatait, valamint, ha az önkéntes nem magyar 
állampolgár, az állampolgárságát, 

b) az önkéntes lakóhelyét, ennek hiányában 
tartózkodási, illetve szálláshelyét, 

c) kiskorú önkéntes és a cselekvőképességében a 
közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében 
részlegesen korlátozott önkéntes esetén a törvényes 
képviselő természetes személyazonosító adatait és 
lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét, 

d) a 6. § (1) bekezdésének a)-c) pontjában 
meghatározottakat, 

e) a közérdekű önkéntes tevékenység 
megkezdésének időpontját, valamint 

f) azt az időpontot, amikor a jogviszony hatálya 
megszűnik. 

(2) A fogadó szervezet a nyilvántartást az önkéntes 
jogviszony megszűnését követően öt évig köteles 
megőrizni. A fogadó szervezet megszűnése, illetve 
halála esetén a nyilvántartást a jogutódja, örököse, 
jogutód nélküli megszűnése esetén az iratok 
megőrzésére jogszabály vagy határozat alapján 
kötelezett őrzi. 

(3) A fogadó szervezet az önkéntesre vonatkozó 
tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak 
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törvényben meghatározott esetben vagy az önkéntes 
hozzájárulásával közölhet. Az önkéntesre 
vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók 
és statisztikai célú felhasználásra - 
személyazonosításra alkalmatlan módon - 
átadhatóak. 

(4) A fogadó szervezeteknek az önkéntesre 
vonatkozó adatok a Központi Statisztikai Hivatal 
részére - a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi 
CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 28. §-ával 
összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása 
alapján, az ahhoz szükséges mértékben - statisztikai 
célra egyedi azonosításra alkalmas módon, 
térítésmentesen át kell adni és azok a Központi 
Statisztikai Hivatal által statisztikai célra 
felhasználhatók. Az átvett adatok körét és az 
adatátvétel részletszabályait a Stt. 28. §-ában 
meghatározott együttműködési megállapodásban 
kell rögzíteni. 

15. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, 
az önkéntes szerződés megkötésére, 
érvénytelenségére, módosítására, teljesítésére, 
megszűnésére, a szerződésszegésre, a törvényes 
képviselő közreműködésére, az önkéntes 
jogviszonnyal kapcsolatos jogok gyakorlására és a 
kötelezettségek teljesítésére, valamint a kárviselésre 
és a kártérítésre a Polgári Törvénykönyv szabályait 
kell alkalmazni. 

(2) E törvénynek az önkéntes jogviszonyra 
vonatkozó szabályaitól - ha e törvény vagy 
nemzetközi szerződés kivételt nem tesz - az 
önkéntes szerződésben érvényesen eltérni nem 
lehet. 

16. § - 25. § (Hatályon kívül helyezve.)  

26. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 
harmadik hónap első napján lép hatályba. 

(2) Ez a törvény a harmadik országbeli 
állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, 
gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok 
vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység 
céljából történő beutazásának és tartózkodásának 
feltételeiről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/801 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek önkéntes 
szolgálatra vonatkozó rendelkezéseinek való 
megfelelést szolgálja. 

(3) Ez a törvény az európai statisztikákról és a 
titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó 
statisztikai adatoknak az Európai Közösségek 
Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról 
szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 
322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai 

Közösségek statisztikai programbizottságának 
létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. 
március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg. 

 

1. melléklet a 2005. évi LXXXVIII. 
törvényhez 

A fogadó szervezet és az adatmódosítás 
bejelentésére szolgáló adatlapok és elektronikus 

űrlapok adattartalma 

1. A fogadó szervezet neve, székhelye, típusa és 
adószáma, cégjegyzékben nyilvántartott fogadó 
szervezet esetén cégjegyzékszáma, költségvetési 
szerv fogadó szervezet esetén törzskönyvi 
nyilvántartási száma. 

2. A fogadó szervezet kapcsolattartójának neve, 
beosztása és elérhetősége. 

3. A fogadó szervezet telephelye, telefonszáma, 
elektronikus levélcíme vagy más olyan, a kapcsolat 
felvételéhez szükséges adata, amelynek 
nyilvántartásba való felvételét kéri. 

4. Az önkéntesek közreműködésével ellátni kívánt 
tevékenységi körök és tevékenységek, 
bejelentéshez vagy engedélyhez kötött 
tevékenységek esetén annak adatai, valamint a 
fogadó szervezet nyilatkozata arról, hogy ezek a 
tevékenységi körök és tevékenységek megfelelnek 
a 3. §-ban foglaltaknak. 

5. A fogadó szervezet nyilatkozata arról, hogy a 
fogadó szervezet kíván-e 

5.1. építésiengedély-köteles munkában való 
részvételre önkéntest foglalkoztatni, és ha igen, 
annak helyéről, 

5.2. tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntest 
foglalkoztatni, 

5.3. a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes 
tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott 
nagykorú önkéntest foglalkoztatni, 

5.4. külföldön végzendő közérdekű önkéntes 
tevékenységre önkéntest foglalkoztatni, 

5.5. olyan önkéntest foglalkoztatni, aki a harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, 
ide nem értve a menekültként vagy menedékesként 
elismert, bevándorolt vagy letelepedett személyt. 
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2. A civil szervezetek gazdálkodása, az 
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes 

kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) 
Korm. rendeletből a módosításokkal 

egységes szerkezetben∗ 

(A közérdekű önkéntesség értékelésének 

számítására, a gazdálkodásra és az 

adománygyűjtésre vonatkozó 

rendelkezésekkel együtt.) 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. 
§ (1) bekezdés b) pontjában, valamint az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény 73. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. 
cikk (3) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a 
Kormány a következőket rendeli el. 

1. A rendelet hatálya 

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a civil 
szervezetekre (az alapítványokra és az 
egyesületekre, kivéve a pártot), ide nem értve a 
civil társaságot. 

(2) Az adománygyűjtésre vonatkozó rendelkezések 
kiterjednek a külföldön nyilvántartásba vett 
szervezetek Magyarország területén végzett 
tevékenységére. 

(3) Ingatlan adományozása esetén a Polgári 
törvénykönyv ajándékozásra vonatkozó szabályait 
kell alkalmazni. 

(4) A közhasznúsági melléklet tekintetében e 
rendelet hatálya kiterjed a közhasznú szervezetekre. 

(5) E rendelet alkalmazásában 

a) adomány: az a pénzbeli vagy természetbeni 
juttatás, amelyet az adományozó az adományozott 
civil szervezet alapcéljának, illetve közhasznú 
céljának elérésére ellenszolgáltatás nélkül juttat; 

b) adománygyűjtés: az a forrásteremtési 
tevékenység, amelyet az adományozott, illetve az 
általa meghatalmazottak, alapcéljának, illetve 
közhasznú céljának elérése érdekében folytatnak; 

                                                                 

∗ Legutóbb 2014.03.28. napján módosult szöveg. (A 
szerk.) 

c) adománygyűjtő: természetes személy, aki 
meghatalmazás alapján adománygyűjtésben vesz 
részt; 

d) adományozott: az a civil szervezet, amely az 
adományt alapcéljának, illetve közhasznú céljának 
megfelelően gyűjti; 

e) adományszervező: az adományozott által 
meghatalmazott egyesület, alapítvány, vagy 
nonprofit gazdasági társaság, amely az adományt a 
meghatalmazott nevében gyűjti; 

f) civil szervezet: az alapítvány és az egyesület, ide 
nem értve a pártot és a civil társaságot; 

g) felhasznált vagyon: a számviteli beszámolóban 
kimutatott saját tőke tárgyévi csökkenésének a 
közhasznú tevékenység érdekében felhasznált 
része; 

h) közszolgáltatási bevétel: az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) 2. § 21. 
pont szerinti közszolgáltatási szerződés alapján 
teljesített szolgáltatás ellenértékeként kapott 
bevétel, valamint az Ectv. 54. § a) pontja szerinti 
pénzeszköz. 

2. A civil szervezetek gazdálkodásának egyes 
szabályai 

2. § (1) A civil szervezet működéséről 
folyamatosan, de évente legalább egy alkalommal 
tájékoztatja a nyilvánosságot. 

(2) A civil szervezet az általa használt tájékoztatási 
eszközökön keresztül - így különösen honlapján, 
hírlevélben - ad tájékoztatást működéséről és az 
adományok felhasználásáról. E tájékoztatás a 
közhiteles nyilvántartások számára benyújtandó 
beszámolón túl további ismertetést nyújt. 

3. § (1) A civil szervezet éves költségvetési tervét 
a számviteli törvény szerinti egyes egyéb 
szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. 
(XII. 19.) Korm. rendelet alapján készített 
beszámoló tartalmi elemeinek megfelelően készíti 
el. 

(2) A civil szervezet szolgáltatásai fenntarthatósága 
biztosítása érdekében az ésszerű gazdálkodás elve 
szerint jár el, amely alapján az éves költségvetését 
úgy tervezi meg, hogy kiadásai és bevételei 
(adományok és felajánlások, költségvetési 
támogatások, gazdasági-vállalkozási tevékenységek 
bevétele, önkéntesek nem pénzbeli hozzájárulása, 
más bevételek) egyensúlyban legyenek. 
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4. § (1) A civil szervezet gazdálkodása során 
alapcél szerinti bevétele különösen: 

a) a tagdíj 

b) az alapítótól kapott befizetés, valamint az 
alapító által az alapítvány rendelkezésére bocsátott 
vagyon, 

c) a személyi jövedelemadó meghatározott 
részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt 
összege, 

d) a közszolgáltatási szerződés alapján végzett 
tevékenység ellenértéke, 

e) az adomány. 

(2) Az alapcél szerinti tevékenység része a 
közhasznú tevékenység. 

(3) A civil szervezet gazdasági-vállalkozási 
bevételének minősül különösen a szabad 
pénzeszközök betétbe, értékpapírba való 
elhelyezése után a hitelintézettől, az értékpapír 
kibocsátójától kapott kamatnak, illetve az állam 
által kibocsátott értékpapír hozamának olyan része, 
amelyet a gazdasági-vállalkozási tevékenység 
bevétele az összes bevételben képvisel, azzal, hogy 
a bevételt mindkét esetben e kamat és hozam nélkül 
kell számításba venni. 

(4) Civil szervezetnek hitel, visszatérítendő 
támogatás csak úgy nyújtható, ha a visszatérítési 
kötelezettség nem haladja meg a civil szervezet 
rendelkezésre álló vagyonát. E rendelkezés 
alkalmazásában figyelembe kell venni a 
követelések és tartozások egyenlegét, valamint a 
támogatási döntésben meghatározott költségvetési 
támogatás értékét. 

(5) A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 
törvény szerinti önkéntes munka egy órára jutó 
értékének számításánál a mindenkori kötelező 
legkisebb havi munkabér százhatvanad részét kell 
figyelembe venni. 

3. Az adománygyűjtés szabályai 

5. § (1) Az adományozás önkéntes. Az 
adománygyűjtés nem járhat mások zavarásával. 
Zavarásnak minősül különösen az adományozásra 
való felhívással megkeresett személy kifejezett 
elutasítása ellenére történő ismételt megkeresése. 

(2) Az adományozott köteles tájékoztatni az 
adományozót az adománygyűjtés céljáról és az 
ismert adományozót az adomány felhasználását 
illetően. 

(3) Az adomány felhasználása és az erről szóló 
beszámolás során érvényesülnie kell a nyilvánosság 
és az átláthatóság feltételeinek. Ennek érdekében az 
adományozottnak a 2. § (2) bekezdése szerinti 

módon be kell számolnia az adományok 
felhasználásáról. 

(4) E rendelet alkalmazásában nem minősül 
adománynak 

a) a közérdekű önkéntes tevékenység keretében 
végzett munka, 

b) a köznevelésről szóló törvény alapján végzett 
közösségi szolgálat, 

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

6. § Adomány juttatása esetén nem minősül 
ellenszolgáltatásnak a juttatáskor az adományozott 
által adott dolog vagy szolgáltatás, melynek értéke 
nem haladja meg a személyi jövedelemadóról szóló 
1995. évi CXVII. törvény 70. § (2a) bekezdésében 
meghatározott mértéket. 

7. § A kedvezményezetteknek a személyi 
jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. 
évi CXXVI. törvény szerinti rendelkező 
nyilatkozaton, a civil szervezet 
kedvezményezettként való feltüntetése érdekében 
végzett tevékenységre az adománygyűjtés 
szabályait kell alkalmazni. 

8. § (1) Az adományozott adományszervezőt, 
illetve adománygyűjtőt meghatalmazhat 
adománygyűjtő tevékenység folytatásával. Az 
adományszervező más szervezet 
meghatalmazásából végzett adománygyűjtő 
tevékenységre további adományszervezőnek 
meghatalmazást nem adhat. 

(2) Az adománygyűjtő a személyazonossága 
egyidejű igazolása mellett az alábbiakkal igazolja 
jogosultságát: 

a) az adományozott vagy adományszervező által az 
adománygyűjtőnek adott, az Ectv. 25. § (2) 
bekezdése szerinti meghatalmazás, valamint ennek 
mellékleteként 

b) az adományozott vagy adományszervező adatait 
tartalmazó, törvényszéki nyilvántartásból származó, 
hiteles kivonat, illetve elektronikus kivonat vagy 
annak másolata. 

9. § (1) Magáningatlanban adománygyűjtés csak 
az ingatlan használójának előzetes hozzájárulásával 
végezhető. 

(2) E § alkalmazásában magáningatlan: a lakás, a 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet székhelye, telephelye, egyéb 
helyiségei, az egyéni vállalkozó használatában álló 
helyiség, továbbá az ezekhez tartozó bekerített hely. 
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10. § (1) Pénzbeli, illetve természetbeni 
adománygyűjtés gyűjtőláda útján is megvalósítható. 
Az adománygyűjtés célját szolgáló gyűjtőláda zárt, 
oly módon, hogy az adomány elhelyezhető benne, 
ugyanakkor az elhelyezett készpénz, vagy más 
adomány felnyitás nélkül nem vehető ki. A 
gyűjtőládán fel van tüntetve az adománygyűjtő 
szervezet neve, elérhetősége. 

(2) A gyűjtőláda felnyitásakor az adománygyűjtő 
szervezet erre feljogosított legalább kettő 
képviselője jelen van. A felnyitáskor a képviselők 
jegyzőkönyvet vesznek fel a gyűjtőláda állapotáról, 
az abban talált adomány mennyiségéről (címletek 
szerint, vagy leltár szerint), ezt követően 
gondoskodnak az adományozott szervezet 
könyveibe történő bejegyzéséről. 

(3) Természetbeni adomány gyűjtésére szolgáló, 
nehezen mozgatható gyűjtőláda esetén a leltárat a 
gyűjtő szervezet székhelyén vagy telephelyén is fel 
lehet venni. 

11. § (1) Az adományszervezés, adománygyűjtés 
interneten és telefonos adománygyűjtő számokon 
keresztül is megvalósítható. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység során 
biztosítani szükséges, hogy az adományozott 
szervezet és az adományszervező azonosítható 
legyen. Az azonosítás során legalább az 
adományozott és az adományszervező nevét, 
székhelyét, valamint - amennyiben ezekkel 
rendelkezik - telefonos elérhetőségét és webcímét 
kell megjelölni. 

 

 

4. A közhasznúsági melléklet 

12. § (1) A civil szervezet és a civil szervezet jogi 
személyiséggel rendelkező szervezeti egysége az 
Ectv. 29. § (3) bekezdésében meghatározott, a 
közhasznú szervezet, valamint a közhasznú 
szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti 
egysége pedig az Ectv. 46. § (1) bekezdésében 
meghatározott - a beszámoló jóváhagyásával 
egyidejűleg elkészített - közhasznúsági mellékletét 
az e rendelet Mellékletének megfelelő, erre a célra 
rendszeresített formanyomtatványon készíti el. 

(2) A formanyomtatványt a társadalmi és civil 
kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter (a 
továbbiakban: miniszter) elektronikusan letölthető 
formában közzéteszi. 

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

5. Záró rendelkezések 

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

(2) E rendelet 12. § (2) bekezdésében 
meghatározott közzétételt a miniszter 2012. március 
31. napjáig teljesíti. 

14. § Hatályát veszti 

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

b) az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 
115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet.  

 

Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 

Közhasznúsági melléklet - minta - 

1. A szervezet azonosító adatai 

név:  

székhely:  

bejegyző határozat száma:  

nyilvántartási szám:  

képviselő neve:  

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 
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közhasznú tevékenység megnevezése:  

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,  
jogszabályhely:  

a közhasznú tevékenység célcsoportja:  

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

4. 

   

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év* Tárgyév* 

   

   

   

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1)* Tárgyév (2)* 

   

   

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:   

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1)* Tárgyév (2)* 

B. Éves összes bevétel   

ebből:   

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó  
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi  
CXXVI. törvény alapján átutalt összeg   

D. közszolgáltatási bevétel   

E. normatív támogatás   

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós  
Alapból nyújtott támogatás   

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]   

H. Összes ráfordítás (kiadás)   

I. ebből személyi jellegű ráfordítás   
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J. Közhasznú tevékenység ráfordításai   

K. Adózott eredmény   

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes  
tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű  
önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek  
megfelelően) 

  

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

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

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

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

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

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

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

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

* Adatok ezer forintban.  
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3. A személyi jövedelemadó 
meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerinti felhasználásáról 
szóló 1996. évi CXXVI. törvény a korábbi 

és a 2020. január 1. napjától hatályos 
módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglaltan  

 

A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetővé 
teszi a magánszemélyeknek, hogy befizetett adója 
meghatározott részének felhasználásáról az adóévet 
követő évben (a rendelkező nyilatkozat évében) 
külön törvényben rögzített mértékben, megjelölt 
kedvezményezett(ek) javára és eljárás szerint 
nyilatkozatban rendelkezzék. A magánszemély e 
jogának megvalósulását szolgáló eljárás 
szabályairól e rendelkezés tárgyát képező adórész 
mértékéről és a kedvezményezettek köréről az 
Országgyűlés a következő törvényt alkotja: 

1. A magánszemély rendelkezési joga 

1. § (1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. 
évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 45. 
§-ára is figyelemmel, e törvény alkalmazásában 
befizetett adónak azt az összeget kell tekinteni, 
amely a magánszemély adóbevallásában az 
összevont adóalap adójának összegéből az Szja. tv. 
45. §-ában említett kedvezmények és átutalások 
levonása után fennmarad, feltéve, hogy a 
magánszemély 

a) a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig, 
illetve amennyiben a bevallás adóhatósági javítása 
alapján az adózót további befizetendő adó terheli, 
az annak megfizetésére előírt határidőig, vagy 

b) (Hatályon kívül helyezve.) 

c) az esedékességet megelőzően benyújtott 
kérelmére az állami adóhatóság (a továbbiakban: 
adóhatóság) legfeljebb 12 havi részletfizetést vagy 
fizetési halasztást engedélyezett, és a 
magánszemély az engedélyező határozatban foglalt 
feltételeknek maradéktalanul eleget téve a 
felszámított pótlékot és az adót hiánytalanul 
megfizette. 

(2) Az adó abban az esetben is határidőben 
megfizetettnek minősül, ha az adózó a határidőben 
benyújtott bevallásában az adótartozás 
megfizetéséről átvezetés útján rendelkezik, és a 
tartozás kiegyenlítésére az átvezetés forrásául 
megjelölt összeg az átvezetés időpontjában 
ténylegesen fedezetet nyújt. 

(3) Az adó abban az esetben is megfizetettnek 
minősül, ha a bevallásban a fizetendő adó 
összegeként - az összevont adóalap adójának 
összegéből az Szja. tv. 45. §-ában említett 
kedvezmények és átutalások levonása után - nulla 
forint szerepel. 

(4) A magánszemély külön-külön nyilatkozatban 
rendelkezhet befizetett adójának 

a) egy százalékáról a 4. §-ban, 

b) további egy százalékáról pedig a 4/A. §-ban 

meghatározottak közül kiválasztott egy-egy 
kedvezményezett javára. 

(5) A befizetett adó egy-egy százalékáról csak teljes 
egészében lehet rendelkezni. 

(6) Az adózó a rendelkező nyilatkozaton 
rendelkezhet úgy, hogy nevét és postai, illetve 
elektronikus levelezési címét a 4. § (1) bekezdése 
szerinti kedvezményezettel közöljék. 

(7) Az adóhatóság a 4/A. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti kedvezményezett részére a rendelkező 
nyilatkozatot az újabb kedvezményezett 
megjelöléséig vagy a rendelkező nyilatkozat 
visszavonására irányuló nyilatkozat benyújtásáig 
veszi figyelembe. Az újabb kedvezményezett 
megjelölésére vagy a nyilatkozat visszavonására a 
nyilatkozattétel évét követően évente egy 
alkalommal, az 5. § (1) bekezdésben meghatározott 
határidőig kerülhet sor. 

2. § (1) Ha a magánszemély a befizetett adójának 
legalább egyik egy százalékáról rendelkezett, és 
rendelkezésének teljesítése megtörtént, a teljesítés 
szerinti összeg kizárólag abban az esetben 
módosítható, ha a módosítás vagy módosítások által 
a teljesítés szerinti összeg kedvezményezettenként 
legalább ötezer forinttal növekszik, és a rendelkező 
nyilatkozat évét követő év július 31. napjáig 

a) az adóhatósági ellenőrzés során hozott - az adó 
összegének növekedéséről szóló - végleges 
határozat alapján esedékessé vált adótöbbletet a 
magánszemély megfizette, vagy 

b) a magánszemély önellenőrzést nyújtott be, és ez 
alapján az adótöbbletet meg is fizette. 

(2) Az adóhatóság a rendelkező nyilatkozat évét 
követő év szeptember 30. napjáig a 4. § (1) 
bekezdése szerinti kedvezményezettnek átutalja az 
(1) bekezdés a)-b) pontja szerinti többlet-
adóbefizetés egy százalékának megfelelő összeget, 
a 4/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint 
meghatározott kiemelt előirányzat kezeléséért 
felelős fejezetnek pedig adatot szolgáltat ezen 
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összegről. A 4/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
kedvezményezettnek az egyházakkal való 
kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter a 
6/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
utalja át az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti 
többlet-adóbefizetés egy százalékának megfelelő 
összeget. Az utalás csak abban az esetben 
teljesíthető, ha az (1) bekezdés a)-b) pontjaiban 
foglaltak szerinti adóhatósági határozatból, illetve 
önellenőrzésből egyértelműen megállapítható az 
összevont adóalap adójának, illetve a levonandó 
kedvezményeknek az összege. 

(3) Ha a magánszemély rendelkező nyilatkozatot 
tartalmazó adóbevallásának módosítása, 
önellenőrzése vagy adóhatósági ellenőrzése az 
összevont adóalap adójának az Szja. tv. 45. §-a 
szerinti kedvezmények levonása, illetve átutalások 
teljesítése után fennmaradó részére kevesebbet 
állapít meg a bevallott, illetve megállapított 
összegnél, akkor a különbözetnek az 1. § (4) 
bekezdés a)-b) pontjában rögzített hányadát - ha az 
kedvezményezettenként legalább ötezer forint, és a 
rendelkezés teljesítése a kedvezményezett javára 
már megtörtént - az adóhatóság határozata alapján a 
magánszemélynek meg kell fizetnie. 

3. § (1) Az adóhatóság a rendelkező 
nyilatkozatban és az adóbevallásban feltüntetett 
adatok alapján utalja át a 4. §-ban meghatározott 
kedvezményezettek javára az 1-2. § rendelkezései 
szerint meghatározott összeget. 

(2) A 4/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
kedvezményezetteket megillető támogatást az 
egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért 
felelős miniszter utalja át. A 4/A. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti kiemelt előirányzat javára felajánlott 
összeget, valamint a kiemelt előirányzatnak az 
egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének 
anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 
4. § (3) bekezdése szerinti kiegészítő támogatását 
az előirányzattal érintett költségvetési fejezetet 
irányító szerv vezetője a 6/D. §-ban 
meghatározottak szerint használja fel. 

(3) Az (1) és (2) bekezdések szerinti utalás nem 
teljesíthető, amennyiben összege 
kedvezményezettenként nem éri el az 1000 forintot. 

2. A rendelkezési jog kedvezményezettje 

4. § (1) Kedvezményezettnek minősül 

a) a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének 
első napja előtt legalább 

aa) két évvel korábban bíróság által nyilvántartásba 
vett - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a 
továbbiakban: Civil tv.) szerinti - egyesület (kivéve 
a 4/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
kedvezményezettnek minősülő szervezetet, a pártot, 
biztosító egyesületet, munkaadói és munkavállalói 
érdek-képviseleti szervezetet), 
ab) két évvel korábban bíróság által nyilvántartásba 
vett alapítvány, közalapítvány, 

ha belföldi székhelyű és nyilatkozata szerint 
közhasznú tevékenységet végez, továbbá 
alapszabálya, alapító okirata szerint megfelel a 
Civil tv. 34. § (1) bekezdés d) pontja szerinti 
feltételnek; 

b) a Magyar Tudományos Akadémia; 

c) (Hatályon kívül helyezve.) 

d) a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 3. számú mellékletében 
szereplő országos közgyűjtemény és a 
következőkben felsorolt egyéb kulturális 
intézmény: 

1. Magyar Állami Operaház, 
2. Magyar Országos Levéltár, 
3. Országos Széchényi Könyvtár, 
4. (Hatályon kívül helyezve.) 
5. Neumann János Multimédia Központ és Digitális 
Könyvtár; 

e) az országos szakmúzeumok; 

f) az a könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb 
kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti 
tevékenységet folytató szervezet, amely a 
rendelkező nyilatkozat évének első napja előtti 
három év valamelyikében a helyi önkormányzattól, 
az országos, illetve a helyi kisebbségi 
önkormányzattól vagy a központi költségvetésből 
egyedi támogatásban részesült és nem tartozik az 
előző kategóriákba; 

g) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvény 1. mellékletében meghatározott 
felsőoktatási intézmény; 

h) a Nemzeti Együttműködési Alap. 

(2) - (3) (Hatályon kívül helyezve.)  

(4) A jogutódlással megszűnt kedvezményezett 
javára felajánlott adóösszegek - a 4. § (1) 
bekezdésében előírt követelmények teljesítése 
esetén - a kedvezményezett jogutódját illetik meg. 
A jogutód nélkül megszűnt kedvezményezett javára 
felajánlott adóösszegek az (1) bekezdés h) pontja 
szerinti kedvezményezettet illetik meg. 

(5) (Hatályon kívül helyezve.) 
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(6) A magánszemély rendelkező nyilatkozatában 
felajánlásra kerülő összegre igényt tartó 
szervezetnek az adóhatóságnál kell előzetesen - 
elektronikus úton - regisztrálnia és igazolnia a 
kedvezményezetté válás 4. § (1) bekezdésében 
foglalt feltételeit, valamint bejelenteni a kiutaláshoz 
szükséges adatokat. A regisztrációs kérelem 
benyújtásának határideje a rendelkező évet 
megelőző év szeptember 30-a, amely határidő 
jogvesztő. A szervezet a nyilvántartásba vételt 
követő évben válik kedvezményezetté, a 
regisztráció visszavonásig érvényes. 

(7) Amennyiben a regisztrációt követően 
bekövetkezett változás miatt a szervezet már nem 
felel meg a 4. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek, 
azt a változás bekövetkeztétől számított 15 napon 
belül köteles bejelenteni az adóhatóságnak. Az 
adóhatóság a bejelentést követően törli a 
szervezetet a kedvezményezettek hatósági 
nyilvántartásából. Az adóhatóság a szervezetet 
akkor is törli a nyilvántartásból, ha tudomást szerez 
a kedvezményezett törléséről vagy közhasznú 
tevékenységet nem folytató szervezetté történő 
átalakulásáról, továbbá arról, hogy nem felel meg a 
4. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek. 

(7a) Az adóhatóság a szervezetet abban az esetben 
is törli a nyilvántartásból, ha a szervezet a (6) 
bekezdés szerinti kiutaláshoz szükséges adatokra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségének 
hiánypótlásra történő felszólítás ellenére sem tesz 
eleget. 

(8) Az adóhatóság minden év január 1-jén a 
honlapján teszi közzé az adott rendelkező évben 
felajánlásra jogosult kedvezményezettek 
adószámát, nevét, székhelyét. A közzétett listát az 
adóhatóság a (7) bekezdés szerinti bejelentések 
alapján folyamatosan frissíti. Az adóhatóság 
biztosítja a közzétett listát tartalmazó adatbázis 
elérhetőségét a társadalmi és civil kapcsolatok 
fejlesztéséért felelős miniszter részére a Civil 
Információs Portálon történő közzététel, 
adatfeldolgozás és rendszerezés céljából. 

(9) Köztartozás fennállása esetén az adóhatóság az 
adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: 
Art.) rendelkezései alapján intézkedik a 
kedvezményezett javára felajánlott adóösszegnek az 
általa nyilvántartott köztartozásra történő 
átvezetéséről. A kedvezményezett részére a 
köztartozások kiegyenlítését követően fennmaradó 
összeg utalható. 

4/A. § (1) A 4. § (1) bekezdésében 
meghatározottakon túl kedvezményezettnek 
minősül 

a) a vallási egyesület, a nyilvántartásba vett 
egyház, a bejegyzett egyház, a bevett egyház (ide 
nem értve ezek belső egyházi jogi személyeit) a (2) 
bekezdésben meghatározottak szerint, 

b) a rendelkező nyilatkozat évére vonatkozó 
központi költségvetésről szóló törvényben - a 
felhasználásért felelős fejezet megjelölésével, 
kiemelt előirányzatként - meghatározott cél. 

(2) Az adóhatóság a vallási egyesületet, a 
nyilvántartásba vett egyházat, a bejegyzett egyházat 
és a bevett egyházat - kérelmére - technikai 
számmal látja el. A vallási egyesület, a 
nyilvántartásba vett egyház, a bejegyzett egyház és 
a bevett egyház a technikai szám kiadásának évét 
követő évben válik kedvezményezetté. 

(3) Az adóhatóság hivatalból technikai számmal 
látja el az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
kedvezményezettet. 

(4) Az adóhatóság vezetője a rendelkező 
nyilatkozat évét megelőző év utolsó napjáig az (1) 
bekezdés szerinti kedvezményezett technikai 
számát a Magyar Közlönyben közzéteszi. 

(5) A (4) bekezdésben meghatározott adatok 
tekintetében az adóhatóság vezetője - azon adat 
kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás 
részeként közhitelesnek minősít - közhiteles 
hatósági nyilvántartást vezet. 

3. A rendelkező nyilatkozat megtételének 
szabályai és érvényességi kellékei 

5. § (1) A magánszemély a rendelkező 
nyilatkozatot - függetlenül a személyi 
jövedelemadó megállapításának és bevallásának 
módjától - az adóévet követő év május 20-áig 
juttathatja el az adóhatósághoz. E határidő 
elmulasztása jogvesztő. 

(2) A rendelkező nyilatkozat vagy a rendelkező 
nyilatkozat megtételére szolgáló elektronikus űrlap 
tartalmazza a kedvezményezett adószámát, illetve 
technikai számát. A borítékon vagy a rendelkező 
nyilatkozaton szerepelnie kell a magánszemély 
adóazonosító jelének is. A rendelkező nyilatkozatot 
tartalmazó borítékon feltüntethető a magánszemély 
neve és lakcíme is. 

(3) A rendelkező nyilatkozatot a magánszemély a 
következő módokon juttathatja el az 
adóhatósághoz: 

a) adóbevallás esetén az adóbevallási 
nyomtatványon tünteti fel, 

b) ha a munkáltató vállalja, a munkáltatója útján, 

c) adóbevallás elektronikus úton történő benyújtása 
esetén az elektronikus űrlapon tünteti fel - kivéve, 
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ha a magánszemély nem maga készíti 
adóbevallását, és a képviselőjének a rendelkező 
nyilatkozat megküldésére meghatalmazást nem 
adott -, vagy 

d) (Hatályon kívül helyezve.) 

e) az a)-c) ponttól eltérően lezárt postai borítékban 
személyesen, postán vagy elektronikus űrlapként 
elektronikus úton. 

(3a) E törvény alkalmazásában adóbevallásnak 
minősül az állami adóhatóság által összeállított 
adóbevallási tervezet elfogadásával, javításával, 
kiegészítésével elkészített bevallás is. 

(4) Ha a magánszemély a (3) bekezdés a)-c) és e) 
pontjában meghatározott módon is benyújtja a 
rendelkező nyilatkozatát, azt a rendelkező 
nyilatkozatot kell figyelembe venni, amely a (3) 
bekezdés a)-d) pontjában meghatározott módon 
érkezett. 

(5) A magánszemély a (3) bekezdés b) pontja 
szerinti esetben az adóhatóság által rendszeresített 
nyomtatványon vagy azzal egyező adattartalmú 
lapon megtett rendelkező nyilatkozatát lezárt, 
ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírt 
postai borítékban elhelyezve juttatja el a 
munkáltatójához legkésőbb 10 nappal az (1) 
bekezdés szerinti időpontot megelőzően. A 
munkáltató kísérőjegyzéket készít, amely 
tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő 
személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték 
átadását igazoló aláírását. A munkáltató a 
rendelkező nyilatkozat tartalmát nem ismerheti 
meg, az azt tartalmazó borítékot sértetlen 
állapotban, a kísérőjegyzékkel együtt, az (1) 
bekezdés szerinti időpontig zárt csomagban küldi 
meg az adóhatóságnak. 

5/A. § (1) A rendelkező nyilatkozatban foglalt 
rendelkezés érvénytelen, ha a következő esetek 
bármelyike állapítható meg: 

a) az 1. §-ban foglalt valamely feltétel nem áll 
fenn, 

b) két rendelkező nyilatkozat esetén mindkét 
kedvezményezett a 4. §-ban vagy a 4/A. §-ban 
említettek körébe tartozik, 

c) a rendelkező nyilatkozat nem tartalmaz 
adószámot, illetve technikai számot, vagy az téves, 
illetve olvashatatlan, kivéve, ha a 4/A. §-ban 
meghatározott kedvezményezett a rendelkező 
nyilatkozatból enélkül is egyértelműen 
azonosítható, 

d) a rendelkező nyilatkozat vagy a boríték, illetve 
annak továbbítása nem felel meg az 5. § (1)-(5) 
bekezdésének, 

e) az arra kötelezett kedvezményezett a 4. § (1) 
bekezdése szerinti feltételek meglétét a 4. § (6) 
bekezdése szerinti eljárásban nem igazolja. 

(2) Ha az adóhatóság megállapítja a rendelkező 
nyilatkozatban foglalt rendelkezésnek - a 
magánszemély saját érdekkörébe tartozó - 
érvénytelenségét, erről a magánszemélyt a 
rendelkező nyilatkozat évének november 30-áig 
elektronikus úton, biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás tárhely (a továbbiakban: megfelelő 
elektronikus tárhely) hiányában, illetve amennyiben 
az adózó az elektronikus ügyintézést a rendelkezési 
nyilvántartásban kizárta, postai úton értesíti. Ha az 
adóhatóság a rendelkező nyilatkozat évének 
november 30-áig nem állapítja meg a rendelkező 
magánszemély saját érdekkörébe tartozó 
érvénytelenségét, és az általa megjelölt 
kedvezményezett a 6/A. § (3) bekezdése alapján az 
adóhatóság honlapján közzétett tájékoztatóban 
szerepel, a rendelkezést teljesíti. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt szabály nem 
alkalmazható, ha a rendelkező nyilatkozatnak a 
magánszemély érdekkörébe tartozó érvényessége, 
különösen a befizetett adó összege a rendelkező 
nyilatkozat évének november 15-éig nem 
állapítható meg. E tényről az adóhatóság a 
rendelkező nyilatkozat évének november 30-áig 
elektronikus úton, megfelelő elektronikus tárhely 
hiányában, illetve amennyiben az adózó az 
elektronikus ügyintézést a rendelkezési 
nyilvántartásban kizárta, postai úton értesíti a 
magánszemélyt. Az érvényesség kérdésében 
legkésőbb a rendelkező nyilatkozat évét követő év 
utolsó napjáig az adóhatóság döntést hoz. Ha a 
magánszemély személye vagy az adó összege a 
rendelkező nyilatkozat évét követő év utolsó 
napjáig sem állapítható meg, az adóhatóság 
érvénytelenséget megállapító döntést hoz, és az 
utalás nem teljesíthető. A döntésről, annak 
meghozatalát követő 30 napon belül, de legkésőbb 
a rendelkező nyilatkozat évét követő év utolsó 
napjáig, ha személye megállapítható, a 
magánszemélyt értesíteni kell. Az utalás abban az 
esetben teljesíthető, ha a nyilatkozat az adóhatóság 
döntése - vagy az ellene benyújtott jogorvoslati 
kérelmet elbíráló szerv döntése - szerint a 
rendelkező magánszemély és a kedvezményezett 
érdekkörében is érvényesnek minősül. 

(4) Ha a rendelkező nyilatkozat a kedvezményezett 
érdekkörében meglévő körülmény miatt 
érvénytelennek minősül, az adóhatóság e tényről a 
rendelkező nyilatkozatot tévő adózót az 
érvénytelenség okának megjelölésével legkorábban 
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a rendelkező nyilatkozat éve november 30-ától 
elektronikus úton, megfelelő elektronikus tárhely 
hiányában, illetve amennyiben az adózó az 
elektronikus ügyintézést a rendelkezési 
nyilvántartásban kizárta, postai úton értesíti. 

(5) Ha a magánszemély a 6. § (1) bekezdésében és 
6/B. § (2) bekezdésében meghatározott átutalás 
időpontjában rendelkezik a központi elektronikus 
szolgáltató rendszer használatához szükséges 
megfelelő elektronikus tárhellyel, az adóhatóság az 
átutalást követő 15 napon belül a központi 
elektronikus szolgáltató rendszerben, elektronikus 
úton ad tájékoztatást a nyilatkozatban foglalt 
rendelkezés címzettjéről, és a részére történő 
kiutalás teljesítéséről. 

(6) Az adóhatóság a nyilatkozattétel évét követően 
minden év január 31-ig elektronikus úton, 
megfelelő elektronikus tárhely hiányában, illetve 
amennyiben az adózó az elektronikus ügyintézést a 
rendelkezési nyilvántartásban kizárta, postai úton 
értesíti azon magánszemélyeket, akiknek a 4/A. § 
(1) bekezdés a) pontja szerinti szervezet javára tett 
nyilatkozata a kedvezményezett érdekköréből 
kifolyólag érvénytelen volt, vagy a nyilvántartás 
adatai alapján az értesítés évében érvénytelen lenne. 

4. A rendelkező nyilatkozat adóhatóság általi 
feldolgozásának szabályai 

5/B. § A rendelkező nyilatkozatot tartalmazó 
borítékon és a rendelkező nyilatkozatban 
feltüntetett adatok adótitoknak minősülnek, és 
ennek megfelelő védelemben részesülnek, azzal az 
eltéréssel, hogy az adóhatóság kizárólag 

a) a rendelkező nyilatkozattal összefüggésben 
indított peres eljárásban eljáró felhatalmazott 
személyeknek enged betekintést, 

b) a saját adataira és rendelkező nyilatkozatának 
tartalmára vonatkozóan ad a magánszemélynek 
tájékoztatást; 

c) a javára utalt összegekre vonatkozó 
felvilágosítást közöl a kedvezményezettel. 

5/C. § (1) Az adóhatóság - az elektronikus űrlapon 
érkezett rendelkező nyilatkozat kivételével - 

a) a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot 
és a benne elhelyezett rendelkező nyilatkozatot, 
valamint 

b) a rendelkező nyilatkozatnak az adózó nevét és 
adóazonosító jelét, ennek hiányában adószámát 
tartalmazó részét és a kedvezményezettek 
megjelölését tartalmazó perforált részét 

a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó boríték, 
illetve az adóbevallást tartalmazó boríték 

felbontásakor egymással megegyező azonosító 
kódjellel látja el, és azokat egymástól elkülönítve - 
ugyanazon személynek egyidejűleg hozzá nem 
férhető módon - dolgozza fel, ellenőrzi és őrzi. 

(2) Az adóhatóság az elektronikus űrlapon 
beérkezett rendelkező nyilatkozat adatait az 
adóbevallástól elválasztja és azonosító kódjellel 
látja el. Az adóhatóság az elektronikus űrlap 
feldolgozása során elkülönülten kezeli a rendelkező 
magánszemély és a kedvezményezett adatait. 

(3) Az adóhatóság csak 

a) a rendelkező nyilatkozattal összefüggésben 
indított peres eljárás esetén annak befejezéséig az 
abban eljáró személynek, és 

b) az 1. § (7) bekezdés szerinti eljárásban, a 2. § 
(1) bekezdésében meghatározott többlet 
kiutalásakor, a 2. § (3) bekezdésében, az 5/A. § (4)-
(6) bekezdésében, valamint a 6/A. § (5)-(6) 
bekezdésében meghatározott eljárás során 

engedélyezheti az egymástól az (1) és (2) bekezdés 
szerint elkülönített adatok kódjel alapján történő 
összekapcsolását. 

(4) Az adóhatóság őrzési kötelezettsége a 
rendelkező nyilatkozat évét követő évtől számított 
ötödik év végéig, az 1. § (7) bekezdés szerinti 
megváltoztatásának, visszavonásának évét követő 
évtől számított ötödik év végéig - ezt meghaladóan 
a rendelkező nyilatkozattal összefüggésben ezen 
időpontig indított peres eljárás esetén annak jogerős 
befejezéséig - áll fenn. E határidő elteltét követően 
az adóhatóság a borítékokat és a rendelkező 
nyilatkozatokat, illetve az elektronikus űrlap 
adatait, továbbá az adatbázisa rendelkező 
nyilatkozatokkal kapcsolatos adatait megsemmisíti 
oly módon, hogy helyreállításuk többé ne legyen 
lehetséges. 

 

5. A támogatás átutalásának szabályai 

6. § (1) Az adóhatóság a 3. §-ban meghatározott 
összeget a 4. § (1) bekezdésében meghatározott 
kedvezményezett részére legkésőbb a rendelkező 
nyilatkozat évének szeptember 30. napjáig utalja át, 
figyelemmel a (2) bekezdésre is. 

(2) Ha az adóbevallás az átutaláshoz szükséges 
adatfeldolgozásra alkalmatlan, az utalást akkor kell 
teljesíteni, ha 

a) a rendelkező nyilatkozat évének utolsó napját 
követő egy éven belül az adóbevallás, az 
egyszerűsített bevallás, az adónyilatkozat 
helyesbítése alapján az lehetséges, vagy 
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b) a rendelkező magánszemélynek az adóhatóság 
havi részletfizetést, illetve fizetési halasztást 
engedélyezett és - figyelemmel az 1. § (1) 
bekezdésében foglaltakra - az utalás már jogszerűen 
lehetségessé válik. 

(3) Csőd- vagy felszámolási eljárás, kényszer-
végelszámolás, az egyszerűsített törlési és a 
kényszertörlési eljárás alatt álló szervezet részére 
utalás nem teljesíthető, a részére a csőd- és 
felszámolási eljárás, a kényszer-végelszámolás, az 
egyszerűsített törlési és a kényszertörlési eljárás 
kezdő időpontjáig kiutalt összegekkel soron kívül 
köteles elszámolni. 

6/A. § (1) Az adóhatóság a rendelkező nyilatkozat 
évének augusztus 31. napjáig tájékoztatja az 
adópolitikáért felelős minisztert, az egyházakkal 
való kapcsolattartás koordinációjáért felelős 
minisztert, valamint a társadalmi és civil 
kapcsolatok fejlesztésért felelős minisztert az 
érvényes rendelkező nyilatkozatok alapján 

a) a 4. § (1) bekezdésében meghatározott és 
kategóriánként összesített kedvezményezettekről, a 
részükre érvényesen felajánlott kategóriánként 
összesített összegekről és az érvényesen 
rendelkezők számáról, 

b) a 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott 
kedvezményezettekről, az őket megillető 
összegekről, továbbá az egyes kedvezményezettek 
javára érvényesen rendelkezők számáról, 

c) a felajánlásokból történő részesedésből kizárt 
kedvezményezettek nevéről, adószámáról, illetve 
technikai számáról, székhelyéről és a kizárással 
érintett rendelkező évről. 

(2) Az adóhatóság az (1) bekezdés a) és b) pontja 
szerinti adatokat kedvezményezettenként, a 
kedvezményezett nevének, székhelyének, 
adószámának vagy technikai számának, a 
kedvezményezett részére érvényesen felajánlott 
összegnek és a kedvezményezett javára érvényesen 
rendelkezők számának megjelölésével a rendelkező 
nyilatkozat évének szeptember 15. napjáig, illetve a 
c) pontja szerinti adatokat a rendelkező nyilatkozat 
évének első napjától honlapján - a kedvezményezett 
nevének, adószámának, illetve technikai számának 
és székhelyének megjelölésével - közzéteszi. Az 
adóhatóság nem teszi közzé azon kedvezményezett 
adatait, amelynek - külön jogszabályban 
meghatározott esetben - az érvényesen felajánlott 
összeg nem utalható ki. 

(2a) Az adóhatóság az (1) bekezdésben 
meghatározott adatok tekintetében - azon adat 
kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás 

részeként közhitelesnek minősít - közhiteles 
hatósági nyilvántartást vezet. 

(3) A jogszabályi feltételeknek megfelelő azon 
kedvezményezettekről, akik számára az átutalás, 
vagy a köztartozásra levonás megtörtént, a (2) 
bekezdés szerinti közzétételre a rendelkező 
nyilatkozat évének utolsó napját követően kerül sor. 

(3a) Az adóhatóság a (3) bekezdésben 
meghatározott adatok tekintetében - azon adat 
kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás 
részeként közhitelesnek minősít - közhiteles 
hatósági nyilvántartást vezet. 

(4) Az adóhatóság biztosítja a (3) bekezdésben 
meghatározott adatokat tartalmazó adatbázis 
elérhetőségét a társadalmi és civil kapcsolatok 
fejlesztéséért felelős miniszter részére az általa 
működtetett információs portálon történő 
közzététel, adatfeldolgozás és rendszerezés 
céljából. 

(5) A kedvezményezettet kérelmére az adóhatóság 
elektronikus úton térítésmentesen tájékoztatja a 
javára rendelkező - az adatszolgáltatás időpontjában 
- érvényes és érvénytelen, valamint el nem bírált 
nyilatkozatot tevők számáról, régiónkénti, 
megyénkénti, korcsoportonkénti megoszlásáról, az 
érvénytelenséget okozó - az 5/A. § (1) bekezdés a)-
d) pontjának megfelelően részletezett - okokról és 
azok arányáról. 

(5a) A 4/A. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott kedvezményezettet elektronikus úton 
benyújtott kérelmére, az állami adóhatóság a 
kérelem benyújtását követő 30 napon belül, de 
legkorábban október 15-től elektronikus úton 
térítésmentesen tájékoztatja a javára rendelkező 
nyilatkozatot tevők számának településenkénti 
megoszlásáról. 

(6) Az állami adóhatóság a kérelem benyújtását 
követő 30 napon belül, de legkorábban október 15-
től elektronikus úton tájékoztatja az 1. § (6) 
bekezdése szerinti adatokról azokat a 4. § (1) 
bekezdése szerinti kedvezményezetteket, akik 
elektronikus úton benyújtott nyilatkozatuk alapján 
igényt tartanak ezen adatszolgáltatásra. A 
tájékoztatás a magánszemély adott rendelkező évi 
érvényes nyilatkozata alapján történik. A 
kedvezményezett az ily módon rendelkezésre álló 
adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével 
kapcsolatban a magánszeméllyel történő 
kapcsolatfelvételre, tájékoztatás nyújtására 
használhatja fel, és az adatokat kizárólag az 
adatszolgáltatást követő 5 évig kezelheti. 
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6/B. § (1) Az adóhatóság a rendelkező nyilatkozat 
évét követő időszakban a jogvitákat lezáró 
határozatok, valamint a 6. § (2) bekezdése és a 2. § 
(1) bekezdése alapján a 4/A. § (1) bekezdésében 
meghatározott kedvezményezetteket megillető 
összegről az egyházakkal való kapcsolattartás 
koordinációjáért felelős minisztert és az 
adópolitikáért felelős minisztert a rendelkező 
nyilatkozat évének augusztus 31-i tájékoztatójához 
kapcsolt pótlistán értesíti. 

(2) A 4/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
kedvezményezettnek az egyházakkal való 
kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter - 
az adóhatóság által a rendelkező nyilatkozat évének 
december 31. napjával meghatározott és az (1) 
bekezdés szerint a korábbi időszak pótlistája 
alapján - megnövelt összeget a rendelkező 
nyilatkozat évét követő év január 31-éig utalja át, 
feltéve, hogy a kedvezményezett az átutalás 
időpontjában is vallási egyesületként, 
nyilvántartásba vett egyházként, bejegyzett 
egyházként, bevett egyházként van nyilvántartva. 

6. A támogatás felhasználásának szabályai 

6/C. § (1) A 4. § (1) bekezdés a)-g) pontjában 
meghatározott kedvezményezett az e törvény 
alapján átutalt összegnek a 6. § szerinti átutalását 
követő év december 31. napjáig történő 
felhasználására vonatkozó, a cél szerinti és 
működési költségeket összegszerűen is tartalmazó 
adatait - meghatározva a támogatás esetleges, az 
átutalást követő második év december 31. napjáig 
terjedő tartalékolásának tényét, célját és összegét is 
- a kiutalást követő második év május 31. napjáig 
az adóhatóság részére elektronikus úton küldi meg 
(a továbbiakban: beszámolási kötelezettség). A 
kedvezményezett a köztartozásra átvezetett 
összeget is feltünteti a beszámolóban. A fel nem 
használt - ötezer forintot meghaladó - összeget a 
kedvezményezett a beszámolással együtt az 
adóhatóság részére visszautalja. 

(2) A 4. § (1) bekezdésében meghatározott 
kedvezményezettet jogutód nélküli megszűnése 
esetén a megszűnését megelőzően soron kívüli, 
jogutódlással történő megszűnése esetén a 
jogutódot a jogelődre vonatkozó tartalmú és 
határidejű beszámolási kötelezettség terheli. A 
jogutód nélkül megszűnő kedvezményezett az e 
törvény alapján fel nem használt összeget a soron 
kívüli beszámolással egyidejűleg az adóhatóság 
részére visszautalja. A visszafizetett összeg a 
központi költségvetés bevétele. 

(3) Ha az adóhatóság az (1) bekezdés szerinti 
határidő lejártát követően megállapítja, hogy a 4. § 
(1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett 
beszámolási kötelezettségének 

a) nem tett eleget, 

b) teljesítése során számszakilag hibás adatot 
közölt, vagy nem az elszámolandó összeget 
szerepelteti, és az adóhatóság által az adatok 
javítására kitűzött határidőt elmulasztotta, vagy 

c) teljesítése során valótlan adatot közölt, 

határozatával kizárja a 4. § (1) bekezdésében 
meghatározott kedvezményezettet a határozat 
véglegessé válását követő rendelkező évben tett 
felajánlásokból történő részesedésből. 

(4) Ha az adóhatóság a 4. § (1) bekezdés a)-g) 
pontjában meghatározott kedvezményezett 
beszámolási kötelezettségének teljesítése során 
megállapítja, hogy a kedvezményezett az egy éves 
tartalékolási időt túllépte és a visszafizetési 
kötelezettségét nem teljesítette, erről határozatot 
hoz, amelyben a kedvezményezettet a közhasznú 
tevékenység megvalósítására az egy éves 
tartalékolási idő lejártáig fel nem használt, az ötezer 
forintot elérő összeg visszafizetésére kötelezi. 

(5) A 4. § (1) bekezdésében meghatározott 
kedvezményezett beszámolási kötelezettsége során 
az adóhatóság részére megküldött dokumentumok 
őrzésére az 5/C. § (4) bekezdését kell alkalmazni. 

(6) Az adóhatóság a 4. § (1) bekezdésében 
meghatározott kedvezményezett beszámolási 
kötelezettsége során az adóhatóság részére 
megküldött dokumentumok adataiból az átutalt, 
illetve köztartozásra visszatartott támogatás, a 
felhasznált vagy tartalékolt támogatás, valamint a 
visszafizetendő támogatás összegét honlapján 
közzéteszi, továbbá a dokumentumokat és a (3) 
bekezdés szerinti kizáró határozatokat tartalmazó 
adatbázist elektronikus úton - az e célra kialakított 
számítógépes rendszeren keresztül - a társadalmi és 
civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium rendelkezésére bocsátja, 
aki azokat a felhasználást követő év június 30. 
napjáig a civil szervezetekkel foglalkozó honlapján 
közzéteszi azzal, hogy azok e határidőtől számított 
egy évig, de legalább a következő év ezen 
adatainak nyilvánosságra hozataláig nem 
távolíthatók el. 

(7) Az a 4. § (1) bekezdésében meghatározott 
kedvezményezett, amely rendelkezik általa 
fenntartott vagy a megbízása alapján működtetett 
olyan internetes felülettel, amelynek tartalmáért a 4. 
§ (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett 



 28 

felel (a továbbiakban: saját honlap), a beszámolási 
kötelezettség során az adóhatóság részére 
megküldött dokumentumokat a saját honlapján is 
közzéteszi a felhasználást követő év május 31. 
napjáig, és azt e határidőtől számított egy évig nem 
távolíthatja el. 

6/D. § (1) A 4/A. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott kiemelt előirányzat javára felajánlott 
összeget a rendelkezést követő évben a 
felhasználásában érintett - a központi 
költségvetésről szóló törvényben meghatározott - 
költségvetési fejezet költségvetése tartalmazza, 
felhasználása pályázati úton történik. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti felhasználásról a 
költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője a 
felhasználás évére vonatkozó, a központi 
költségvetés végrehajtásáról szóló törvény fejezeti 
indokolásában részletesen elszámol, megnevezve a 
pályázaton nyertes szervezeteket, személyeket és a 
nekik juttatott összegeket. Az elszámolást a 
fejezetet irányító szerv honlapján a 6/C. § (6) 
bekezdésének megfelelően közzéteszi. 

7. § (1) - (6) (Hatályon kívül helyezve.)  

(7) A 4. § szerinti kedvezményezettnek átutalt 
összeg olyan költségvetési támogatásnak minősül, 
amelynek az e törvény szerinti, közcélú 
tevékenységeknek megfelelő felhasználását, a 
kedvezményezetti feltételek fennállását az 
adóhatóság az adóigazgatási rendtartásról szóló 
törvény (a továbbiakban: Air.) és az Art. megfelelő 
szabályai alkalmazásával jogosult ellenőrizni. 
Amennyiben az adóhatóság - szükség esetén a 
külön jogszabály alapján hatáskörrel rendelkező 
illetékes szerv állásfoglalásának 
figyelembevételével - megállapítja, hogy a 
kedvezményezetti feltételek nem álltak fenn, 
valamint a közcélú tevékenységnek nem megfelelő 
felhasználást, erről határozatot hoz, amelyben 
rendelkezik az összegnek az Art. előírása szerinti 
elévülési időn belüli visszafizetéséről. 

(8) A felhasználás abban az esetben tekinthető - a 
közcélú tevékenység szempontjából - 
megfelelőnek, amennyiben a költségvetési 
támogatást 

a) a 4. § (1) bekezdés a) pont aa)-ad) alpontja 
szerinti kedvezményezett az alapcél szerinti 
közhasznú tevékenysége megvalósítására fordítja, 

b) a 4. § (1) bekezdés b)-i) pontja szerinti 
kedvezményezett a létesítő okiratában és a rá 
vonatkozó külön jogszabályokban 
alaptevékenységként meghatározott közcélú, 

közérdekű, közhasznú tevékenység megvalósítására 
fordítja. 

(9) A kedvezményezett fenntartásával, 
működésével kapcsolatos költségek - a 6/C. § (1) 
bekezdése szerinti tartalékolás esetén, ideértve a 
tartalékolást követő években felmerült, ilyen jellegű 
költségeket is - együttes összege a felhasználás 
évében nem haladhatja meg a felhasznált összeg 
huszonöt százalékát, de legfeljebb 25 millió 
forintot. A kedvezményezett reklám és marketing 
célú tevékenységére fordított költségek együttes 
összege a felhasználás évében nem haladhatja meg 
a felhasznált összeg tíz százalékát, de legfeljebb 10 
millió forintot. 

(10) Működési költségként különösen a következők 
vehetők figyelembe: 

a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

aa) 79. §-a szerinti személyi jellegű ráfordítások, 
ab) 83. § (3) bekezdése szerinti fizetendő kamatok 
és kamatjellegű ráfordítások, a pénzügyi műveletek 
egyéb ráfordításai, 

b) székhely, működési hely - kivéve, ha az 
valamely alapító, tag, vezető tisztségviselő, 
alkalmazott vagy ezek hozzátartozója által bármely 
jogcímen lakás céljára használt ingatlana is egyben 
- fenntartásával és működtetésével kapcsolatos 
költségek, így különösen az ingatlan bérleti díja és 
a kedvezményezettet terhelő közműdíjak, 

c) postaköltség, telefon- és internetszolgáltatás 
alapdíja, 

d) - költségvetési szervek esetében - személyi és 
dologi juttatások. 

(11) Ha a kedvezményezett a 4. § (1) bekezdése 
szerinti feltételek meglétét a 4. § (6) bekezdése 
szerinti eljárásban nem igazolja, erről az 
adóhatóság fellebbezéssel meg nem támadható 
határozatot hoz, amelyet közigazgatási perben a 
kedvezményezett támadhat meg. 

(12) A rendelkező nyilatkozattal kapcsolatos 
ügyben az Air. és az Art. rendelkezéseit az e 
törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A 
kedvezményezett az e törvényben foglalt 
kötelezettségeinek megsértése esetén az Art. 
szerinti mulasztási bírsággal sújtható. 

7. Záró rendelkezések 

8. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napját követő 5. 
napon lép hatályba azzal, hogy rendelkező 
nyilatkozatot első alkalommal az 1996. évi 
jövedelemnek - az 1. §-ban meghatározott - 
adójáról lehet tenni. 
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(2) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős 
miniszter, hogy a társadalmi és civil kapcsolatok 
fejlesztéséért felelős miniszter egyetértésével 
kiadott rendeletben szabályozza a beszámolási 
kötelezettség formai és tartalmi követelményeit. 

8/A. § (1) A lelkiismereti és vallásszabadság 
jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi 
CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 2012. január 
1-jén hatályos 34. § (1) bekezdése szerinti szervezet 
(a továbbiakban: szervezet) a 4. § (1) bekezdés a) 
pont aa) alpontja szerinti kedvezményezettnek 
minősül azzal, hogy a 4. § (1) bekezdésében 
meghatározott feltételeket a 2012., 2013. és 2014. 
rendelkező évben nem kell teljesítenie. 

(2) A szervezetnek első alkalommal a 2015. 
rendelkező évben felajánlott összegekről a 2017. 
évben kell teljesítenie a 6/C. § (1) bekezdése 
szerinti kötelezettséget. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti szervezetnek az 
adóhatóság a rendelkezés évének december 31-ével 
meghatározott és - a 6/B. § (1) bekezdése szerint - a 
korábbi időszak pótlistája alapján megnövelt 2011. 
rendelkező évi összeget a szervezet nyilvántartásba 
vételének és a kiutaláshoz szükséges adatoknak az 
adóhatósághoz történő bejelentését követő 15 
napon belül utalja át. 

(4) Az adóhatóság a szervezetet a 2011. rendelkező 
év utáni időszakban a jogvitákat lezáró határozatok, 
valamint a 2. § (1) bekezdése és a 6. § (2) 
bekezdése alapján megillető támogatás mértékéről 
tájékoztatja. 

(5) Az adóhatóság 2015. január 1-jét követően a 7. 
§ (7) bekezdése szerinti ellenőrzést a szervezet 4. § 
szerinti kedvezményezettként folytatott közcélú 
tevékenysége tekintetében végzi. 

(6) Az Ehtv. 2012. január 1-jén hatályos 35. § (3) 
bekezdése alapján megszüntetett szervezet részére a 
2012. rendelkező évben felajánlott és e törvény 
rendelkezései alapján még ki nem utalt támogatás a 
központi költségvetés bevétele. 

(7) A szervezet technikai száma 2012. január 1-jén, 
az Ehtv. 2012. január 1-jén hatályos 34. § (2) 
bekezdése szerinti egyház technikai száma - ha az 
Országgyűlés az Ehtv. 2012. január 1-jén hatályos 
34. § (2) bekezdés szerinti elismerését elutasítja - 
2012. május 20-án megszűnik. A megszüntetett 
technikai szám ismételten csak annak a 
szervezetnek adható ki, amelyet az Országgyűlés a 
technikai szám megszüntetését követően 
egyházként ismert el. 

(8) (Hatályon kívül helyezve.) 

(9) A szervezet a 6/C. § (1) bekezdés szerinti 
beszámolási kötelezettséget első alkalommal a 
2013. évben teljesíti azzal, hogy a 2011. évben 
kiutalt támogatásról 2013-ban kell a beszámolási 
kötelezettséget teljesíteni. 

8/B. § A 4. § (2) bekezdés a Magyarország 2012 . 
évi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvénnyel 
hatályon kívül helyezett g) pontját a hatályvesztését 
megelőzően tett rendelkező nyilatkozatok 
tekintetében alkalmazni kell. 

8/C. § (1) E törvénynek az egyes civil 
szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú 
módosításáról szóló 2013. évi CCXIII. törvénnyel 
(a továbbiakban: Módtv.) megállapított 4. § (1) 
bekezdés rendelkezéseit a 2014. és az azt követő 
rendelkező évi felajánlásokkal összefüggő 
eljárásokban kell alkalmazni. 

(2) E törvénynek a Módtv.-vel módosított 6/C. § (1) 
bekezdése rendelkezéseit a hatálybalépéskor 
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. A 
Módtv.-vel megállapított 6/C. § (1) bekezdése 
hatálybalépése előtt kiutalt támogatások 
tartalékolása esetén ezen összegeket 2015. 
december 31-ig fel kell használni. 

8/D. § E törvénynek az egységes elektronikus 
ügyintézési rendszer kialakításához szükséges 
egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi 
CXXI. törvénnyel megállapított 5/A. § (2), (4) és 
(5) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor 
kell alkalmazni, ha az adóhatóság az elektronikus 
ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 
2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen 
vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett 
szerv vonatkozásában az elektronikus 
kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én 
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 

8/E. § E törvénynek az egyes adótörvények és más 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. 
évi LXXVII. törvénnyel megállapított 3. § (3) 
bekezdését első alkalommal a 2017. évi rendelkező 
nyilatkozat szerinti felajánlásokkal összefüggő 
eljárásokban kell alkalmazni. 

8/F. § E törvénynek az egyes adótörvények és más 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. 
évi LXXVII. törvénnyel módosított 5. § (2) 
bekezdését, a (3) bekezdés b) és e) pontját, valamint 
(5) bekezdését első alkalommal a 2018. évi 
rendelkező nyilatkozatnál kell alkalmazni. 
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8/G. § E törvénynek az egyes adótörvények és 
más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2017. évi LXXVII. törvénnyel módosított 6/C. § (6) 
bekezdését első alkalommal a 2015. évben kiutalt 
összegekről benyújtott közleményekre vonatkozóan 
kell alkalmazni azzal, hogy az adóhatóság első 
alkalommal 2018. január 1-jét követően teszi közzé 
honlapján az adatokat, majd ezt követően az 
adatokat havonta frissíti. 

8/H. § (1) E törvénynek a személyi jövedelemadó 
meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 
törvény módosításáról szóló 2017. évi CLIV. 
törvénnyel megállapított 1. § (7) bekezdését, 
valamint az 5/A. § (4) és 5/C. § (3)-(4) 
bekezdéseket első alkalommal a 2018. évi 
rendelkező nyilatkozatnál kell alkalmazni. 

(2) E törvénynek a személyi jövedelemadó 
meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 
törvény módosításáról szóló 2017. évi CLIV. 
törvénnyel megállapított 1. § (7) bekezdésével 
összefüggésben rendelkező év alatt minden esetben 
az adóévet követő évet kell érteni, függetlenül attól, 
hogy a magánszemély melyik évben tette meg 
rendelkező nyilatkozatát. 

8/I. § E törvénynek a személyi jövedelemadó 
meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 
törvény módosításáról szóló 2017. évi CLIV. 
törvénnyel megállapított 5/A. § (6) bekezdését első 
alkalommal a 2019. évben kell alkalmazni. 

8/J. § E törvénynek a személyi jövedelemadó 
meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 
törvény módosításáról szóló 2017. évi CLIV. 
törvénnyel megállapított 6/A. § (5) bekezdése 
szerinti elektronikus adatszolgáltatást az állami 
adóhatóság első alkalommal 2018. szeptember 1-jét 
követően teljesíti. 

8/K. § E törvénynek a személyi jövedelemadó 
meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 
törvény módosításáról szóló 2017. évi CLIV. 
törvénnyel megállapított 6/A. § (5a) bekezdését 
első alkalommal a 2018. rendelkező évi 
nyilatkozatoknál kell alkalmazni. 

9. § A kedvezményezett a 2012. és 2013. évben a 
4. § (2) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatát a 
következő tevékenységekre vonatkozóan teszi: 

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, 
gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 

2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak 
gondozása, 

3. tudományos tevékenység, kutatás, 

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés, 

5. kulturális tevékenység, 

6. kulturális örökség megóvása, 

7. műemlékvédelem, 

8. természetvédelem, állatvédelem, 

9. környezetvédelem, 

10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és 
ifjúsági érdekképviselet, 

11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 
esélyegyenlőségének elősegítése, 

12. emberi és állampolgári jogok védelme, 

13. a magyarországi nemzetiségekkel, valamint a 
határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 

14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi 
jogviszony keretében megbízás alapján folytatott 
sporttevékenység kivételével, 

15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, 
önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás, 

16. fogyasztóvédelem, 

17. rehabilitációs foglalkoztatás, 

18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek 
képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - 
ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a 
kapcsolódó szolgáltatások, 

19. euroatlanti integráció elősegítése, 

20. közhasznú jogállású szervezetek számára 
biztosított - csak közhasznú jogállású szervezetek 
által igénybe vehető - szolgáltatások, 

21. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó 
tevékenység, 

22. bűnmegelőzés és áldozatvédelem. 

10. § (1) Azon szervezetek, amelyek a 2014. 
évben a 4. § (5) bekezdése szerinti eljárásban 
igazolták a kedvezményezetti feltételeket, nem 
kötelesek a 4. § (6) bekezdése szerint előzetes 
regisztrációs eljárást kezdeményezni, a 
kedvezményezetti feltételek igazolásával egyúttal a 
4. § (6) bekezdése szerinti regisztrációs 
kötelezettségüknek is eleget tesznek. Amennyiben a 
kedvezményezetti feltételek igazolását követően 
bekövetkezett változás miatt a szervezet már nem 
felel meg a 4. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek, 
azt a változás bekövetkeztétől számított 15 napon 
belül köteles bejelenteni az adóhatóságnak. 
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(2) Az adóhatóság a 4. § (8) bekezdése szerinti 
közzétételi kötelezettségét első alkalommal 2015. 
január 1-jén teljesíti, amely lista tartalmazza a 
2014. évben a 4. § (5) bekezdése szerinti eljárásban 
a kedvezményezetti feltételeket igazoló, valamint 
az 10. § (1) bekezdése alapján előzetes regisztrációs 
eljárásban részt vevő és a kedvezményezetti 
feltételeket igazoló szervezeteket. 

11. § (1) A 2016. adóévre vonatkozóan 2017. 
évben benyújtott rendelkező nyilatkozatok esetén a 
magánszemély adóazonosító jelének a rendelkező 
nyilatkozaton vagy a borítékon kell szerepelnie. A 
rendelkező nyilatkozatot érvényesnek kell tekinteni 
abban az esetben is, ha a magánszemély az 5. § (3) 
bekezdés a)-c) pontjában meghatározottakon túl 
lezárt postai borítékban személyesen, postán vagy 
elektronikus úton juttatta el az adóhatósághoz, és a 
rendelkező nyilatkozat az egyéb érvényességi 
feltételeknek megfelel. E rendelkezés nem 
befolyásolja a kedvezményezettek részére a 2017. 
évben tett rendelkező nyilatkozatok tekintetében 
nyújtott kiegészítő támogatásokat. 

(2) Az adóhatóság az érintett nyilatkozatokat az (1) 
bekezdés hatálybalépésének hónapját követő 
harmadik hónap végéig felülvizsgálja. 

12. § A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, 
valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. 
törvény módosításához kapcsolódóan egyes 
törvények módosításáról szóló 2019. évi XXXVI. 
törvénnyel megállapított 4. § (1) bekezdés a) pont 
aa) alpontja, 4/A. § (1) bekezdés a) pontja és (2) 
bekezdése, valamint 6/B. § (2) bekezdése első 
alkalommal a 2020. rendelkező évi nyilatkozatok 
esetében alkalmazandó. 

  

 

4. A személyi jövedelemadó 
meghatározott részében az adózó 

rendelkezése szerint részesített 
kedvezményezetteknek átutalt összeg 

felhasználásáról szóló közlemény formai 
és tartalmi követelményeiről szóló 9/2008. 
(IV. 10.) PM-SZMM együttes rendeletnek 

a korábbi és a 2018. 04. 15. napjától 
hatályos legújabb módosításaival 

egységes szerkezetbe foglaltan 

 
A személyi jövedelemadó meghatározott részének 
az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 
szóló 1996. évi CXXVI. törvény 8. § (2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a 
pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) 
pontjában, valamint a szociális és munkaügyi 
miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. 
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § m) pontjában 
meghatározott feladatkörben eljárva - a 
következőket rendeljük el: 

1. § 
A személyi jövedelemadó meghatározott részének 
az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 
szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: 
Szjftv.) 4. § (1) bekezdésében meghatározott 
kedvezményezettek az Szjftv. 3. § (1) bekezdése 
szerint átutalt összeg felhasználására vonatkozó, az 
Szjftv. 6. § (3) bekezdése szerinti közlemény (a 
továbbiakban: közlemény) megküldésére, illetve 
internetes honlapon történő közzétételére vonatkozó 
kötelezettségüket az e rendelet melléklete szerinti 
formában, illetve tartalommal kötelesek teljesíteni. 
A közleményt az adóügyek elektronikus 
intézésének szabályairól szóló 34/2007. (XII. 29.) 
PM rendeletben foglaltak figyelembevételével az 
ügyfélkapun keresztül kell megküldeni az állami 
adóhatósághoz. 

2. § 
E rendeletet első alkalommal a 2007. adóévre 
benyújtott rendelkező nyilatkozatoknál kell 
alkalmazni. 

3. § 
E rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép 
hatályba. 

 

Melléklet a 9/2008. (IV. 10.) PM-SZMM együttes rendelethez 
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Közlemény  
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról 

[A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló  
1996. évi CXXVI. törvény 6. § (3) bekezdése alapján] 

A kedvezményezett azonosító adatai 

A) 

Kedvezményezett szervezet neve: .............................................................................. ........................................................................... 

Szervezeti formája: ................................................................................. ................................................................................................... 

Bírósági nyilvántartási száma:...................................................................... ........................................................................................... 

Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma:.......................................................................................... ................................. 

Székhelye: ............................................................................................... ................................................................................................... 

Képviselője: .................................................................................................................... .......................................................................... 

Adószáma:......................................................................................................... ......................................................................................... 

Létesítő okirat vagy jogszabály szerinti közcélú, közérdekű, közhasznú célja:.................................................................... ........... 

B) 

Kizárólag a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 
szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szervezetek esetében kell 

kitölteni, abban az esetben, ha a szervezet rendelkezik közhasznúsági fokozattal! 

Közhasznúsági fokozata: .................................................................................................................................... .................................... 

Közhasznúsági jogállást megállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma: ........... .................................................. 

 

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok 

Az adatokat Ft-ban kell megadni 

A A rendelkező évben juttatott összeg  

A1 Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg (A*0,3):  

A2 Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg (A2<=A1)  

A3 Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:  

A4 Ebből tartalékolt összeg (A-A2-A3):  

A5 A tartalékolás célja:  

A6 A tartalékolás időtartama:  

B A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg:  

B1 Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg:  

B2 Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg (B2<=B1):  

B3 Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:  

B4 Ebből tovább tartalékolt összeg (B-B2-B3):  

B5 A tartalékolás célja:  
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B6 A továbbtartalékolás időtartama:  

C A tárgyévet megelőző második évben tartalékolt, tárgyévben felhasználható összeg:  

C1 Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg:  

C2 Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg (C2<=C1):  

C3 Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:  

C4 Ebből tovább tartalékolt összeg (C-C2-C3):  

C5 A tartalékolás célja:  

C6 A továbbtartalékolás időtartama:  

D A tárgyévet megelőző harmadik évben tartalékolt, tárgyévben felhasználható összeg:  

Dl Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg:  

D2 Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg (D2<=D1):  

D3 Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:  

D4 Ebből fel nem használt összeg (D-D2-D3):  

E A tárgyévben felhasználható teljes összeg (A+B+C+D):  

El Ebből a tárgyévben működésre fordítható teljes összeg (A1+B1+C1+D1):  

F A tárgyévben felhasznált teljes összeg:  

F1 A tárgyévben működésre felhasznált teljes összeg (A2+B2+C2+D2):  

F2 A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált teljes összeg (A3+B3+C3+D3):  

F3 A tartalékolt teljes összeg (A4+B4+C4):  

F4 Már fel nem használható összeg (D4):  

* Tárgyévnek a rendelkező évet követő naptári évet kell tekinteni. Ugyanakkor a táblázat kitöltése során figyelembe kell venni azt az 
összeget is, ami a rendelkező évben már felhasználásra került az akkor átutalt összegből. 

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése 
(max. 800 karakter) 
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5. Kivonatok az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvényből a korábbi és a 2020. 01. 01. 
napjától hatályos legutóbbi 
módosításokkal egységes szerkezetben 

(A gazdálkodásra, könyvvezetésre, 

beszámolásra, állami támogatásra és a 

Nemzeti Együttműködési Alapra vonatkozó 

rendelkezések.) 

 
Az Országgyűlés elismerve, hogy 
az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen 
Magyarország fejlődéséhez, a civil szervezetek a 
társadalom alapvető egységei, amelyek 
folyamatosan hozzájárulnak közös értékeink 
mindennapi megvalósulásához; az egyesülési 
szabadság érvényesülése, valamint a civil 
szervezetek működési alapjainak megteremtése, 
társadalmilag hasznos és közösségteremtő 
tevékenységük elismerése, közérdekű, illetve 
közhasznú tevékenységük támogatása érdekében - 
összhangban az Alaptörvénnyel, valamint az 1976. 
évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett Polgári és 
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 
rendelkezéseivel - a következő törvényt alkotja: 
 

1. A törvény hatálya 

1. § (1) E törvény hatálya a Polgári Törvénykönyv 
(a továbbiakban: Ptk.) szerinti alapítványokra, 
egyesületekre, valamint a közhasznú szervezetekre, 
illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb 
szervezetekre terjed ki. 

(2) Nem kell alkalmazni e törvény II-X. fejezetét a 
civil társaságra, a pártok működését segítő 
tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási 
tevékenységet végző alapítványra (a továbbiakban: 
pártalapítvány), a pártra, továbbá VII-X. fejezetét a 
kölcsönös biztosító egyesületre és a 
szakszervezetre. 

2. Értelmező rendelkezések 

2. § E törvény alkalmazásában 

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

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

3. befektetési tevékenység: a civil szervezet 
eszközeiből történő értékpapír-, társasági tagsági 
jogviszonyból eredő vagyoni értékű jog, ingatlan és 
más egyéb éven túli befektetést szolgáló 
vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenység; 

4. cél szerinti juttatás: a civil (közhasznú) szervezet 
által (közhasznú) alaptevékenysége keretében 
nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás; 

5. civil delegált: a X. fejezetben meghatározott 
Tanács, illetve kollégium azon tagja, akit a civil 
jelöltállítási rendszerben a civil szervezetek 
választottak meg; 

6. civil szervezet: 

a) a civil társaság, 
b) a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület 
- a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító 
egyesület kivételével -, 
c) - a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével - 
az alapítvány. 

7. elsődlegesen gazdasági-vállalkozási 
tevékenységű szervezet: azon szervezet, amelynek 
éves összes bevétele hatvan százalékát eléri vagy 
meghaladja a gazdasági-vállalkozási 
tevékenységéből származó éves összes bevétele; 

8. feladatfinanszírozást szolgáló költségvetési 
támogatás: valamely közfeladat államháztartáson 
kívüli szervezet által történő ellátását, valamint e 
feladat ellátásához közvetlenül kapcsolódó, arányos 
működési költségeket finanszírozó költségvetési 
támogatás; 

8a. civil szervezetek normatív támogatása: a civil 
szervezetek által gyűjtött adományok után járó, a 
gyűjtött adomány mértékével arányos az 56. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján nyújtott támogatás; 

8b. civil szervezetek egyszerűsített támogatása: a 
helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek 
számára az 56. § (1) bekezdés h) pontja alapján 
egyszerűsített formában, jogosultsági alapon 
nyújtott támogatás a helyi közösség érdekében 
végzett tevékenységük támogatására; 

9. felelős személy: a civil szervezet vezető 
tisztségviselője, létesítő okiratában és belső 
szabályzataiban vezető tisztségviselőként megjelölt 
vagy egyébként érdemi döntési jogkörrel 
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rendelkező személy, valamint az a személy, aki a 
létesítő okirat felhatalmazása, a civil szervezet 
döntéshozó szervének határozata vagy szerződés 
alapján a civil szervezet képviseletére vagy 
pénzforgalmi számlája feletti rendelkezésre 
jogosult; 

10. gazdálkodó tevékenység: azon tevékenységek 
összessége, amelyek a civil szervezet vagyoni, 
pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági 
eseményt eredményeznek; 

11. gazdasági-vállalkozási tevékenység: a 
jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt 
eredményező, üzletszerűen végzett gazdasági 
tevékenység, kivéve 

a) az adomány (ajándék) elfogadását, 
b) a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti 
tevékenységet (ideértve a közhasznú tevékenységet 
is), 
c) a pénzeszközök betétbe, értékpapírba, társasági 
részesedésbe történő elhelyezését, 
d) az ingatlan megszerzését, használatának 
átengedését és átruházását; 

12. határon túli civil szervezet: a határon túli 
magyarságnak a szülőföldjén való - egyéni és 
közösségi - boldogulása, anyagi és szellemi 
gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése 
és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és 
egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása 
és erősítése érdekében tevékenykedő, más állam 
területén, annak jogszabályai alapján működő civil 
szervezet; 

13. hatókör: civil szervezet működésének földrajzi 
kiterjedése, amely lehet: 

a) helyi: a működés területe a székhely (illetve 
telephelyek) településére vagy annak egy részére 
korlátozódik; 
b) területi: a működés kiterjedése a helyi kiterjedést 
meghaladja, de nem éri el az országos szint 
követelményeit; 
c) országos: a civil szervezet legalább hét 
megyében tartós tevékenységet végez; 
d) nemzetközi: a civil szervezet több országban 
fejti ki tevékenységét. 

14. induló tőke: a civil szervezet létrehozásakor az 
alapító(k), illetve alapító tag(ok) által a civil 
szervezet rendelkezésére bocsátott vagyon; 

15. költségvetési támogatás: az államháztartás 
alrendszerei terhére nyújtott pénzbeli vagy nem 
pénzbeli juttatás, amelyet a támogató nem 
elsősorban ellenszolgáltatás ellenében, de konkrét 
program megvalósítása vagy meghatározott 
időszakban a támogatott szervezet működtetése 

érdekében nyújt. Költségvetési támogatás 
különösen: 

a) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel 
kapott költségvetési támogatás, 
b) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a 
Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből 
juttatott támogatás, 
c) az Európai Unió költségvetéséből vagy más 
államtól, nemzetközi szervezettől származó 
támogatás, 
d) a személyi jövedelemadó meghatározott 
részének az adózó rendelkezése szerint felajánlott 
összege; 

16. közcélú tevékenység: személyek csoportja 
által, valamely a csoportnál tágabb közösség 
érdekében - más, e közösségbe nem tartozó 
személyek érdekeinek sérelme nélkül - végzett 
tevékenység. 

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

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

19. (Hatályon kívül helyezve.) 

20. 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; 

21. közszolgáltatási szerződés: valamely közfeladat 
vagy a közfeladat egy részének a szerv nevében 
történő ellátására - a Ptk. 6:256. §-ában 
meghatározottak alapján - kötött írásbeli szerződés. 
Nem minősül közszolgáltatási szerződésnek azon 
közszolgáltatással kapcsolatban kötött szerződés, 
amelynek nyújtása jogszabályban meghatározott 
feltételeken alapuló engedélyhez van kötve; 

22. közvetlen politikai tevékenység: párt érdekében 
végzett politikai tevékenység, az országgyűlési 
képviselői választáson történő jelöltállítás, a 
megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-
testületébe történő jelöltállítás, az Európai 
Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú 
város képviselő-testületébe történő jelöltállítás, 
valamint a polgármester jelölése; nem minősül 
közvetlen politikai tevékenységnek a külön 
törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet 
által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati 
képviselői választáson történő jelöltállítás valamint 
a polgármester jelölése. 

23. - 24. (Hatályon kívül helyezve.)  

25. nem pénzbeli támogatás: vagyoni értékkel 
rendelkező forgalomképes dolog, szellemi alkotás, 
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illetve vagyoni értékű jog részben vagy egészében, 
véglegesen vagy ideiglenesen, teljesen vagy 
részben ingyenesen történő átruházása vagy 
átengedése, illetve szolgáltatás biztosítása; 

26. pályázati felhívás: az a nyilvános vagy előre 
meghatározott körben közzétett felhívás, amely a 
pályázók összevetésére alkalmas feltételeket és a 
pályázattal elnyerhető cél szerinti juttatást, a 
pályázat értékelésének lényeges feltételeit 
(beleértve a benyújtási és értékelési határidőket, 
valamint a pályázat elbírálására hivatottak körét) 
megjelöli; 

27. tartós adományozás: a civil szervezet és az 
adományozó által írásban kötött szerződés alapján 
nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az 
adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az 
adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) 
évében és az azt követő legalább három évben, 
évente legalább egy alkalommal - azonos vagy 
növekvő összegben - ellenszolgáltatás nélkül adja, 
azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a 
közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás 
nyújtása keretében utal az adományozó nevére, 
tevékenységére; 

28. törzsvagyon: az induló tőke, megnövelve 
alapítvány esetében a csatlakozók által kifejezetten 
az induló tőke növelése érdekében rendelkezésre 
bocsátott vagyonnal; 

29. (Hatályon kívül helyezve.) 

 

*** 
V. FEJEZET 

A CIVIL SZERVEZET GAZDÁLKODÁSA 

8. A gazdálkodás általános szabályai 

 
17. § (1) A civil szervezet a létesítő okiratában 

meghatározott cél megvalósítása érdekében 
vagyonával önállóan gazdálkodik, civil szervezet 
elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység 
folytatására nem alapítható. 

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

(3) A civil szervezet a létesítő okiratban 
meghatározott cél szerinti tevékenységet (a 
továbbiakban: alapcél szerinti tevékenység) - 
ideértve a közhasznú tevékenységet is - folytathat 
és - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek 
biztosítása érdekében - gazdasági-vállalkozási 

tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az 
alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti. 

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

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

18. § (1) A civil szervezet 

a) alapcél szerinti (közhasznú), és 

b) gazdasági-vállalkozási 

tevékenységet folytathat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ea) a kizárólag az alapcél szerinti (közhasznú) 
tevékenységet szolgáló dolog, jogátruházásának, 
illetve átengedésének ellenértékét, valamint 
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eb) a részben az alapcél szerinti (közhasznú) 
tevékenységet szolgáló dolog, jogátruházásának, 
illetve átengedésének ellenértékéből a dolog, illetve 
a jog korábbi alapcél szerinti (közhasznú) 
használatával arányos részt; 

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

fa) a pénzeszköz betétbe, értékpapírba, társasági 
részesedésbe történő elhelyezése révén megszerzett 
(elért) kamatot, osztalékot, árfolyamnyereséget és 
más bevételt, 
fb) az ingatlan megszerzése, használatának 
átengedése és átruházása révén megszerzett 
bevételt. 

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

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

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

c) más civil szervezettől kapott támogatás, illetve 
adomány. 

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

a) a központi költségvetésből kapott támogatás, 
illetve adomány; 

b) az elkülönített állami pénzalapokból kapott 
támogatás, illetve adomány; 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

9. Az adománygyűjtés szabályai 

24. § Civil szervezet javára adománygyűjtő 
tevékenység folytatható. 

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

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

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

VI. FEJEZET 

CIVIL SZERVEZETEK 
KÖNYVVEZETÉSÉNEK, BESZÁMOLÁSI 

RENDJÉNEK SZABÁLYAI 

10. A könyvvezetés nyilvántartási szabályai 

27. § (1) A civil szervezetnek az alapcél szerinti 
(ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve a 
gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó 
bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) 
elkülönítetten kell nyilvántartani. 

(2) A civil szervezet nyilvántartásaira egyebekben a 
reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell 
alkalmazni, azzal, hogy közhasznú jogállású 
szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet. 

11. A beszámolási szabályok 

28. § (1) A civil szervezet a működéséről, 
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az 
üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év 
utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint 
mérlegfordulónappal a jogszabályban 
meghatározottak szerint köteles beszámolót 
készíteni. 

(2) Civil szervezet esetében az üzleti év azonos a 
naptári évvel. Az üzleti év az év közben alakuló, 
illetve megszűnő szervezetek esetében a 
megalakulás, illetve megszűnés évében tér el a 
naptári évtől. A mérleg fordulónapja - a megszűnést 
kivéve - december 31. 

(3) A beszámoló formáját a civil szervezet által 
folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az 
alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-
vállalkozási tevékenység összes bevételének) 
nagysága, valamint a könyvvezetés módja 
határozza meg. 

(4) Civil szervezet jogi személyiséggel rendelkező 
szervezeti egysége a civil szervezetre vonatkozó 
szabályok szerinti beszámolót készít, amelyet a 30. 
§ (1) bekezdése szerint letétbe helyez. 

29. § (1) A civil szervezet könyvvezetése - a 
beszámolási kötelezettség függvényében - az 

egyszeres vagy a kettős könyvvitel rendszerében, 
magyar nyelven, forintban történhet. 

(2) A civil szervezet beszámolója tartalmazza: 

a) a mérleget (egyszerűsített mérleget), 

b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést), 

c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő 
mellékletet. 

(3) A civil szervezet köteles a beszámolójával 
egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. 

(4) A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet 
kiegészítő mellékletében be kell mutatni a 
támogatási program keretében végleges jelleggel 
felhasznált összegeket támogatásonként. 
Támogatási program alatt a központi, az 
önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból, illetve 
más gazdálkodótól kapott, a tevékenység 
fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, 
adományt kell érteni. Külön kell megadni a 
kiegészítő mellékletben a támogatási program 
keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként 
kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben 
részletezett adatokat. 

(5) A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet 
kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet 
által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket 
és programokat. 

(6) A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a 
szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, 
ezen tevékenységek fő célcsoportjait és 
eredményeit, valamint a közhasznú jogállás 
megállapításához szükséges 32. § szerinti adatokat, 
mutatókat. 

(7) A közhasznúsági melléklet tartalmazza a 
közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a 
vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 
összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek 
felsorolását. 

30. § (1) A civil szervezet köteles a jóváhagyásra 
jogosult testület által elfogadott beszámolóját, 
valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező 
könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot 
vagy a záradék megadásának elutasítását is 
tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel 
együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját 
követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni 
és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén 
ugyanolyan formában és tartalommal, mint 
amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót 
felülvizsgálta. 

(2) A civil szervezet az (1) bekezdés szerinti 
kötelezettségének a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 
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szabályokról szóló törvényben meghatározott 
módon tesz eleget. 

(3) A letétbe helyezett beszámolót, valamint 
közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek 
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 
eljárási szabályokról szóló törvényben 
meghatározott módon kell közzétenni, valamint 
adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál 
számára lehetővé kell tenni. 

(4) Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, 
a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, 
valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon 
történő elhelyezésére is. A civil szervezet a saját 
honlapon közzétett adatok folyamatos 
megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő 
második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig 
biztosítja. 

(5) Ha a civil szervezet a beszámolóval, valamint 
közhasznúsági melléklettel kapcsolatos (1)-(3) 
bekezdés szerinti kötelezettségét elmulasztja és azt 
egy éven belül nem pótolja, a bíróság a civil 
szervezetet a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 
szabályokról szóló törvény 37. § (2) bekezdésében 
megállapított mértékű pénzbírsággal sújthatja. 

(6) A civil szervezet beszámolójára egyebekben a 
számvitelről szóló törvény, valamint az annak 
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet 
előírásait kell alkalmazni. 

 

*** 
 

IX. FEJEZET 

A CIVIL SZERVEZETEK ÁLLAMI 
TÁMOGATÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI 

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

(2)  
(3) Az államháztartás központi alrendszeréből a 
civil szervezetek részére nyújtott költségvetési 
támogatások szakmai összehangolása, az azonos 
projekt célok párhuzamos finanszírozásának 
kiszűrése érdekében a miniszter szakmai 
monitoring rendszert működtet. 

(4) A (3) bekezdés szerinti szakmai 
monitoringrendszer tartalmazza a pályázati 

kiírások, támogatási döntések és támogatások 
alapvető adatait. 

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

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

53/A. § (1) Jelentős költségvetési támogatásnak 
minősül, ha valamely szervezet a szakmai 
monitoring rendszer adatai alapján, az 
államháztartás központi alrendszeréből kapott 20. § 
(3) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési 
támogatásai (egybeszámított támogatás) összesen 
meghaladják valamely költségvetési év 
vonatkozásában az ötvenmillió forintot. 

(2) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a jelentős 
költségvetési támogatásban részesülő civil 
szervezet nyilvántartás szerint képviseletre jogosult 
vezető tisztségviselőjét (a továbbiakban: kötelezett) 
- az (1) bekezdés szerinti feltétel teljesülését 
követően a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
fennállásáról és esedékességének időpontjáról szóló 
tájékoztató megküldésével a miniszter 
harmincnapos határidővel felhívja 
vagyonnyilatkozat tételére. 

(3) Nem kell a kötelezettnek vagyonnyilatkozatot 
tennie, ha 

a) az 53/B. § (4) bekezdés szerinti őrzési időn belül 
e törvény alapján már tett vagyonnyilatkozatot, 
vagy 

b) a kötelezett az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a 
továbbiakban: Vnytv.) hatálya alatt már tett 
vagyonnyilatkozatot abban az évben, amikor a (2) 
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bekezdés alapján vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettsége keletkezik és a kötelezettségének a 
vagyonnyilatkozat tétel tényét, időpontját és az 
őrzés helyét rögzítő - a vagyonnyilatkozatot őrző 
által teljes bizonyító erejű magánokiratban kiadott - 
nyilatkozat megküldésével tesz eleget. 

(4) A (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatás 
tartalmazza 

a) a Vnytv. melléklete szerinti nyomtatványt, 

b) a nyomtatvány kitöltéséhez szükséges írásbeli 
útmutatást, 

c) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
megszegésének jogkövetkezményeire való 
figyelmeztetést. 

(5) A vagyonnyilatkozat átvételére, 
nyilvántartására, kezelésére és őrzésére és a 
vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok 
védelmére vonatkozó további szabályokat az 
őrzésért felelős szabályzatban állapítja meg. 

53/B. § (1) A vagyonnyilatkozatot a 
vagyonnyilatkozat-tétel napján fennálló 
érdekeltségi és vagyoni helyzetről, valamint a 
vagyonnyilatkozat-tétel időpontját megelőző öt 
naptári évben szerzett bármilyen jogviszonyból 
származó jövedelemről kell kitölteni. 

(2) A vagyonnyilatkozat tartalmazza a Vnytv. 8. § 
(3) bekezdése szerinti adatokat. A 
vagyonnyilatkozat-tétel formai követelményeire 
megfelelően kell alkalmazni a Vnytv. 11. § (1)-(5) 
bekezdésének rendelkezéseit. 

(3) A vagyonnyilatkozat őrzéséért a miniszter 
felelős (a továbbiakban: őrzésért felelős). A 
vagyonnyilatkozat átvételét követő tizenöt napon 
belül a Civil Információs Portálon közzé kell tenni 
az átadás tényét és idejét azon szervezethez 
kapcsolt módon, amellyel összefüggésben az 53/A. 
§ (2) bekezdés szerinti kötelezettség keletkezett. 

(4) A vagyonnyilatkozatot az átvételtől számított öt 
évig kell megőrizni. 

(5) Ha a kötelezett új vagyonnyilatkozatot tett, az 
őrzésért felelős a vagyonnyilatkozat általa őrzött 
példányát nyolc napon belül a kötelezettnek 
visszaadja. 

53/C. § (1) Vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségét az teljesíti, aki annak 
esedékességekor valós tartalmú 
vagyonnyilatkozatot tesz. A valós tartalom 
megállapítására vonatkozóan a vagyonnyilatkozat 
őrzéséért felelős ellenőrzési eljárást folytathat le az 
53/D. §-ban foglaltak szerint. 

(2) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
teljesítését az őrzésért felelős ellenőrzi. 

(3) Ha a kötelezett a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségét nem teljesíti határidőben és e 
mulasztásra nem különös méltánylást igénylő okból 
került sor, a miniszter erről szóló tájékoztatása 
alapján a kincstár azon szervezet támogatásainak 
kifizetését felfüggeszti, amely a kötelezett 53/A. § 
(2) bekezdés szerinti felhívását megalapozta. 

53/D. § (1) Az őrzésért felelős ellenőrzési eljárást 
folytathat le, ha a kötelezett vagyoni helyzetére 
vonatkozó valamely bejelentés szerint alaposan 
feltehető, hogy vagyongyarapodása a 
nyilatkozattételi-kötelezettségét megalapozó 
jogviszonyából, illetve az őrzésért felelős által 
ismert egyéb törvényes forrásból származó 
jövedelme alapján nem igazolható. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzési eljárás 
lefolytatása esetén az őrzésért felelős a kötelezettet 
meghallgatja. Nem lehet meghallgatást sem 
kezdeményezni, ha a bejelentő névtelen, illetve, ha 
a bejelentés nyilvánvalóan alaptalan, vagy olyan 
tényre, körülményre utal, amelyet az őrzésért 
felelős már a korábbi meghallgatás során tisztázott. 
Meghallgatásra - a kötelezett kérelme alapján - a 
kötelezett által megbízott más személynek a 
jelenlétében, jegyzőkönyvezés mellett kerülhet sor. 

(3) A vagyonnyilatkozat tartalmát abban az esetben 
ismerheti meg az őrzésért felelős, ha döntenie kell a 
vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezéséről. 

(4) Az őrzésért felelős - a vagyonnyilatkozat 
haladéktalan megküldésével - az állami 
adóhatóságnál a kötelezett és a vele egy 
háztartásban élő hozzátartozója 
vagyongyarapodásának az adóigazgatási eljárás 
részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti 
vizsgálatát kezdeményezi, ha 

a) az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során a 
vagyonnyilatkozatok tartalmából alaposan 
feltehető, hogy a kötelezett vagyongyarapodása a 
nyilatkozattételi kötelezettséget megalapozó 
jogviszonyából, illetve az őrzésért felelős által 
ismert egyéb törvényes forrásból származó 
jövedelme alapján nem igazolható, 

b) a meghallgatás során a bejelentésben szereplő 
tények, adatok, körülmények nem tisztázódnak 
hitelt érdemlően. 

(5) A vagyongyarapodási vizsgálatra a Vnytv. 14. § 
(6) bekezdését és 15. §-át megfelelően kell 
alkalmazni. 

(6) Ha a Vnytv. 15. § (1) bekezdése szerint az 
állami adóhatóság által megállapított összeg 
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meghaladja a Vnytv. 16. § (1) bekezdése szerinti 
mértéket, a felfüggesztett támogatási jogviszony 
hatályát veszti, az abból származóan a 
felfüggesztést megelőzően átutalt támogatás Ptk. 
szerinti késedelmi kamattal növelt összegére a 
támogató jogosult. 

53/E. § Az 53/A. § (1) bekezdés szerinti 
egybeszámított támogatás nyomon követése 
érdekében a civil szervezeteknek nyújtott 
támogatásokról a Civil Információs Portálon 
működtetett szakmai monitoring rendszeren 
keresztül a folyósítást megelőzően tájékoztatást kell 
nyújtania: 

a) a fejezetet irányító szervnek az 54. § a) pontja 
szerinti támogatásokról; 

b) az állami adóhatóságnak a személyi 
jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerinti felajánlásáról az Szftv. 6/A. § 
(4) bekezdés szerint; 

c) a Magyar Államkincstárnak az 54. § c) pontja 
szerinti támogatásokról. 

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

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

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

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

 

X. FEJEZET 

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP 

16. Az Alap rendeltetése 

55. § A Nemzeti Együttműködési Alap (a 
továbbiakban: Alap) a civil önszerveződések 
működését és szakmai tevékenységét, nemzeti 
összetartozásuk erősítését és a közjó 
kiteljesedésében vállalt szerepük segítését támogató 
finanszírozási forma. Az Alap forrását a központi 
költségvetésről szóló törvény a miniszter által 

vezetett minisztérium fejezeti kezelésű 
előirányzataként tartalmazza. 

17. Az Alap kiadásai 

56. § (1) Az Alap terhére az alábbi célokra 
teljesíthetők kifizetések: 

a) civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli 
beszámolóban feltüntetett adományok értéke után 
járó tíz százalékos normatív kiegészítés, amelyet a 
civil szervezet működési költségeinek fedezésére 
fordít; 

b) civil szervezetek működésének támogatása; 

c) civil szervezeteket, határon túli civil 
szervezeteket érintő szakmai programok, különösen 
évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli 
rendezvények, valamint a programok 
megvalósításához közvetlenül kapcsolódó 
költségek támogatása; 

d) nemzetközi civil kapcsolatokban a 
magyarországi civil szervezetek jelenlétének 
biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, 
fesztiválokon történő részvétel támogatása, 
nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, 
európai integrációt elősegítő programok 
támogatása; 

e) civil szférával kapcsolatos tudományos 
kutatások, monitoringtevékenység és nyilvántartási 
feladatok támogatása; 

f) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, 
tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve 
esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő 
tevékenység és intézmények támogatása; 

g) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus 
és írott szakmai sajtó támogatása; 

h) helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek 
egyszerűsített támogatása, amelyet a civil szervezet 
alapcél szerinti közösségteremtő, a hatókörébe 
tartozó közösség érdekében végzett 
tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek 
fedezésére fordít; 

i) adományosztó szervezeteknek szóló juttatás a 
Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa 
(továbbiakban: Tanács), illetve a kollégiumok 
egységes elvek mentén meghatározott, 
forrásautomatizmus biztosításáról szóló döntései 
alapján; 

j) civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása; 

k) az Alap működtetésével kapcsolatos költségek 
fedezete; 

l) civil információs centrumok működésének 
támogatása. 
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(2) Az Alap rendelkezésére álló tárgyévi támogatási 
forrás 

a) nyolcvanöt százalékára egységes elvek alapján 
meghatározott támogatási döntések útján az (1) 
bekezdés a)-j) pontja szerinti, 

b) tizenöt százalékára pedig a miniszter által 
jóváhagyott egyedi támogatási kérelmek alapján az 
(1) bekezdés b)-g) és i)-j) pontjai szerinti 

költségvetési támogatásokra történhet 
kötelezettségvállalás. 

(3) Az Alap rendelkezésére álló tárgyévi támogatási 
források legalább 

a) (Hatályon kívül helyezve.) 

b) hetven százalékára vissza nem térítendő 
támogatásra 

az (1) bekezdés szerinti cél megjelölésével 
nyilvános pályázatot kell kiírni. 

57. § (1) Az Alap terhére csak az 56. § (1) 
bekezdés b) vagy l) pontja szerinti támogatás 
nyújtható azon civil szervezetnek, amely a pályázat 
megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben 
beszámolóval igazolható éves összes bevétele eléri 
vagy meghaladja a miniszter rendeletében 
meghatározott értéket. E bekezdés szerinti esetben 
az 56. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás 
csak visszatérítendő formában nyújtható. 

(2) A visszatérítési kötelezettség alá eső 
költségvetési támogatás az adóhatóság által 
foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 
törvény szerinti adók módjára behajtandó 
köztartozásnak minősül. 

(3) Adók módjára hajtandó be az e törvény 
rendelkezései szerint nyújtott támogatás azon része 
is, amit a kedvezményezett a vonatkozó támogatási 
szerződéstől eltérően használt fel. 

18. Az Alap bevételei 

58. § (1) Az Alap bevételi forrásai: 

a) a jogi személyek, jogi személyiség nélküli 
szervezetek és természetes személyek befizetései; 

b) a létesítő okirat eltérő rendelkezése hiányában a 
jogutód nélkül megszűnt civil szervezet, közhasznú 
szervezet vagyona; 

c) az Szftv. 4. § (1) bekezdés h) pontja szerint 
felajánlott összeg; 

d) a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényben 
az Alap támogatásaként meghatározott összeg; 

e) átvett központi költségvetési előirányzatok; 

f) költségvetési támogatás; 

g) egyéb bevételek. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt befizetések 
a Ptk. szerinti közérdekű kötelezettségvállalásnak 
minősülnek. 

(3) Az Alap bevétele és év végi maradványa nem 
vonható el. Az év végi maradvány a tárgyévi 
bevételi terv teljesülése előtt igénybe vehető - az 
előző évek kötelezettségvállalásainak fedezeteként - 
a kiadási és bevételi előirányzat egyidejű 
módosításával. 

(4) (Hatályon kívül helyezve.) 

(5) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti összeg az 
adott költségvetési évet megelőző második évben 
az Szftv. 4. § (1) bekezdése szerinti 
kedvezményezetteknek felajánlható és ténylegesen 
kiutalt összeg különbsége. 

(6) Az adóhatóság minden év február 1-jéig adatot 
szolgáltat a miniszter, valamint az államháztartásért 
felelős miniszter számára az (5) bekezdésben 
foglaltak teljesítése céljából 

a) a tárgyév január 1-jei állapot szerint a tárgyévet 
megelőző évben az Szftv. 4. § (1) bekezdés szerinti 
kedvezményezetteknek potenciálisan felajánlható 
összegről, 

b) a tárgyév január 1-jei állapot szerint a tárgyévet 
megelőző évben az Szftv. 4. § (1) bekezdés szerinti 
kedvezményezetteknek ténylegesen kiutalt 
összegről. 

(7) Az Alap kezelő szerve az Alap bevételei és 
kiadásai kezelésére elkülönített nyilvántartást vezet. 

19. A kedvezményezettek 

59. § (1) Az Alap terhére nyújtott támogatás 
kedvezményezettje az e törvény szerinti egyesület 
(ide nem értve a szakszervezetet és pártot), illetve 
alapítvány lehet. 

(2) - (3) (Hatályon kívül helyezve.)  

(4) A határon túli civil szervezet 

a) Magyarországon nyilvántartásba vett civil 
szervezettel együttesen lehet támogatás 
kedvezményezettje az 56. § (1) bekezdés c), f), g), 
j) pontja, 

b) önállóan lehet támogatás kedvezményezettje - 
feltéve, hogy társpályázóként egy alkalommal már 
támogatás kedvezményezettje volt - az 56. § (1) 
bekezdés c) pontja 

szerinti támogatás esetén. 

20. Az Alap szervezete 

60. § (1) Az Alap céljainak megvalósítására 
vonatkozó elvi, irányító és koordináló döntéseket a 
Tanács hozza meg. A Tanács kilenc tagból áll. 
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(2) A Tanács 

a) három tagját az e törvény szerinti civil 
jelöltállítási rendszeren keresztül bejelentkezett 
szervezetek képviseletére jogosult elektorok 
közvetlenül választják meg, 

b) három tagját az Országgyűlés az illetékes 
szakbizottsága útján jelöli ki, 

c) három tagját a jogszabályok előkészítésében 
való társadalmi részvételről szóló törvény 
rendelkezései szerint civil szervezetekkel megkötött 
stratégiai partnerségi megállapodás alapján, a 
szervezetek személyi javaslatára a miniszter saját 
hatáskörében kéri fel. 

(3) A Tanács elnökét a miniszter a Tanács tagjai 
közül nevezi ki. 

(4) A Tanács a miniszter által jóváhagyott éves 
munkaterv alapján látja el feladatát. 

(5) A Tanács valamennyi tagjának kijelölése és a 
megbízásának átvétele után kezdi meg működését. 
A Tanács első ülését a miniszter hívja össze. 

(6) A szabályszerűen összehívott ülésen a Tanács 
akkor döntésképes, ha a tagok több mint fele a 
szavazásban részt vesz. A Tanács minden tagjának 
egy szavazata van. A Tanács a döntéseit a jelen 
lévő tagok többségének egyetértésével hozza meg. 

(7) A Tanács működésének részletes szabályait a 
miniszter által jóváhagyott ügyrend határozza meg. 
A Tanács az ügyrendjét, illetve annak módosítását a 
tagok legalább kétharmadának az egyetértésével 
fogadja el. 

61. § (1) A miniszter az Alap forrásainak 
felhasználása, a pályázati kiírások elkészítése, a 
beérkező pályázatok elbírálása, valamint a 
támogatott célok megvalósulásának szakmai 
ellenőrzése érdekében rendelet útján kilenc tagú 
kollégiumokat hoz létre. A kollégium létrehozására 
vonatkozó miniszteri rendeletben meg kell 
határozni a kollégium elnevezését és azt, hogy az 
56. § (1) bekezdés a)-j) pontja szerinti mely 
tevékenységi körét támogatja. 

(2) A kollégium 

a) három tagja a 71. § és 72. § szerinti civil 
jelöltállítási rendszeren keresztül kerül 
megválasztásra, 

b) három tagot a kormányzati ágazati szakpolitikai 
feladatot ellátó miniszter - a jogszabályok 
előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 
törvény rendelkezései szerint - az általa vezetett 
minisztériummal stratégiai partnerségi 
megállapodást kötött civil szervezetekkel történt 
egyeztetést követően delegál, 

c) három tagot pedig a miniszter a jogszabályok 
előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 
törvény rendelkezései szerint, a minisztériumával 
stratégiai partnerségi megállapodást kötött civil 
szervezetekkel történt egyeztetést követően saját 
hatáskörében jelöli ki. 

(3) A kollégium elnökét a kollégium tagjai közül a 
miniszter nevezi ki. 

(4) A kollégium akkor döntésképes, ha a tagjainak 
több mint fele a szavazásban részt vesz. A 
kollégium minden tagjának egy szavazata van. 

(5) A kollégium működésének szabályait - a 
jogszabályok és a Tanács vonatkozó döntéseinek 
keretein belül - ügyrendjében maga határozza meg. 
A kollégium az ügyrendjét, illetve annak 
módosítását a tagok legalább kétharmadának 
egyetértésével fogadja el és a miniszter hagyja jóvá. 

(6) A kollégiumnak a Tanács által meghatározott 
támogatási célok alapján, a Tanács elnökének 
egyetértésével tárgyév február 15-éig döntenie kell 
a pályázatok kiírásáról. A Tanács elnökének 
egyetértése vagy a döntés hiányában a pályázat 
kiírásáról a Tanács a kollégium javaslatának 
megérkezésétől, vagy a döntés hiányában a határidő 
eredménytelen elteltétől számított tizenöt napon 
belül köteles dönteni. 

(7) A (6) bekezdés szerinti pályázat elbírálásáról a 
kollégium dönt. Amennyiben a Tanács elnöke a 
kollégiumnak a pályázat elbírálására vonatkozó 
döntésével nem ért egyet, akkor azt - a döntés 
végrehajtásának felfüggesztésével egyidejűleg, 
indokolással - végleges elbírálás végett a Tanács elé 
terjeszti, amelyről a Tanács tizenöt napon belül 
köteles ülésén dönteni. 

(8) A kollégium döntéseit a jelen lévő tagok 
többségének egyetértésével hozza meg. 

(9) A Tanács döntései a kollégiumok számára 
kötelezőek. 

(10) A kollégium valamennyi tagjának kijelölése és 
a megbízásának átvétele után kezdi meg 
működését. A kollégium első ülését a miniszter 
hívja össze. 

(11) Az 58. § (1) bekezdés e) pontja szerinti forrás 
felhasználása, a pályázati kiírások elkészítése, a 
beérkező pályázatok elbírálása, valamint a 
támogatott célok megvalósulásának szakmai 
ellenőrzése érdekében a miniszter az (1) 
bekezdéstől eltérő elnevezéssel, kilenctagú 
kollégiumot hozhat létre. 

(12) A kollégium döntést hoz az e törvény szerint 
hatáskörébe utalt támogatásokról. 
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62. § (1) A kollégium döntéseiben nem vehet részt 
a Tanács elnöke és tagja. 

(2) A Tanács elnöke és tagjai által jelzett, a saját és 
közeli hozzátartozó tekintetében 
összeférhetetlennek minősülő szervezet támogatási 
igénye érvénytelen. A kollégium elnöke és tagjai 
által jelzett, a saját és közeli hozzátartozó 
tekintetében összeférhetetlennek minősülő 
szervezet támogatási igénye annak a kollégiumnak 
a tekintetében érvénytelen, ahova a kollégium 
elnökének és tagjainak megbízása szól. 

(3) A Tanács elnöke és tagja, a kollégium vezetője 
és tagja nem vehet részt olyan pályázat 
elbírálásában, amelynek megítélésénél tőle 
elfogulatlan állásfoglalás nem várható. 

(4) Az összeférhetetlenségről legkésőbb a pályázat 
elbírálására összehívott ülést megelőző öt nappal az 
érintettnek írásban az Alapkezelő részére 
nyilatkoznia kell. Az összeférhetetlenség 
kérdésében felmerült vita esetén a kollégium, 
illetve a Tanács öt napon belül sorra kerülő ülésén 
zárt napirendi pont keretében dönt. 

(5) Ha az érintett az összeférhetetlenség 
fennállásáról valótlanul nyilatkozik vagy valótlan 
adatot szolgáltat, a Tanács elnöke javaslatot tesz a 
tisztségviselő visszahívására. A 60. § (2) bekezdés 
a) pontja alapján megválasztott tag helyett új tag 
megválasztását a civil jelöltállítási rendszeren 
keresztül bejelentkezett szervezetek képviseletére 
jogosult elektorok útján, a 60. § (2) bekezdés b) 
pontja alapján kijelölt tag helyett új tag kijelölését 
az Országgyűlés illetékes szakbizottsága útján kell 
kezdeményezni. 

63. § A Tanács az ügyrendje alapján, a kollégiumi 
struktúra figyelembevételével a Nemzeti Gazdasági 
és Társadalmi Tanácsban civil szervezetek 
képviseletét ellátó öt személy delegálásáról a tagok 
legalább kétharmadának egyetértésével hoz döntést. 

21. Az Alap működése 

64. § Az Alapot a miniszter által miniszteri 
rendeletben kijelölt szervezet (a továbbiakban: 
Alapkezelő) kezeli. Az Alapkezelő felel a 
kollégiumi döntések előkészítésének és 
végrehajtásának törvényességéért. 

65. § (1) A Tanács és a kollégiumok tagjait - a 
kijelölésüket, illetve megválasztásukat követő 
harminc napon belül - a miniszter bízza meg. A 
Tanács és a kollégiumok tagjainak megbízatása 
négy évre szól. 

(2) A Tanács és a kollégiumok tagjainak 
költségátalányát és költségtérítése elszámolásának 
szabályait a miniszter az államháztartásért felelős 

miniszterrel egyetértésben, rendeletben határozza 
meg. A költségátalány egy hónapra járó összege a 
mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi 
összegének felét, költségtérítés esetén pedig a 
mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi 
összegének kétharmadát nem haladhatja meg. 

66. § (1) Nem lehet a Tanács tagja, és a kollégium 
tagja 

a) politikai párt vezető testületének tagja, 
tisztségviselője, 

b) politikai felsővezető, közigazgatási államtitkár, 
helyettes államtitkár, országgyűlési képviselő, 
nemzetiségi szószóló, az Európai Parlament tagja, 
megyei (fővárosi), települési önkormányzat 
képviselő-testületének tagja, polgármester, 
alpolgármester, Nemzeti Gazdasági és Társadalmi 
Tanácsban civil szervezetek képviseletét ellátó tag 
vagy hozzátartozója, 

c) a Tanács tagjának vagy a kollégium tagjának 
hozzátartozója, 

d) az, aki a jelölését megelőző öt éven belül olyan 
civil szervezet vezető tisztségviselője volt, amely 
megszűnt, és a megszűnését megelőző kettő éven 
belül keletkezett állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozás megfizetésére a 
szervezetet vagy jogutódját jogerős hatósági vagy 
bírósági határozat kötelezte, és ennek nem tett 
eleget, kivéve, ha vezető tisztségviselői 
megbízatására kifejezetten a szervezet anyagi 
helyzetének rendezése érdekében került sor, 

e) az, akinek a megbízatása visszavonással szűnt 
meg, 

f)  
(1a) Nem lehet a Tanács tagja az, aki a megelőző 
mindkét ciklusban a Tanács tagja volt. 

(1b) Nem lehet a kollégiumnak a tagja az a 
személy, aki a megelőző mindkét ciklusban 
ugyanezen kollégiumnak a tagja volt. 

(2) A Tanács tagja és a kollégium tagja a 
megbízásakor nyilatkozik, hogy nem áll fenn vele 
szemben az (1) bekezdésben foglalt kizárási ok. Ha 
a kizárást megalapozó körülmény a megbízást 
követően keletkezik, a tag köteles az 
összeférhetetlenséget az azt megalapozó körülmény 
keletkezésétől számított harminc napon belül 
megszüntetni. 

(3) A Tanács tagjával és a kollégium tagjával 
kapcsolatos kizárási okot a (2) bekezdés szerinti 
nyilatkozattételt, illetve határidő lejártát követően a 
miniszterhez bárki bejelentheti. A miniszter a 
bejelentés megalapozottsága esetén a bejelentéstől 
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számított harminc napon belül dönt az érintett 
személy megbízásának visszavonásáról. 

67. § (1) A támogatási igény érvénytelen, ha a 
döntéshozó, illetve a döntési folyamatban 
közreműködő személy vagy közeli hozzátartozója 

a) az alapítvány alapítója, a civil szervezet 
döntéshozó vagy ügyvezető szervének tagja, 

b) a civil szervezettel munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló személy, 

és ezek a feltételek a vizsgált időpontot megelőző 
egy éven belül bármikor fennálltak. 

(2) A Tanács és a kollégium tagja megbízásakor 
nyilatkozik az (1) bekezdésben foglalt, a támogatási 
igény érvénytelenségét megalapozó körülményről. 
Az érvénytelenséget megalapozó körülményekkel 
kapcsolatban bekövetkezett változásokat a 
bekövetkezéstől számított 15 napon belül kell 
bejelenteni a Tanács elnökének. 

68. § (1) A Tanács tagjának megbízatása 
megszűnik 

a) a megbízatás időtartamának lejártával, illetve a 
(3) bekezdésben foglalt esetben, 

b) a tisztségről történő lemondásával, 

c) halálával vagy 

d) megbízásának visszavonásával. 

(2) A kollégium tagjának megbízatása megszűnik 

a) a megbízatás időtartamának lejártával, illetve a 
(3) bekezdésben foglalt esetben, 

b) a tisztségről történő lemondásával, 

c) halálával, 

d) megbízásának visszavonásával, 

e) a 62. § (5) bekezdésében meghatározott 
visszahívás, vagy 

f) a kollégium megszűnése esetén. 

(3) A civil jelöltállítási rendszerben újra nem 
választott tanácsi, kollégiumi tagok megbízatása 
megszűnik a testület új tagjainak a 65. § (1) 
bekezdése szerinti megbízása napján. 

(4) A Tanács tagja és a kollégium tagja a 
tisztségéről való lemondását írásban, a miniszterhez 
jelenti be. 

(5) Vissza kell vonni a Tanács tagjának és a 
kollégium tagjának megbízását, ha 

a) feladatát folyamatosan, kilencven napot 
meghaladóan nem képes ellátni, 

b) összeférhetetlenségét határidőben nem szünteti 
meg, 

c) egy naptári év során - vagy évközbeni megbízás 
esetén a megbízási idő adott naptári évre eső 

időszaka alatt időarányosan, legalább három ülést 
tekintve - az ülések több mint egyharmadán nem 
vesz részt, vagy 

d) tisztségére méltatlanná válik. 

(6) A miniszter jogosult a saját hatáskörében 
kijelölt és megbízott tag megbízását indokolás 
nélkül bármikor visszavonni. 

(7) Ha a civil jelöltállítási rendszerben 
megválasztott tag megbízatása - a megbízatás 
időtartamának lejárta kivételével - megszűnik, 
helyébe a civil jelöltállítási rendszerben egyazon 
elektori gyűlésen a Tanácsba vagy a kollégiumba 
jelölt, a tag után legtöbb szavazatot elért, tagi 
tisztséget nem viselő személyt (a továbbiakban: 
póttag) kell megbízni. A póttag megbízatásának 
megszűnésére e bekezdést kell alkalmazni. 

(8) A megbízatás megszűnése esetén a miniszter 
gondoskodik a megüresedett hely betöltéséről. A 
60. § (2) bekezdés b) és c), valamint a 61. § (2) 
bekezdés b) és c) pontja szerinti tag esetében a 
miniszter az új tagot a megbízatás megszűnésétől 
számított harminc napon belül bízza meg. 

(9) A (8) bekezdés alapján megbízott tag 
megbízatása a 65. § (1) bekezdés szerinti 
időtartamból hátramaradt időtartamra szól. 

(10) Méltatlanná válik a Tanács tagja és a 
kollégium tagja, ha e megbízása keretében 
jogszabállyal vagy a Tanács vagy a kollégium 
ügyrendjével össze nem egyeztethető módon jár el 
vagy tartósan akadályozza a Tanács vagy a 
kollégium működését, és az érintett testület tagjai 
egyharmadának indokolással ellátott és az (5) 
bekezdés d) pontjának megállapítását 
kezdeményező javaslatára, e testület összes 
tagjának egyetértésével dönt a méltatlanság 
megállapításáról. A döntés meghozatalában nem 
vehet részt az a tag, akinek a méltatlansága 
megállapítására irányul az eljárás, a döntésképesség 
megállapításánál e tagot figyelmen kívül kell 
hagyni. 

69. § (1) A Tanács és a kollégiumok ülései 
nyilvánosak. 

(2) A Tanács, illetve a kollégium zárt ülésről vagy a 
napirendi pont zárt tárgyalásáról dönthet, ha a 
személyiségi jogok védelme, a személyes adatok 
védelme vagy a testület működőképességének 
fenntartása ezt indokolja. A zárt ülésen hozott 
döntést közzé kell tenni. A zárt ülés, valamint a 
napirendi pont zárt tárgyalásának elrendeléséhez a 
jelen lévő tagok kétharmadának egyetértése 
szükséges. 



 46 

(3) Az Alapkezelő - a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény 3. §-ában foglaltak szerint - 
biztosítja a nyertes pályázattal és az elnyert 
támogatással kapcsolatos, kezelésében lévő adatok 
nyilvánosságát. 

(4) A pályázati felhívást és a hozzá kapcsolódó 
döntéseket az Alap honlapján (Civil Információs 
Portálon) és az alapkezelő honlapján közzé kell 
tenni. 

(5) Az Alap működésének nyilvánossága érdekében 
a miniszter a Civil Információs Portál keretein belül 
internetes honlapot működtet. A honlapon 
közzétételre kerül 

a) a Tanács és a kollégiumok döntése a döntés 
meghozatalától számított harminc napon belül, 

b) a Tanács és a kollégiumok tagjainak neve, 

c) a tanácsi és kollégiumi tagok 67. § (1) 
bekezdése szerinti érdekeltségi körébe tartozó civil 
szervezetek neve, 

d) a pályázati felhívás, a részletes pályázati kiírás, 

e) a pályázati azonosító, a támogatás célja, a 
pályázó neve, címe, adószáma, képviselőjének 
neve, a pályázatot kiíró kollégium megnevezése, a 
pályázati felhívás címe, az igényelt és elnyert 
összeg, továbbá ha a pályázó valamely tanácsi, 
illetve kollégiumi tagnak a 67. § (1) bekezdése 
szerinti érdekeltségi körébe tartozik, a pályázati 
adatok között közzétételre kerül e tanácsi, illetve 
kollégiumi tag neve, 

f) a 70. § szerinti beszámoló, 

g) a Tanács és a kollégiumok nyilvános üléseinek 
helye, időpontja, napirendje. 

(6) A kollégium, illetve a Tanács a támogatási 
döntésről zárt ülésen dönt. 

70. § (1) A kollégiumok és az Alapkezelő minden 
év március 31-éig megküldik a Tanácsnak az előző 
évi tevékenységükről, valamint az Alap 
működésével kapcsolatos tapasztalataikról - a 
miniszter rendeletében meghatározott szempontok 
szerint - elkészített beszámolót. 

(2) A Tanács minden év április 30-áig megküldi az 
Országgyűlés illetékes szakbizottságának az Alap 
testületeinek és az Alapkezelő előző évi 
tevékenységéről, valamint az Alap, illetve a 
támogatási rendszer működéséről szóló - a 
miniszter rendeletében meghatározott szempontok 
szerint elkészített és a tagok legalább 
kétharmadának egyetértésével elfogadott - 
beszámolóját. 

(3) A Tanács, a kollégiumok és az Alapkezelő a 
feladatkörüket érintő kérdésben a miniszteri 
megkeresés kézhezvételét követő harminc napon 
belül tájékoztatják a minisztert. 

22. A civil jelöltállítási rendszer 

71. § (1) A civil jelöltállítási rendszeren keresztül 
a Tanács 60. § (2) bekezdés a) pontjában 
meghatározott számú tagját, és a kollégium 61. § 
(2) bekezdés a) pontjában meghatározott számú 
tagját elektorok jogosultak megválasztani. A 
Tanács tagjának és a kollégium tagjának 
választására a helyi, területi és országos hatókörű 
szervezetek jogosultak. 

(2) Az egyes kollégiumok létszámát és az elektori 
gyűlések részletes szabályait a miniszter a 61. § (1)-
(2) bekezdése szerint határozza meg. 

(3) A civil jelöltállítási rendszerbe azon civil 
szervezetek küldhetnek elektorokat, amelyek a 
miniszter ez irányú felhívására a jelöltállítási 
rendszerben való részvételi szándékukat a 
felhívásban meghatározott módon jelzik. A 
jelentkezési határidő nem lehet rövidebb harminc 
napnál. Az e §-nak megfelelő civil szervezet egy 
elektort delegálhat, egy választási eljárásban 
minden személy csak egy civil szervezet 
képviseletében járhat el elektorként. Azt, hogy a 
civil szervezet melyik elektori gyűlésen kíván 
elektort állítani, a jelentkezésben fel kell tüntetni. 

(4) A civil szervezetek elektori gyűlését a miniszter 
hívja össze. Az elektori gyűlés helyét, időpontját és 
a mandátumvizsgálat módját, az ügyrendet is 
tartalmazó hirdetmény útján kell közzétenni a Civil 
Információs Portálon. 

72. § A Tanácsnak és a kollégiumnak a civil 
jelöltállítási rendszer keretében megválasztandó 
tagját az elektorok egyéni listás szavazással 
választják meg, a Nemzeti Együttműködési Alappal 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott szabályok szerint. 

XI. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

23. Felhatalmazó rendelkezések 

73. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 
civil szervezetek gazdálkodó és adománygyűjtő 
tevékenységével kapcsolatos részletes szabályokat, 
a közhasznúsági melléklet formai és tartalmi 
követelményeit, a kollégiumok által az e törvény 
alapján juttatott, nem költségvetési támogatásnak 
minősülő támogatásokkal kapcsolatos döntési 
eljárás szabályait, az Alap kezelő szervének 
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jogutódlása esetén felmerülő átadás-átvételi eljárás 
szabályait rendeletben állapítsa meg. 

(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy 

a) az Alap kezelő szervének kijelölését, az Alap 
kezelésének, az Alap működésére fordítható forrás 
mértékének, a visszatérítendő támogatás és az Alap 
felhasználásának a részletes szabályait, az 
ellenőrzés és beszámolás rendjét, valamint a 
pályázati rendszerre vonatkozó további előírásokat 
az államháztartásért felelős miniszterrel 
egyetértésben, 

b) a Civil Információs Portál, a Civil Információs 
Centrumok hálózata, illetve a támogatások 
összehangolását szolgáló monitoringrendszer 
működtetésének és az e törvényben meghatározott 
adatok honlapon történő közzétételének részletes 
szabályait, 

c) a Tanács és a kollégium létesítésére, 
működésére, valamint az összeférhetetlenségre és a 
nyilvánosságra hozatalra vonatkozó részletes 
eljárási szabályokat, 

d) az Alap testületeinek tevékenységével és az 
Alap működésével kapcsolatos beszámolók tartalmi 
elemeit, a beszámolás rendjét, 

e) a Tanács tagjának és a kollégium tagjának járó 
költségátalány és a költségtérítése elszámolásának 
szabályait az államháztartásért felelős miniszterrel 
egyetértésben, 

rendeletben szabályozza. 

(3) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős 
miniszter, hogy a Fővárosi Törvényszék Gazdasági 
Hivatalának a központi költségvetéssel történő, a 
9/J. § (5) bekezdése szerinti elszámolásának, 
valamint a központi költségvetésből a pénzösszeg 
folyósításának részletes szabályait rendeletben 
állapítsa meg. 

 

 

 

24. Hatálybalépés 

74. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben 
foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő 
nyolcadik napon lép hatályba. 

(2) E törvény 3-12. §, 13. § (1) bekezdése, 14. § (1) 
bekezdése, 15-50. §, 53-54. §, 56-59. §, 73. § (2) 
bekezdés b) pontja, valamint a 75. § és a 209. § 
2012. január 1. napján lép hatályba. 

(3) E törvény 80. § e) pontja 2012. január 2. napján 
lép hatályba. 

(4) E törvény 13. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 
14. § (2) bekezdése 2015. január 1. napján lép 
hatályba. 

25. Átmeneti rendelkezések 

75. § (1) 2012. január 1. napját követően csak 
olyan civil szervezet kaphat költségvetési 
támogatást - ide nem értve az 54. § szerinti 
támogatásokat -, amely a 30. § szerint letétbe 
helyezte beszámolóját. 

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit nem kell 
alkalmazni 

a) (Hatályon kívül helyezve.) 

b) az államháztartásról szóló törvény alapján a 
fejezetet irányító szerv vezetője által az 
államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben 
megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok 
kezeléséről, felhasználásáról szóló rendelet által az 
(1) bekezdés alkalmazása alól mentesített 
előirányzatokra. 

(3) A 8. § (1) bekezdésben meghatározott jogok, 
amelyekkel e törvény hatálybalépésének 
időpontjában a 8. § rendelkezéseivel ellentétesen 
más személy rendelkezik, e törvény 
hatálybalépésével kártalanítás ellenében a törvény 
erejénél fogva az egyesületre szállnak vissza. A 
kártalanítás összegét a felek megállapodása 
hiányában az egyesület székhelye szerint illetékes 
bíróság állapítja meg a jogoknak azok 
visszaszállása időpontjában képviselt valós piaci 
értéke alapján. 

(4) A (3) bekezdésből eredő kártalanítási igény - ha 
a Ptk. alapján egyéb okból még nem évült el - 2018. 
december 30. napján elévül. Az elévülést kizárólag 
a (3) bekezdés szerinti bírósági eljárást megindító 
kereset benyújtása szakítja meg, az elévülés egyéb 
okból való megszakításának vagy nyugvásának 
helye nincs. 

(5) – (7) (Hatályon kívül helyezve.) 

(8) Az e törvény hatálybalépése előtt megkötött 
közszolgáltatási szerződésre e törvény 
rendelkezéseit nem lehet alkalmazni. 

(9) (Hatályon kívül helyezve.) 

(10) A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló törvény 
alapján nyújtott támogatások tekintetében a kezelői 
feladatokat az Alapprogram megszűnését követően 
az e törvény 73. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
kijelölt szerv látja el. E törvény hatálybalépését 
megelőzően kötött támogatási szerződésekkel 
kapcsolatos kollégiumi hatásköröket az e törvény 
73. § (2) bekezdés a) pontja alapján kijelölt szerv 
gyakorolja. 
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(11) - (14) (Hatályon kívül helyezve.) 

(15) A Nemzeti Civil Alapprogram terhére kötött 
támogatási szerződés alapján visszafizetett vagy 
más jogcímen bevételként elszámolt összeget a (10) 
bekezdés szerinti feladatok ellátására kell fordítani 
és az a 73. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
Alapkezelőt illeti. 

26. Az Európai Unió jogának való megfelelés 

76. § (1) Ez a törvény 

a) a harmadik országok huzamos tartózkodási 
engedéllyel rendelkező állampolgárainak 
jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 
2003/109/EK tanácsi irányelv 11. cikk (1) bekezdés 
g) pontjának és 21. cikkének; 

b) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a 
tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 
1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 
73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 
90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. 
április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és a 
tanácsi irányelv 24. cikkének; 

c) a harmadik országbeli állampolgárok magas 
szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából 
való belépésének és tartózkodásának feltételeiről 
szóló, 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi 
irányelv 14. cikk (1) bekezdés b) pontjának; 

d) a harmadik országbeli állampolgárok valamely 
tagállam területén való tartózkodására és 
munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre 
irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint 
a harmadik országból származó, valamely tagállam 
területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók 
közös jogairól szóló 2011. december 13-i 
2011/98/EU európai parlamenti és a tanácsi 
irányelv 12. cikk (1) bekezdés b) pontjának 

való megfelelést szolgálja. 

(2) Ez a törvény az európai statisztikákról és a 
titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó 
statisztikai adatoknak az Európai Közösségek 
Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról 
szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 
322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai 
Közösségek statisztikai programbizottságának 
létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. 
március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg. 

 

27. Módosító rendelkezések 

(Hatályon kívül helyezve.) 

 

28. Hatályon kívül helyező rendelkezések 

(Hatályon kívül helyezve.) 

 

29. Hatályba nem lépő rendelkezések 

(Hatályon kívül helyezve.) 
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6. A Nemzeti Együttműködési Alappal 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
5/2012. (II. 16.) KIM rendelet a korábbi 
és a 2020. 02. 29. napjától hatályos 
módosításokkal egységes szerkezetben 

 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. 
§ (2) bekezdés a), c), d) és e) pontjában, valamint 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 109. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, 
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
feladat-és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 12. § i) pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, - az egyes miniszterek, 
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró államháztartásért felelős 
miniszterrel egyetértésben - a következőket 
rendelem el: 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A rendelet hatálya 

1. § A rendelet hatálya kiterjed 

a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a 
továbbiakban: Civil tv.) szerinti alapítványra és 
egyesületre (ide nem értve a pártot és a 
szakszervezetet), 

b) a Civil tv. 71. §-a szerinti elektorokra, továbbá a 
72. §-a szerinti jelöltekre, 

c) a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa (a 
továbbiakban: Tanács) és a Civil tv. 61. §-a alapján 
létrehozott kollégiumok tagjaira, valamint 

d) a Civil tv. 64. §-a alapján kijelölt szervre és a 
fejezet irányítását ellátó társadalmi és civil 
kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszterre. 

2. Értelmező rendelkezések 

2. § E rendelet alkalmazásában 

1. adatfelelős: azon szerv vagy személy, amely az 
adat hivatalos honlapon történő közzétételét 
kezdeményezi; 

2. Alapkezelő: A Nemzeti Együttműködési Alapot 
(a továbbiakban: Alap) kezelő - a Civil tv. 64. §-a 
alapján e miniszteri rendeletben kijelölt - szerv; 

3. civil delegált: a Civil tv. 2. § 5. pontja szerinti 
személy; 

4. döntéshozó: a Civil tv. 56. § (1) bekezdés b)-g), 
i) és j) pontja szerinti támogatások vonatkozásában 
a kollégium, a Civil tv. 56. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti támogatások tekintetében a miniszter; 

5. együttesen benyújtott támogatási igény: egy 
Magyarországon nyilvántartásba vett (főpályázó) és 
egy határon túli (társpályázó) civil szervezet által, a 
Civil tv. 59. § (4) bekezdése alapján benyújtott 
támogatási igény; 

6. elektori nyilvántartó rendszer: az elektori 
választást lebonyolító szerv által működtetett, a 
Civil tv. 71-72. §-a szerinti eljárás lebonyolítását 
támogató számítógépes rendszer; 

7. elektori választást lebonyolító szerv: az Alap 
testületei civil delegáltjait megválasztó elektori 
gyűlések szervezése céljából a választásokat 
előkészítő és lebonyolító szervezet; 

8. elvi állásfoglalás: a Tanács költségvetési és 
pénzügyi kérdést nem érintő, a kollégiumokra 
nézve kötelező szakmai döntése; 

9. hivatalos honlap: a Civil tv. 69. § (5) bekezdése 
szerinti honlap; 

10. kollégium: a Civil tv. 61. § (1) bekezdése 
szerinti testület; 

11. kollégiumi pályázati döntés: a pályázati kiírás 
szakmai tartalmát meghatározó - költségvetési és 
pénzügytechnikai kérdést nem érintő -, a támogatási 
igény, a támogatás felhasználásáról szóló 
elszámolások bírálatáról, kizárásról szóló adott 
kollégiumhoz kapcsolódó döntés; 

12. kötelezettségvállaló: az Alap vonatkozásában 
kötelezettségvállalásra jogosult személy; 

13. kötelező legkisebb munkabér: a teljes 
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére 
megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb 
összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése 
esetén; 

14. közzétételre kötelezett: azon személy, vagy 
testület, amelyre nézve a jogszabály hivatalos 
honlapon közzétételi kötelezettséget ír elő; 

15. miniszter: a Civil tv. alapján az Alap 
felügyeletét ellátó társadalmi és civil kapcsolatok 
fejlesztéséért felelős miniszter; 

16. működési támogatás: a Civil tv. 56. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti támogatás; 
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16a. normatív támogatás: a Civil tv. 56. § (1) 
bekezdés a) pontja szerinti működési költségek 
kiegészítésére fordítható normatív alapon nyújtott 
támogatás; 

16b. egyszerűsített támogatás: a Civil tv. 56. § (1) 
bekezdés h) pontja szerinti támogatás; 

17. Nemzeti Együttműködési Alap felhasználásáról 
szóló beszámoló: a Civil tv. 70. § (1) bekezdése (a 
továbbiakban: a Tanácsnak szóló beszámoló) és (2) 
bekezdése (a továbbiakban: az Országgyűlés 
bizottságának szóló beszámoló) szerinti, e rendelet 
szempontjai alapján elkészített és a testület 
döntésével megerősített éves tevékenységről, 
tapasztalatokról szóló beszámoló; 

17a. önrész: minden, az Alapból folyósított 
támogatáson kívüli forrás, ideértve az egyéb forrás 
mellett az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (4a) 
bekezdésében foglalt korlátozás figyelembe 
vételével megállapított saját forrást is; 

17b. egyéb forrás: az önrész azon része, amely 

a) az államháztartás központi alrendszeréből 
igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, 
valamint külföldi forrásokból származó összeg, 
valamint 
b) az államháztartáson belüli szervezettől, 
kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, és 
ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá 
tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói 
joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, 
közalapítványtól igényelt és kapott egyéb 
támogatás összege; 

17c. saját forrás: az önrész azon része, melyet a 
pályázó térítésmentes hozzájárulás, illetve pénz, 
pénzeszköz, pénzforrás formájában biztosít a 
támogatási igényéhez, ide nem értve - az EU Önerő 
Alapból és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény alapján ajánlatkérőnek minősülő 
szervezetnek a részben európai uniós forrásból 
finanszírozott projektek megvalósításához európai 
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási 
szabályokkal összhangban nyújtott önerő támogatás 
kivételével - az államháztartás központi 
alrendszeréből kapott más költségvetési támogatást; 

18. pályázat elbírálása: a kollégium azon eljárása, 
melynek során a pályázati felhívásra benyújtott 
támogatási igényhez annak szakmai tartalma 
alapján a kollégium pontszámot és javasolt 
támogatási összeget rendel, korlátozza az egyes 
költségvetési sorokon történő felhasználást vagy 
elutasítja a támogatási igényt; 

19. pályázat végleges elbírálása: a Tanács azon 
eljárása, melynek során a Tanács elnöke által a 
Civil tv. 61. § (7) bekezdés alapján a Tanács elé 
terjesztett pályázatok vonatkozásában a kollégium 
által a pályázat elbírálása során hozott döntést 
részben vagy egészben módosítja vagy 
helybenhagyja; 

20. pályázati felhívás: az államháztartásról szóló 
jogszabályoknak megfelelő pályázati kiírás 
adatainak a hivatalos honlapon közzétett kivonata; 

21. szakmai támogatás: a Civil tv. 56. § (1) 
bekezdés c)-j) pontja szerinti támogatás; 

22. támogatási döntés: az egyedi támogatási 
kérelem esetén a támogatási kérelem befogadása 
vagy elutasítása, pályázati felhívásra benyújtott 
támogatási igény esetén a pályázat elbírálása és a 
pályázat végleges elbírálása során hozott döntések 
összessége; 

23. támogatási eljárás: a támogatási igény 
benyújtásától a támogatási igény benyújtása 
következményeként végrehajtott cselekmények 
összessége; 

24. támogatási igény: az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 
továbbá az Ávr. szerinti támogatási kérelem, 
valamint pályázat, amely a Civil tv. 56. § (2) 
bekezdése szerinti kötelezettségvállalásra irányul; 

25. támogatási kérelem befogadása: a Civil tv. 56. 
§ (2) bekezdés b) pontja szerinti jóváhagyás, 
melynek keretében a miniszter meghatározza, hogy 
az egyedi kérelmet benyújtó szervezetnek mekkora 
összegben, mely célra és milyen finanszírozási 
móddal részesülhet támogatásban a jogszabályi 
feltételek teljesítése esetén; 

26. tanács: a Civil tv. 60. § (1) bekezdése szerinti 
testület; 

27. várólista: pályázati felhívásra benyújtott 
pályázatok esetén a támogatási döntés meghozatala 
után - a források korlátossága miatt - költségvetési 
támogatásban nem részesülő, szakmailag megfelelő 
pályázatokat tartalmazó, pontszám, illetve egyező 
pontszám esetén beérkezési sorrend alapú rangsor, 
amely alapján - az Ávr. 77. § (1) bekezdése szerint - 
a támogató lehetővé teszi a támogatás 
igénybevételét. 

II. FEJEZET 

AZ ALAP FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ 
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

3. A támogatási igény 
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3. § (1) Az Alapkezelőhöz benyújtott támogatási 
igénynek - az Ávr. költségvetési támogatásokra 
vonatkozó szabályozására is figyelemmel - 
tartalmaznia kell az Ávr. 69. § (1) bekezdése 
szerinti adatokon kívül: 

a) a támogatást igénylő szervezet bírósági 
nyilvántartási számát, bírósági nyilvántartásba 
vételének időpontját és alapcél szerinti 
tevékenységét; 

b) az igényelt támogatás célját a Civil tv. 56. § (1) 
bekezdés szerinti egy cél megjelölésével, a 
támogatás felhasználásának tervezett módját és az 
igényelt támogatási összeget; 

c) a támogatás felhasználására vonatkozó bevételi 
és a 7. melléklet szerinti költségvetési tervet 
(együttesen benyújtott támogatási igény esetén 
főpályázó és társpályázó szerinti bontásban, 
valamint összesítve), a pályázati kiírás ilyen 
rendelkezése esetén megjelölve a támogatási cél 
megvalósításához rendelkezésre álló önrész (saját 
és egyéb forrás) összegét; 

d) a kívánt finanszírozás módját (támogatási előleg 
folyósítására vonatkozó igény, visszatérítendő vagy 
nem visszatérítendő költségvetési támogatás); 

e) szükség szerint a támogatást igénylő szervezet 
kérelmét a támogatási előleg folyósítására 
vonatkozóan, figyelemmel az Ávr. 90. §-ában 
foglaltakra; 

f) a támogatási cél megvalósításának kezdő és 
befejező időpontját (támogatási időszak); 

g) a támogatást igénylő szervezet képviselőjének 
nyilatkozatát 

ga) arról, hogy a támogatási igényben foglalt 
adatok megfelelnek a valóságnak, 
gb) arról, hogy a benyújtott elektronikus másolatok 
az eredeti dokumentummal képileg megegyeznek, 
gc) az általános szerződési feltételek megismerésére 
és elfogadására vonatkozóan, 
gd) valamennyi pénzforgalmi számlaszámának a 
megnevezésével, megjelölve azt a pénzforgalmi 
számlaszámot, amelyre a támogatás átutalását kéri, 
ge) szükség szerint az európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a 
támogatási szerződés megkötéséhez, támogatói 
okirat kibocsátásához szükséges adatokról; 

h) a saját forrás rendelkezésre állását igazoló 
dokumentumokat, ha az a pályázati kiírásban 
meghatározásra került; 

i) a támogatási cél megvalósításához szükséges 
jogerős hatósági engedélyek és hatósági 

nyilvántartásba bejegyző jogerős határozatok 
másolatát. 

(1a) A határon túli civil szervezetek önállóan 
benyújtott támogatási igényének a határon túli 
költségvetési támogatások sajátos szabályairól 
szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 3. § (1a) 
bekezdésében meghatározott adatok körét kell 
tartalmaznia. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat az 
Alapkezelő a támogatási igény beérkezését 
követően haladéktalanul, de legkésőbb a támogatási 
igény benyújtására rendelkezésre álló határidő 
lejártát követő húsz napon belül az Országos 
Bírósági Hivatal által vezetett országos névjegyzék 
alapján ellenőrzi és az ellenőrzés eredményét utólag 
igazolható módon rögzíti. 

(3) Ha a támogatási igényhez kapcsolódóan a 
magyartól eltérő nyelvű dokumentumot csatoltak, 
annak magyar nyelvre fordított változatát is csatolni 
kell. A fordítás hitelességéről a támogatást igénylő 
szervezet képviselőjének kell nyilatkoznia. 

(4) Együttesen benyújtott támogatási igény esetén a 
főpályázó civil szervezet határon túli társpályázóval 
közösen benyújtott támogatási igényt, és önálló 
támogatási igényt is jogosult benyújtani. A határon 
túli pályázó szervezet a Civil tv. 59. § (4) bekezdés 
b) pontja alapján önálló támogatási igény 
benyújtására jogosult, ha 

a) társpályázóként egy alkalommal már 
támogatásban részesült, 

b) támogatási igényét az elektronikus 
pályázatkezelő rendszeren keresztül nyújtja be, és 

c) a támogatási igény benyújtásának évében 
együttesen benyújtott támogatási igény keretén 
belül társpályázóként nem vesz részt. 

4. A döntés-előkészítés és a támogatási döntés 

4. § (1) A pályázati kiírás a pályázat hibáinak, 
hiányosságainak kijavítására nem biztosíthat 
lehetőséget. 

(2) A támogatási igényt, annak beérkezését 
követően haladéktalanul, de legkésőbb a támogatási 
igény benyújtására rendelkezésre álló határidő 
lejártát követő harminc napon belül az Alapkezelő 
formai szempontból megvizsgálja (a továbbiakban: 
formai vizsgálat) és elutasítja, ha 

a) az hiányosan vagy nem az internetes 
támogatáskezelő rendszer útján vagy határidőn túl 
került benyújtásra, 

b) a támogatási igény és a mellékletként benyújtott 
dokumentumok adatai közötti ellentmondás van, 
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c) a támogatást igénylő szervezetet a támogatási 
igény benyújtásának évében vette nyilvántartásba a 
bíróság, 

d) a támogatási igényt benyújtó személy nem 
jogosult a támogatást igénylő szervezet 
képviseletére, 

e) a támogatást igénylő szervezet a Civil tv. alapján 
nem jogosult az Alap támogatására, 

f) együttesen benyújtott támogatási igény esetén, 
ha a társpályázó határon túli civil szervezet az adott 
költségvetési évben korábban benyújtott támogatási 
igényben is társpályázóként szerepel, vagy 

g) a támogatási igény benyújtója adott 
költségvetési év forrása vonatkozásában már 
rendelkezik benyújtott pályázattal és az újabb 
támogatási igényt a korábbitól eltérő kollégiumhoz 
nyújtotta be. 

(3) A pályázati kiírás szerinti benyújtási határidő 
lejártát követő harminc napon belül az Alapkezelő a 
formai vizsgálat eredményéről az internetes 
támogatáskezelő rendszeren keresztül értesíti a 
támogatást igénylő szervezetet. 

(4) Az Alapkezelő a (2) bekezdés szerinti formai 
vizsgálat befejezését követően 

a) 3 napon belül vagy 

b) az Ávr. 102/D. § (1) bekezdése szerinti kifogás 
benyújtása esetén, amennyiben a kifogás alapos, az 
erről szóló döntés kézhezvételét követő napon 

a kollégium részére megküldi az érvényes 
pályázatok döntéshez szükséges adatait - szervezet 
neve, adószáma, pályázati azonosító, támogatási 
cél, igényelt összeg, szervezet típusa (egyesület, 
alapítvány, szövetség), igényelt támogatás formája 
(visszatérítendő vagy vissza nem térítendő; 
támogatási előleg folyósítására vonatkozó igény), 
együttesen benyújtott pályázat esetén a társpályázó 
adatai (név, ország, székhely címe, adószám, 
képviselő neve), önrész összege - tartalmazó listát. 

(5) A kollégium valamennyi, a (4) bekezdés szerinti 
adat kézhezvételét követő 15 napon belül az összes 
érvényes pályázat elbírálása keretében dönt 

a) a támogatási igény elfogadásáról: a támogatási 
igény szakmai tartalma alapján a támogatási 
igényhez pontszámot és javasolt támogatási 
összeget rendel, továbbá szükség szerint korlátozza 
az egyes költségvetési sorokon történő 
felhasználást; vagy 

b) a szakmailag nem megfelelő támogatási igény 
elutasításáról, amelyet részletes indokolással és a 
támogatási igény szakmai tartalma alapján a 
támogatási igényhez rendelt pontszámmal lát el. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti döntéstől számított öt 
napon belül 

a) az Alapkezelő a döntéseket tartalmazó hiteles 
dokumentumokat elkészíti és gondoskodik azok 
ügyrend szerinti aláírásokkal történő ellátásáról; 

b)  
(7) A pályázat elbírálását követő tíz napon belül az 
(5) bekezdés szerinti döntéseket tartalmazó 
dokumentumot az Alapkezelő átadja a Tanács 
elnökének és egyidejűleg a Civil tv. 61. § (7) 
bekezdése szerinti nyilatkozattételre hívja fel. 

(8) A Tanács elnöke a Civil tv. 61. § (7) bekezdés 
szerinti eljárásban a (7) bekezdés szerinti 
felhívástól számított öt napon belül jogosult 
nyilatkozattételre. A nyilatkozattétel keretében 
egyet nem értése esetén a Tanács elnöke a Tanács 
elé terjeszti a végleges elbírálásra vonatkozó 
javaslatát a (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti 
tartalommal. 

(9) Ha a Tanács elnöke a kollégium valamely 
döntésével nem ért egyet - vagy a nyilatkozattételre 
nyitva álló határidőt elmulasztja, illetve határidőben 
egyetértő nyilatkozatot tesz - az Alapkezelő erről 

a) az érintett kollégium elnökét, és 

b) a Tanács tagjait 

haladéktalanul tájékoztatja. 

(10) A Tanács a Civil tv. 61. § (7) bekezdése 
szerint, a pályázat végleges elbírálása keretében a 
Tanács elnöke nyilatkozatának kézhezvételétől 
számított tizenöt napon belül dönt a (8) bekezdés 
szerinti előterjesztésről. 

(11) A döntéstől számított öt napon belül az 
Alapkezelő gondoskodik Tanács (10) bekezdés 
szerinti döntéseit tartalmazó hiteles dokumentum 
elkészítéséről és az ügyrend szerinti aláírásokkal 
történő ellátásáról. 

(12) Alapkezelő a (4)-(11) bekezdés szerinti eljárás 
lezárását követő öt napon belül - az érvénytelenné 
nyilvánított pályázatok figyelmen kívül hagyásával 
- az Ávr. 71. § (2) bekezdése alapján pontszám - 
pontegyenlőség esetén érkezési sorrend - alapú 
döntési listát készít. 

(13) Alapkezelő a (12) bekezdés szerinti döntési 
lista elkészítésével egy időben megállapítja a 
várólistát és elkészíti az elutasított támogatási 
igények listáját tartalmazó dokumentumot. 

(14) Az Alapkezelő az internetes támogatáskezelő 
rendszeren keresztül a jogszabályokban 
meghatározott dokumentumok rendelkezésre állását 
követően haladéktalanul tájékoztatja a támogatási 
igény benyújtóját a támogatási döntésről, továbbá 



 53 

a) a döntési lista rendelkezésre állását követő tíz 
napon belül a támogatási szerződés megkötése 
érdekében a támogatási szerződés tervezetének 
megküldésével egy időben - szükség szerint - 
felhívja a támogatást igénylő civil szervezetet a 
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok 
megküldésére; 

b) a várólista megállapítását követő tíz napon belül 
a várólistán betöltött helyezésről és a támogatás 
igénybevételének lehetőségéről; 

c) az elutasított támogatási igények listáját 
tartalmazó dokumentum elkészítését követő tíz 
napon belül az elutasítás indokáról. 

d) a döntési lista és a Civil tv. 53. § (5) bekezdés 
szerinti jóváhagyás meglétét követő tíz napon belül 
kiadja a támogatói okiratot. 

(15) Az Alapkezelő folyamatosan nyomon követi és 
haladéktalanul értesíti azokat a várólistán szereplő 
támogatást igénylő szervezeteket, akiknek az Ávr. 
77. § (1) bekezdése alapján lehetőségük nyílik a 
támogatás igénybevételére. 

(16) Ha a döntéshozó a támogatási igénynél 
alacsonyabb összegű támogatásról dönt, akkor a 
költségvetési soronként meghatározott 
költségcsökkentést az Alapkezelő saját hatáskörben 
végrehajtja. Ha a döntéshozó által meghatározott 
költségcsökkentések levonásával módosított 
költségvetésben szereplő teljes támogatási 
összegnél alacsonyabb támogatási összeget határoz 
meg a döntéshozó, akkor az Alapkezelő minden 
költségvetési soron (önrész és támogatás 
tekintetében egyaránt) arányos csökkentést hajt 
végre. 

(17) A kedvezményezett - a (16) bekezdésben 
meghatározott döntés esetén - a támogatási cél 
sérelme nélkül módosíthatja a benyújtott támogatási 
igény költségvetését. Ennek során a 7. melléklet 
szerinti költségvetési terv főösszegének meg kell 
egyeznie a támogatási döntésben meghatározott 
összeggel. 

(18) A támogatás folyósítására 

a) a támogatást igénylő szervezet 3. § (1) bekezdés 
e) pontja szerinti kérelme hiányában a beszámoló 
vagy részbeszámoló elfogadását követően az 
elfogadott összegnek megfelelően 

b) a támogatást igénylő szervezet 3. § (1) bekezdés 
e) pontja szerinti kérelme esetén - a támogatási 
igényben meghatározottak figyelembe vételével - 
egy összegben vagy részletekben 

kerül sor. 

(19) Amennyiben nem kerül sor a teljes támogatási 
összeg folyósítására a beszámoló elfogadását 

megelőzően, a támogatási időszak legkésőbbi záró 
dátuma a támogatási igény finanszírozását szolgáló 
költségvetési évet követő év március 31. napja. 

5. A támogatási szerződés, támogatói okirat és a 
támogatás folyósítása 

5. § (1) Az Alapkezelő a költségvetési év első 
pályázatának megjelenését megelőzően, de 
legkésőbb a költségvetési év február 15. napjáig a 
Tanács irányelvei alapján elkészíti és a hivatalos 
honlapon nyilvánosságra hozza az Alap tárgyévi 
előirányzatát terhelő támogatásokra vonatkozóan az 
Ávr. 75. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozataira és 
az Ávr. 76. § (1) bekezdés f)-k) pontjaira és a 
támogatási szerződés, támogatói okirat további, 
jogszabályban előírt és általánosan meghatározható 
kötelező elemére vonatkozóan elkészített általános 
szerződési feltételeket. 

(2) Támogatási szerződés alkalmazása esetén a 
szerződés megkötéséig a kedvezményezett - ha azt 
korábban nem csatolta - az Alapkezelő részére 
benyújtja képviselőjének közjegyző által hitelesített 
aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírási mintáját vagy a pénzforgalmi 
szolgáltató által vezetett aláírási kartonja 
másolatának a pénzforgalmi szolgáltató által 
hitelesített eredeti példányát. 

(3) A támogatási eljárás során, valamint a 
támogatási szerződés megkötése, illetve a 
támogatói okirat kibocsátása érdekében a civil 
szervezettől - az azonosításához szükséges adatok 
kivételével - nem kérhető olyan adat, okirat, 
dokumentum, melléklet megküldése, amelyet az 
Alapkezelő hivatalos nyilvántartásból saját 
hatáskörében be tud szerezni és amelynek bizonyító 
ereje megfelel a szükséges igazolási módnak. 

(4) Támogatási előleg folyósítása esetén a 
támogatási szerződés megkötését megelőzően vagy 
a támogatói okirat kibocsátását követően a 
kedvezményezett az Alapkezelő részére valamennyi 
pénzforgalmi számlájára vonatkozóan a 
pénzforgalmi szolgáltató által ellenjegyzett, a 
támogató javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot 
nyújt be a jogosulatlanul igénybe vett támogatás 
visszafizetésének biztosítására. 

(5) Nem kell felhatalmazó nyilatkozatot benyújtani, 
ha azt a kedvezményezett korábban, az Alap terhére 
nyújtott más támogatáshoz kapcsolódóan 
benyújtotta, és az alkalmas arra, hogy a támogató az 
újabb támogatási szerződéshez, támogatói okirathoz 
felhasználja. Ebben az esetben a (5) bekezdés 
szerinti felhatalmazást több támogatási 



 54 

jogviszonyhoz kapcsolódóan is fel kell használni 
biztosítékként. 

(6) Az Alap terhére nyújtott támogatás 
rendelkezésre bocsátására egy összegben kerül sor. 
Az Alap terhére nyújtott támogatás keretében a 
támogatási összeg száz százalékban támogatási 
előlegként folyósítható. 

(7) (Hatályon kívül helyezve.) 

(8) A jogszabályban foglalt folyósítási feltételek 
teljesülését követő öt napon belül az Alapkezelő 
folyósítja a támogatási szerződés, támogatói okirat 
vagy a kifizetési kérelem szerinti összeget. 

(9) A kedvezményezettnek az Alap terhére kifizetés 

a) a Civil tv. 56. § (1) bekezdés c)-h) pontjában 
meghatározott tevékenységéhez nyújtott támogatás, 
ha e tevékenysége európai uniós versenyjogi 
értelemben gazdasági tevékenységnek minősül az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 
108. cikkének a csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 
1407/2013/EU bizottsági rendelet rendelkezéseivel 

b) a Civil tv. 56. § (1) bekezdés c)-d) és g)-h) 
pontjában meghatározott tevékenységéhez nyújtott 
támogatás az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-
2) számú határozatával meghosszabbított N 
357/2007. számú bizottsági határozat szabályaival 
összhangban biztosítható. 

6. Az elszámolás rendje 

6. § (1) A támogatott civil szervezet a támogatás, 
valamint a saját forrás felhasználásáról, illetve a 
támogatási szerződésben, támogatói okiratban 
foglaltak teljesítéséről szakmai beszámolót és 
pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: 
elszámolás) köteles a pályázati kiírásban megjelölt 
határidőben és módon benyújtani. A beszámolóhoz 
csatolni kell a költségeket igazoló számviteli 
bizonylatokról készített összesítőt. Az elszámolási 
határidőt úgy kell megállapítani, hogy az 
elszámolásra a támogatási időszak lezárását követő 
hatvan napon belül sor kerüljön. 

(2) A pénzügyi elszámoláshoz a támogatás - és a 
pályázati kiírás ilyen rendelkezése esetén a saját 
forrás - felhasználását igazoló számviteli 
bizonylatok, kifizetést igazoló bizonylatok, 
valamint a költségvetési támogatás jogszerű és a 
céljának megfelelő felhasználását igazoló egyéb 
dokumentumok másolatát az Alapkezelő erre 
irányuló felhívása esetén kell mellékelni. A 
költségek felmerülését igazoló, eredeti számviteli 
bizonylatokat - abban az esetben is, ha az 
elszámoláshoz nem kell mellékelni - a 
kedvezményezett köteles záradékkal ellátni, 

amelyben jeleznie kell, hogy a számviteli 
bizonylaton szereplő összegből mekkora összeget 
számolt el a szerződésszámmal hivatkozott 
támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján. 
A számlaösszesítőn feltüntetett adatok valódiságát, 
az eredeti bizonylatokkal való egyezőségét és az 
eredeti bizonylatok előírt záradékolásának 
megtörténtét könyvvizsgálónak nem kell igazolnia. 

(3) Támogatói okirat alkalmazása esetén a 
kedvezményezettnek a postai úton megküldött 
dokumentumokkal meg kell küldenie a civil 
szervezet képviselőjének közjegyző által hitelesített 
aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírási mintáját vagy a számlavezető 
pénzintézet által vezetett aláírási kartonja 
másolatának a számlavezető pénzforgalmi 
intézmény által hitelesített eredeti példányát, 
amennyiben megfelelő formában korábban nem 
került benyújtásra az Alapkezelőhöz. 

(4) (Hatályon kívül helyezve.) 

(5) Ha az elszámoláshoz kapcsolódóan a magyartól 
eltérő nyelvű dokumentumot csatoltak, annak 
magyar nyelvre fordított változatát is csatolni kell. 
A fordítás hitelességéről a kedvezményezettnek kell 
nyilatkoznia. 

(6) Az Alapkezelő az elszámolást a kézhezvételt 
követő negyvenöt napon belül megvizsgálja, 
továbbá 

a) haladéktalanul értesíti az elszámolás benyújtóját 
szabályszerű elszámolás esetén az elszámolás 
elfogadásáról; 

b) tizenöt napon belül értesíti a megállapított 
hibáról vagy hiányosságról, és egy alkalommal 
tizenöt napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a 
támogatott civil szervezetet. 

(7) Az Alapkezelő a hiánypótlást annak 
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül 
megvizsgálja, és a hiba vagy hiányosság megfelelő 
pótlása esetén az elszámolás elfogadásról tizenöt 
napon belül értesíti a kedvezményezettet. 

(8) Ha a (6) bekezdés b) pontja szerint megállapított 
hiba vagy hiányosság a pénzügyi beszámolóban 
került megállapításra és a hiánypótlásra 
rendelkezésre álló határidő eredménytelenül telt el, 
az Alapkezelő a hiba vagy hiányosság 
megállapításáról értesíti a döntéshozót, továbbá a 
megállapított hibáról vagy hiányosságról tizenöt 
napon belül értesíti, és egy alkalommal tizenöt 
napos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel a 
támogatott civil szervezetet. 

(9) Ha a (6) bekezdés b) pontja szerint megállapított 
hiba vagy hiányosság a szakmai beszámolóban 
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került megállapításra és a hiánypótlásra 
rendelkezésre álló határidő eredménytelenül telt el, 
az Alapkezelő a hiánypótlás kézhezvételét vagy a 
határidő eredménytelen elteltét követő hónap ötödik 
napjáig a döntéshozó elé terjeszti a szakmai 
beszámolót. A döntéshozó az előterjesztés 
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül dönt a 
szakmai beszámoló 

a) elfogadásáról, vagy 

b) hiba vagy hiányosság megállapításáról, 

és erről haladéktalanul értesíti az Alapkezelőt. 

(10) Az Alapkezelő a (9) bekezdés szerinti döntés 
kézhezvételét követő tizenöt napon belül értesíti a 
támogatott civil szervezetet a szakmai 
beszámolóval kapcsolatos döntésről, továbbá 
megállapított hiba vagy hiányosság esetén egy 
alkalommal tizenöt napos határidő tűzésével 
hiánypótlásra felszólítja a támogatott civil 
szervezetet. 

(11) Ha a (8) vagy (9) bekezdés szerinti 
megállapított hiba vagy hiányosság pótlására 
rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltét 
követően továbbra is fennáll, az Alapkezelő a 
hiánypótlás kézhezvételét vagy a határidő 
eredménytelen elteltét követő hónap ötödik napjáig 
a döntéshozó elé terjeszti a rész- vagy teljes összeg 
visszavonására irányuló javaslatot. A döntéshozó az 
előterjesztés kézhezvételétől számított tizenöt 
napon belül dönt az elszámolás részletes 
indokolással ellátott, egészben vagy részben történő 
elutasításáról. 

7. Az ellenőrzés rendje 

7. § (1) Az Alapkezelő gondoskodik a 6. § (1) 
bekezdése szerinti elszámolás formai és tartalmi 
ellenőrzéséről (a továbbiakban: dokumentumalapú 
ellenőrzés). 

(2) A dokumentumalapú ellenőrzés keretében 
ellenőrizni kell: 

a) a támogatási szerződésben, támogatói okirat 
alkalmazása esetén a pályázati kiírásban foglaltak 
teljesítését; 

b) azt, hogy a támogatási összeg felhasználásának 
alátámasztásául benyújtott számviteli bizonylatok a 
jóváhagyott cél érdekében merültek fel, és 
összhangban vannak a pályázati kiírásban, illetve a 
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségekkel, 
a szakmai célkitűzésekkel, valamint a bizonylatok 
formailag megfelelőek; 

c) a támogatásból finanszírozott költséghez 
kapcsolódó eredeti bizonylatra rávezetett záradék 
meglétét, amely tartalmazza az Ávr. 92-94. §-a 

alapján az elszámolt összeget és a támogatási 
szerződés, támogatói okirat számát; 

8. § (1) Az Alapkezelő gondoskodik a 
kockázatelemzés alapján kiválasztott 
kedvezményezettek helyszíni ellenőrzéséről. 

(2) A kockázatelemzés szempontjait úgy kell 
meghatározni, hogy: 

a) az adott költségvetési évben a helyszínen 
ellenőrzött szervezetek száma ne haladja meg az 
összes kedvezményezett öt százalékát; 

b) a kiválasztásnak biztosítania kell, hogy az Alap 
terhére adott költségvetési évben 

ba) tízmillió forint összeg feletti támogatást 
igénybe vevő, továbbá 
bb) a legalább három támogatási jogviszonyban 
kedvezményezettként szereplő szervezetek 
mindegyike helyszíni ellenőrzési körbe essen; és 

c) a helyszíni ellenőrzések legalább húsz százaléka 
az ellenőrzött kedvezményezettnél támogatási 
időszakba essen. 

(3) A helyszíni ellenőrzés során ellenőrizni kell, 
hogy 

a) az elszámolást alátámasztó bizonylatok eredeti 
példánya a kedvezményezettnél rendelkezésre áll, 
valamint valós gazdasági eseményen alapul, 

b) az elszámolás az azokat megalapozó 
nyilatkozatokkal és bizonylatokkal összhangban áll, 

c) a támogatás kerete terhére beszerzett eszközök 
rendelkezésre állnak, és felhasználásuk, használatuk 
a pályázati kiírásnak megfelelően történik. 

8. Az Alap támogatásaiból történő kizárás és a 
támogatási eljárás felülvizsgálata 

9. § (1) A kedvezményezett az Alap 
támogatásaiból kizárásra kerül, ha 

a) a támogatási szerződés felmondására vagy az 
attól való elállásra, a támogatói okirat esetén a 
támogatás visszavonására az Ávr. 96. § b), c) vagy 
e) pontja alapján került sor, vagy 

b) jogszabály alapján a támogatás igénybevétele az 
a) pontban foglalton kívül jogosulatlannak minősül. 

(2) Az Alapból történő kizárás 

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
esetben a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és 
kamatai visszafizetésétől számított második év 
utolsó napjáig, 

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 
esetben a kizárási feltétel fennállását megállapító 
döntés napjával kezdődően, a jogosulatlanul 
igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig 

áll fenn. 
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(3) Ha az Alapból történő kizárás feltételeinek 
fennállását az Alapkezelő megállapítja, részletes 
indokolással ellátott javaslata alapján a kizárásról a 
döntéshozó dönt. E döntés ellen az Ávr. 102/D. §-a 
szerinti kifogás nyújtható be. A kifogás benyújtása 
annak elbírálása eredményéig a 18. § (4) bekezdés 
c) pontja szerinti nyilvános adatok hivatalos 
honlapon történő közzététele tekintetében halasztó 
hatályú. 

(4) Az Alapkezelő a kizárt szervezet kérelmére a 
követelés tizenkét hónapra, havi egyenlő 
részletekben történő visszafizetését engedélyezheti. 

10. § (1) Az Ávr. 102/D. §-a alapján - az 
informatikai rendszeren keresztül az e célra 
rendszeresített formában - benyújtott kifogást az 
Alapkezelő 

a) megvizsgálja és az Ávr. 102/D. § (5) bekezdés 
a)-g) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül 
elutasítja; a hatáskörébe tartozó kérelmek esetében 
megteszi a sérelmezett helyzet megszüntetéséhez 
szükséges intézkedéseket és erről értesíti a 
szervezetet, vagy 

b) továbbítja a miniszter részére, aki az Ávr. 
102/D. § (6) bekezdése szerint azt elbírálja, és 
döntéséről értesíti a kifogást benyújtó civil 
szervezetet. 

(2) Ha az Alapkezelő hivatalosan (panasz, 
közérdekű bejelentés útján) tudomást szerez olyan 
tényről, amely a döntéshozó döntését érdemben 
befolyásolhatja és az a támogatást igénylő szervezet 
érdekeit kétséget kizáróan sérti, az Alapkezelő 
gondoskodik e ténynek megfelelő adat rögzítéséről, 
amennyiben az nem ütközik jogszabályba és nem 
teszi szükségessé a döntéshozó korábbi döntésének 
módosítását. Az adat rögzítéséről a támogatást 
igénylő szervezetet haladéktalanul értesíteni kell. 

III. FEJEZET 

AZ ALAP FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ 
KÜLÖNÖS SZABÁLYOK 

9. A kollégium által kiírt pályázat 

11. § (1) A kollégium a pályázati kiírásról való 
döntésével egy időben dönt a pályázatok 
elbírálásának módjáról. 

(2) A támogatási igény kizárólag az e célra 
rendszeresített számítógépes rendszeren keresztül, 
elektronikusan nyújtható be. 

(3) A kollégium a pályázati kiírásban legfeljebb tíz 
százalék mértékben határozhatja meg a saját forrás 
arányát. Ha a pályázati kiírásban a saját forrás 
meghatározásra került, a szükséges saját forrás 
biztosítása történhet természetben - különösen a 

közérdekű önkéntes tevékenység formájában - és 
pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben, vagy 
mindkét formában önállóan is. 

(4) A Civil tv. 56. § (1) bekezdés c)-j) pontja 
szerinti támogatás nem lehet kisebb a civil 
szervezet által igényelt támogatási összeg 
egyharmadánál. Ha a kollégium a pályázatot csak 
kisebb arányban tudná támogatni, a pályázatot 
indokolás mellett el kell utasítani. 

(5) A támogatási igény bírálata során figyelembe 
kell venni a 13. § (3) bekezdés szerinti támogatást. 

(6) A kollégium az általa hozott támogatási 
döntések adatait az internetes támogatáskezelő 
rendszerben rögzíti. 

10. A működési pályázatokra vonatkozó különös 
szabályok 

12. § (1) A működési támogatásra vonatkozó 
pályázati kiírásokat az Alapkezelő készíti elő és a 
kollégiumok hagyják jóvá. 

(2) Az Alap terhére az (1) bekezdés szerinti 
pályázati kiírást minden kollégiumra összevontan, 
egységes tartalommal és feltételekkel kell 
megjelentetni. 

(3) (Hatályon kívül helyezve.) 

(4) Civil szervezet működéséhez támogatás akkor 
biztosítható, ha 

a) (Hatályon kívül helyezve.) 

b) a Civil tv. 56. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott célra kiírt pályázat keretében 
nyújtott támogatás eléri a kétszázezer forintot. 

11. Az egyedi támogatási kérelemre vonatkozó 
különös szabályok 

13. § (1) A Civil tv. 56. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti egyedi támogatási kérelmet a miniszter 
részére írásban kell benyújtani. 

(2) Az egyedi támogatási kérelemnek tartalmaznia 
kell az Ávr. 69. § (1) bekezdése szerinti adatokat. 

(3) A miniszter a (2) bekezdés szerinti adatok 
alapján a tárgyévben rendelkezésre álló támogatási 
forrás figyelembevételével szükség szerint, de 
minden naptári félév utolsó napjáig legalább 
egyszer a (2) bekezdés szerinti előírásnak 
megfelelően benyújtott támogatási kérelmek 
vonatkozásában 

a) dönt a támogatási kérelem befogadásáról és a 
döntésről, valamint a benyújtott kérelemről 
tájékoztatja az Alapkezelőt, vagy 

b) a támogatási igény elutasításáról dönt, amelyet 
indokolással lát el és értesíti a támogatási kérelem 
benyújtóját. 
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(4) Az Alapkezelő a (3) bekezdés a) pontja szerinti 
értesítés kézhezvételét követő tizenöt napon belül 
intézkedik a támogatási szerződés megkötéséhez, 
vagy a támogatói okirat kiadásához e rendelet 
szerint szükséges azon további adatok és 
dokumentumok beszerzéséről, amelyeket az 
Alapkezelő formai szempontból megvizsgál. 

(5) A (3) bekezdés szerinti döntés keretében a 
támogatási összeg megállapítása során figyelembe 
kell venni a 11. § szerinti támogatást. 

(6) Az egyedi támogatási kérelmekkel kapcsolatos 
támogatási döntés meghozatala során a 4. §-ban 
meghatározott eljárást - a 4. § (2) bekezdés b)-e) 
pontjában foglaltak kivételével - nem kell 
alkalmazni. 

12. Visszatérítendő támogatásra vonatkozó 
különös szabályok 

14. § (1) A Civil tv. 57. § (1) bekezdése szerinti 
éves összes bevételre vonatkozó értékhatár 
hetvenötmillió forint. 

(2) A visszafizetés végső határideje nem lehet 
későbbi azon költségvetési évet követő második év 
utolsó napjánál, amelyben a költségvetési 
támogatás kifizetésre került. 

(3) Az e § rendelkezései szerint tárgyévben 
visszatérített összeg további felhasználásáról az a 
döntéshozó jogosult dönteni, amely a visszatérített 
összeghez kapcsolódó támogatási szerződés 
alapjául szolgáló döntést meghozta. 

(4) Visszatérítendő támogatás esetén a támogatási 
szerződés alapján visszatérítendő összeg 
megegyezik a nyújtott támogatással. 

(5) Visszatérítendő támogatás visszafizetése esetén 
az elszámolással érintett bizonylatok záradékainak 
feloldását az Alapkezelő az elszámolás 
elfogadásával egyidejűleg, a bizonylat sorszámát 
feltüntetve, egyoldalú jognyilatkozattal végzi. 

12/A. A normatív támogatásokra vonatkozó 
különös szabályok 

14/A. § (1) Normatív támogatásra - beérkezési 
sorrendben, az erre vonatkozó keret kimerüléséig - 
jogosult az a civil szervezet, amelynek a 
döntéshozó szerve által elfogadott beszámolójában 
feltüntetett adományai értékének tíz százaléka eléri 
a tízezer forintot. Az adományok összegéről, a 
beszámoló alapján a szervezet képviselője a 
normatív támogatás iránti kérelemhez csatolt 
mellékletben nyilatkozik. Normatív támogatást 
önrész nélkül, támogatási előlegként, vissza nem 
térítendő támogatásként kell biztosítani. 

(1a) Az Alap terhére az (1) bekezdés szerinti 
pályázati kiírást minden kollégiumra összevontan, 
egységes tartalommal és feltételekkel kell 
megjelentetni. 

(2) A normatív támogatás keretében legfeljebb 
ötszázezer forint támogatás nyújtható, és azt a civil 
szervezet kizárólag a működési költségeinek 
fedezésére fordíthatja. 

(3) A normatív támogatás biztosítására irányuló 
kérelmet az Alapkezelőhöz kell elektronikusan, az e 
célra rendszeresített elektronikus pályáztatási 
rendszeren keresztül benyújtani. 

(4) A normatív támogatási igény formai 
ellenőrzésére és annak eredményéről szóló 
tájékoztatásra a 4. § (2)-(3) bekezdésekben 
foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 

(5) A formailag érvényes támogatási igényekre 
vonatkozóan az Alapkezelő - beérkezési 
sorrendben, az erre vonatkozó keret kimerüléséig - 
támogatói okiratot bocsát ki, vagy támogatási 
szerződést köt. A támogatói okirat kibocsátására, a 
támogatási szerződés megkötésére és a folyósításra 
az 5. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 

(6) A II. fejezet 6-8. címeiben szabályozott, az 
elszámolást, az ellenőrzést, az Alap támogatásaiból 
történő kizárást érintő eljárásokban az a kollégium 
a döntéshozó, amelyhez a pályázatot benyújtották. 

12/B. Az egyszerűsített támogatásokra 
vonatkozó különös szabályok 

14/B. § (1) Egyszerűsített támogatásra - 
beérkezési sorrendben, az erre vonatkozó keret 
kimerüléséig - jogosult az a helyi vagy területi 
hatókörű civil szervezet, amely 

a) a támogatási igény benyújtását megelőző két 
évben letétbe helyezett teljes és közzétett számviteli 
beszámolóval rendelkezik, 

b) a pályázat megjelenését megelőző utolsó két 
lezárt üzleti évben a beszámolóval igazolható éves 
összes bevétele egyik évben sem éri el az ötmillió 
forintot, és 

c) az adott költségvetési év forrása tekintetében 
nem nyújtott be a Civil tv. 56. § (1) bekezdés b)-g), 
i) és j) pontjaira vonatkozó támogatási igényt. 

(2) A támogatást önrész nélkül, támogatási 
előlegként, vissza nem térítendő támogatásként kell 
biztosítani. 

(3) Az egyszerűsített támogatás keretében a 
támogatási igényben jelzett, de legfeljebb 
kétszázezer forint összegű támogatás nyújtható, és 
azt a civil szervezet kizárólag az alapcél szerinti 
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tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek 
fedezésére fordíthatja. 

(4) A támogatás biztosítására irányuló kérelmet az 
Alapkezelőhöz kell elektronikusan, az e célra 
rendszeresített elektronikus pályázatkezelési 
rendszeren keresztül benyújtani. 

(5) A támogatási igény formai ellenőrzésére és 
annak eredményéről szóló tájékoztatásra a 4. § (2)-
(3) bekezdésekben foglaltakat kell megfelelően 
alkalmazni. 

(6) A formailag érvényes támogatási igényekre 
vonatkozóan az Alapkezelő - beérkezési 
sorrendben, az erre vonatkozó keret kimerüléséig - 
a Civil tv. 53. § (5) bekezdése szerinti jóváhagyás 
meglétét követően támogatói okiratot bocsát ki, 
vagy támogatási szerződést köt. A támogatói okirat 
kibocsátására, a támogatási szerződés megkötésére 
és a folyósításra az 5. §-ban foglaltakat kell 
megfelelően alkalmazni. 

(7) A II. fejezet 6-8. címeiben szabályozott, az 
elszámolást, az ellenőrzést, az Alap támogatásaiból 
történő kizárást érintő eljárásokban az a kollégium 
a döntéshozó, amelyhez a pályázatot benyújtották. 

IV. FEJEZET 

NYILVÁNOSSÁGGAL KAPCSOLATOS 
RENDELKEZÉSEK 

13. Általános szabályok 

15. § (1) Az Alap nyilvánosságát a miniszter a 
hivatalos honlapon keresztül biztosítja. A hivatalos 
honlap üzemeltetéséről a miniszter az Alapkezelő 
útján gondoskodik, a hivatalos honlapon megjelenő 
tartalmakat az Alapkezelő szolgáltatja az e célra 
rendszeresített számítógépes rendszeren keresztül a 
8. melléklet szerinti adatokkal összefüggésben. 

(2) A hivatalos honlapon megjelenített adatokhoz 
való akadálymentes hozzáférést a vakok, gyengén 
látók számára is biztosítani kell. 

(3) A hivatalos honlapon az Alappal kapcsolatosan 
kizárólag közérdekű vagy közérdekből nyilvános 
adat tehető közzé, melynek a hivatalos honlapon 
történő közzétételét jogszabály előírja. 

(4) A miniszter Civil tv. 71. § (3) bekezdése szerinti 
felhívását, valamint a Civil tv. 71. § (4) bekezdése 
szerinti hirdetményét, továbbá az Alappal 
kapcsolatos közleményeket a hivatalos honlapon 
teszi közzé. 

(5) Az Alappal kapcsolatos közérdekű vagy 
közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló 
igény teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatokat - 
így különösen a miniszter által vezetett 

minisztérium, továbbá az Alapkezelő vonatkozó 
szabályzatait - a hivatalos honlapon kell közzé 
tenni. 

(6) Az adatok belső nyilvántartásokkal való 
egyezőségét az Alapkezelő biztosítja. 

16. § (1) A közzétételre kötelezett a közzététel 
érdekében az adatokat az e célra kialakított 
számítógépes rendszeren keresztül továbbítja az 
Alapkezelőnek annak megjelölésével, hogy a 
közzététel mely jogszabályi rendelkezésen alapul. 

(2) Az (1) bekezdésében foglaltaknak nem 
megfelelő vagy egyéb módon továbbított adat a 
hivatalos honlapon nem tehető közzé. 

(3) A szöveges adatot olyan formátumban kell az 
Alapkezelő részére továbbítani, amely biztosítja a 
szövegben való kereshetőséget. Amennyiben a 
közzéteendő dokumentum érvényességének 
feltétele valamely személy aláírása, az aláírt 
dokumentum oldalhű digitális másolatát is 
mellékelni kell. 

(4) A hivatalos honlapon közzéteendő adatot - a 
hivatalos honlap egységes megjelenésének 
megőrzése érdekében - az Alapkezelő által készített 
és a hivatalos honlapon közzétett útmutató szerinti 
formában kell továbbítani. 

(5) A hivatalos honlapon közzéteendő adat 
tartalmáért az adatfelelős tartozik felelősséggel. 

(6) Az Alapkezelő megvizsgálja a közzététel 
érdekében megküldött adat tartalmát, és a 
közzététel iránti kérelmet elutasítja, ha a közzététel 
jogszabályba ütközik. Az Alapkezelő a közzététel 
iránti kérelem elutasításáról és az elutasítás okáról a 
kérelem beérkezését követő három munkanapon 
belül tájékoztatja az adatfelelőst. 

(7) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a 
hivatalos honlapon történő közzététel határideje az 
adatoknak az Alapkezelőhöz történő 
megérkezésétől számított öt nap. 

17. § (1) A hivatalos honlapon közzétételi naplót 
kell működtetni, mely tartalmazza 

a) az adatfelelős azonosítóját, 

b) az adatfelelős által megküldött adatot, 

c) a közzététel időpontját, 

d) a közzététel tartalmát. 

(2) A hivatalos honlapon fel kell tüntetni - az 
Alapkezelő által a hivatalos honlapon közzétett 
egyes támogatási igények adatainak kivételével - az 
adat 

a) közzétételével egyidejűleg a közzététel 
időpontját és az adatfelelőst, 
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b) archiválása esetén az archiválás tényét és 
időpontját, valamint az új állapot elérésének 
módját, amennyiben az rendelkezésre áll. 

18. § (1) Az Alapkezelő a hivatalos honlapon napi 
rendszerességgel közzéteszi és frissíti az általa 
működtetett internetes támogatáskezelő 
rendszerben kezelt, aktualizált 

a)  
b) támogatási adatokat támogatási igényenkénti és 

pályázati felhívásonkénti bontásban; 

c) pályázati felhívások adatait; 

d) a testületi tagok tekintetében a Civil tv. 67. § (1) 
bekezdés alapján összeférhetetlennek minősülő 
szervezetek körére vonatkozó 4. melléklet szerinti 
adatokat. 

(2) Az Alapot érintő adatok Alapkezelő hivatalos 
honlapján történő közzétételének feltétele az 
adatoknak az Alap hivatalos honlapján történő 
közzététele és a folyamatos adategyeztetés 
biztosítása. 

(3) A döntés-előkészítésben közreműködő személy 
tekintetében a Civil tv. 69. § (5) bekezdésében 
foglalt közzétételi kötelezettség teljesítése során a 
Tanács és a kollégium tagjára vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy 

a) a döntés-előkészítésben közreműködő személy 
(adatfelelős) az összeférhetetlennek minősülő 
szervezetek körébe tartozó civil szervezetekről, az 
ezzel kapcsolatos változásról az Alapkezelőnek 
nyilatkozik; 

b) a közzétételért felelős az Alapkezelő. 

(4) Az Alapkezelő 

a) a Tanács elvi állásfoglalását, a kollégiumi 
pályázati döntést (a továbbiakban együtt: testületi 
döntés) tartalmazó - a döntéshozatalt követő öt 
napon belül megküldött - hitelesített emlékeztetőt, 
jegyzőkönyvet a döntéshozatalt követő tizenöt 
napon belül, 

b) a testületi ülés meghívóját az adott ülést 
legalább öt nappal megelőzően, 

c) az Alapból kizárt valamennyi szervezet 
kizárással kapcsolatos nyilvános adatát a kizárásról 
szóló döntést követő tizenöt napon belül, de 
legalább heti rendszerességgel, 

d) a testületek hatályos döntéseit tartalmazó 
döntések tárát havi rendszerességgel, 

e) a Tanácsnak szóló beszámolót a Tanácsnak 
történő megküldéssel egyidejűleg 

teszi közzé. 

(5) Ha az Alapkezelő részére történő adatküldésre 
kötelezett személy, szerv vagy testület az 
adatküldést a jogszabályban előírt határidőben nem 
teljesíti, az Alapkezelő felhívja e kötelezettség öt 
napon belül történő teljesítésére. 

(6) A közzétételre kötelezett a szükséges adatokat 
az e célra rendszeresített számítógépes rendszeren 
keresztül küldi meg az Alapkezelő részére a 
hivatalos honlapon való közzététel céljából. 

19. § (1) A testületi tag összeférhetetlennek 
minősülő szervezetek körének megváltozásával 
kapcsolatos közzététel tekintetében az adatfelelős a 
Tanács elnöke. 

(2) A kollégium elnöke megküldi az Alapkezelő 
részére a Tanácsnak szóló beszámolót az Alap 
Tanácsának történő megküldéssel egyidejűleg. 

(3) A Tanács elnöke megküldi az Alapkezelő 
részére az Országgyűlés bizottságának szóló 
beszámolóját az elfogadását követő tizenöt napon 
belül. 

V. FEJEZET 

AZ ALAP TESTÜLETEI LÉTREHOZÁSÁNAK 
SZABÁLYAI 

14. Az elektori gyűlések 

20. § (1) A miniszter az Alap testületeinek 
megalakítása és a civil delegáltak megválasztása 
érdekében a hivatalos honlapon a Civil tv. 71. § (3) 
bekezdése szerinti felhívást tesz közzé. 

(2) Az elektori gyűlésen való részvétel a civil 
jelöltállítási rendszerbe való bejelentkezés alapján 
történik. A bejelentkezéshez a civil szervezetnek az 
elektori nyilvántartó rendszerben az alábbi adatokat 
kell rögzítenie: 

a) a civil szervezet neve, székhelye, levelezési 
címe; 

b) a civil szervezet képviselőjének 

ba) neve, 
bb) lakcíme, telefonszáma és elektronikus 
levélcíme; 

c) a civil szervezet nyilvántartásba vételét 
elrendelő bíróság megnevezése és a végzés száma, 
végzés jogerőre emelkedésének időpontja; 

d) a civil szervezet adószáma; 

e) a civil jelöltállítási rendszerben a szervezetet 
képviselő elektor (a továbbiakban: elektor) 

ea) neve, 
eb) lakcíme, telefonszáma, elektronikus levélcíme 
és személyazonosító adatai (születési helye, 
dátuma, anyja neve); 
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f) a civil szervezet által javasolt tanácsi és 
kollégiumi tagjelölt neve, születési helye, ideje és 
életrajza; 

g) létesítő okirata szerinti tevékenysége figyelembe 
vételével az 1. melléklet alapján megjelölt elektori 
gyűlés neve; 

h) az elektori nyilvántartó rendszer által előállított 
2. melléklet szerinti nyomtatvány oldalhű digitális 
másolatát. 

(3) Az (2) bekezdés h) pont szerinti - a civil 
szervezet képviselője és az elektor, jelölés esetén a 
jelölt(ek), valamint két tanú által aláírt - 
dokumentum tartalmazza: 

a) a civil szervezet képviselője büntetőjogi 
felelőssége tudatában kijelenti, hogy a 
bejelentkezésben megadott adatok a valóságnak 
megfelelnek; 

b) a civil szervezet képviselőjének hozzájáruló 
nyilatkozatát arról, hogy a bejelentkezést az (2) 
bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt adatok 
kivételével a hivatalos honlapon nyilvánosságra 
hozzák és a bejelentkezésben foglalt adatokat az 
elektori választást lebonyolító szerv kezelje; 

c) az elektor hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a 
bejelentkezést a 20. § (2) bekezdés e) pont eb) 
alpontban foglalt adatok kivételével a hivatalos 
honlapon nyilvánosságra hozzák és a 
bejelentkezésben foglalt adatokat az Alap testületei 
civil delegáltjait megválasztó elektori gyűlések 
szervezése céljából az elektori választást 
lebonyolító szerv kezelje; 

d) a testületbe tagjelölés esetén a tagjelölt 
hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a 
bejelentkezés szerinti életrajzot a hivatalos 
honlapon nyilvánosságra hozzák, a 
bejelentkezésben foglalt adatokat az Alap testületei 
civil delegáltjait megválasztó elektori gyűlések 
szervezése céljából az elektori választást 
lebonyolító szerv az elektori gyűlések 23. § (2) és 
(3) bekezdése szerinti jegyzőkönyv közzétételét 
követő 30. napig kezelje. 

21. § (1) Az elektori választást lebonyolító szerv a 
civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. 
évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: 
Nyilvántartási tv.) 84. §-a szerinti országos 
névjegyzék alapján, annak benyújtásától számított 
öt napon belül megvizsgálja a 20. § (2) bekezdése 
szerinti bejelentkezések a Civil tv.-nek és e 
rendeletnek való megfelelőségét. Ezen eljárás 
keretében vizsgálni kell a bejelentkezés és a 

hatályos adatokat tartalmazó országos névjegyzék 
adatainak egyezőségét is. 

(2) A 20. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő 
módon bejelentkezett civil szervezet a 
bejelentkezés elfogadásáról igazolást kap, valamint 
értesítést az elektori gyűlés helyéről és időpontjáról 
a bejelentkezés során megjelölt elektronikus 
levélcímekre. A 20. §-ban foglaltak szerint 
bejelentkezett civil szervezetek adatai a hivatalos 
honlapon elektori gyűlések szerinti bontásban 
közzétételre kerülnek. 

(3) Ha a civil szervezet bejelentkezésére 
vonatkozóan az elektori választást lebonyolító szerv 
az (1) bekezdés szerinti eljárásban hiányosságot 
állapít meg, a hiányosság pontos megjelölésével öt 
napos határidő tűzése mellett annak pótlására 
szólítja fel a civil szervezetet a bejelentkezés során 
megjelölt elektronikus levélcímeken. 

(4) Ha az elektori választást lebonyolító szerv 
megállapítja, hogy a (3) bekezdés szerint a civil 
szervezet által beküldött dokumentummal együtt 
továbbra is hiányosság áll fenn, továbbá ha a 
hiánypótlás késedelmesen vagy nem érkezik meg, a 
civil szervezet bejelentkezése elektronikus úton 
elutasításra kerül. A bejelentkezés elutasítása ellen 
jogorvoslatnak nincs helye. 

(5) A civil szervezet elektori gyűlésen való 
képviselete és testületi tagjelölése a civil 
jelöltállítási rendszerbe történő elfogadott, 
visszaigazolt bejelentkezés esetén a 20. § (3) 
bekezdése szerinti nyilatkozatain alapul. 

(6) Az elektori gyűlés helyét, időpontját és a 
mandátumvizsgálat módját, az ügyrendet is 
tartalmazó, a Civil tv. 71. § (4) bekezdése szerinti 
hirdetményt a hivatalos honlapon kell közzétenni. 

22. § (1) Az elektori gyűlés helyszínei a 
Kormányablakok. Az elektor a Kormányablakban 
adhatja le a szavazatát. 

(2) Az elektori gyűlés időpontjait úgy kell kijelölni, 
hogy a Kormányablakok külön naptári napon 
álljanak rendelkezésre a 

a) szavazólapon feltüntetésre kerülő személyek 
kijelölését célzó szavazás (szimpátiaszavazás), 
továbbá 

b) a civil delegált tagok megválasztása (választás) 

lebonyolítására. 

(3) Az elektori gyűlés alatt 

a) a Tanács esetében valamennyi; 

b) az egyes kollégiumok esetében a megfelelő 
elektori gyűlésbe 
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visszaigazoltan bejelentkezett, megjelent elektort 
kell érteni. 

(4) A visszaigazolt bejelentkezés alapján szavazásra 
jogosult elektorok személyazonosságuknak 
Kormányablak munkatársa által történő 
megállapítását (mandátumigazolás) követően 
személyesen vehetnek részt. A szavazásra jogosult 
elektor helyettesítésére nincsen lehetőség. 

(5) A mandátumigazolás tényét a Kormányablak 
munkatársa az erre kijelölt zárt hálózatú 
számítógépen rögzíti. 

(6) Az elektor az (5) bekezdés szerinti művelet 
alapján szavazatát saját kezűleg rögzíti az erre 
kijelölt számítógépen. 

(7) A szimpátiaszavazás során a jelenlévő elektorok 
száma az érvényes mandátumigazolással 
rendelkező elektorok száma azon testületre és 
elektori gyűlésre vonatkozóan, amelyre az érvényes 
mandátumigazolással rendelkező elektor szavazatát 
leadta. 

(8) A szimpátiaszavazás során minden elektor 
egyszer jogosult szavazni tetszőleges számú tanácsi 
és kollégiumi tagjelöltre. A szavazás nem 
szakítható meg, adattartalma a szavazat elektor 
általi véglegesítését követően nem módosítható. 

(9) A szimpátiaszavazás eredményeit a zárt 
hálózatú számítógépes rendszer összesíti és 
elkészíti az összesítést tartalmazó jegyzőkönyveket, 
valamint az elektronikus szavazólapokat a Tanácsra 
és a kollégiumokra vonatkozóan. 

(10) A (9) bekezdés szerinti elektronikus 
szavazólapon minden olyan jelölt neve feltüntetésre 
kerül, aki a jelen lévő elektorok tíz százalékának 
támogatását az erre irányuló nyílt szavazás 
(szimpátiaszavazás) során elnyeri. A szavazólapon 
az elektor a Tanács és az elektori gyűlésnek 
megfelelő kollégium esetében legfeljebb a 23. § (2) 
és (3) bekezdésében meghatározott számú jelöltre 
adhatja le érvényesen a szavazatát. 

(11) A választás során minden elektor egyszer 
jogosult szavazni. A szavazás nem szakítható meg, 
adattartalma a szavazat elektor általi véglegesítését 
követően nem módosítható. 

(11a) Az egy testületbe jelölt, de meg nem 
választott személyek a kapott szavazatok sorrendje 
szerint póttagi listára kerülnek. Testületi taggá 
választott személy egy másik testület póttagi 
listáján nem szerepelhet. Ha a jelöltet több 
testületbe is jelölik, de egyikbe sem választják 
tagnak, a jelölt a választást követően nyilatkozik, 
hogy mely póttagi listán kíván szerepelni. 

(11b) A Tanács tagjai és a kollégiumok tagjai azok 
a jelöltek lesznek, akik a megválasztandó tagok 
száma szerint a legtöbb szavazatot kapták. 
Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell 
megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot 
elért jelöltek közül melyik jelölt szerez megbízatást. 

(11c) Ha a jelöltet több testületbe is jelölik és 
tagnak választják, a jelölt a választást követő 5 
napon belül nyilatkozik, hogy melyik testület tagja 
lesz. 

(12) A választás eredményeit a zárt hálózatú 
számítógépes rendszer összesíti és elkészíti az 
összesítést tartalmazó jegyzőkönyveket a Tanácsra 
és a kollégiumokra vonatkozóan, mely tartalmazza 
a megválasztott tagok és póttagok adatait. 

23. § (1) Az elektori gyűlésen csak olyan személy 
választható meg civil delegált tagnak, akinek az 
életrajza a hivatalos honlapon keresztül a 20. § és 
21. § szerinti bejelentkezési határidőig a 2. 
melléklet szerint tett nyilatkozat és jelölés alapján 
kerül nyilvánosságra. 

(2) A Tanács három civil delegált tagját és 
póttagjait a Civil tv. 71. § (1) bekezdése alapján az 
elektori gyűlések együttesen választják meg. A 
Tanács civil delegált tagjainak megválasztásával 
kapcsolatos összesített adatokat külön hitelesített 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni és a hivatalos 
honlapon keresztül nyilvánosságra hozni. 

(3) Az egyes elektori gyűléseken kollégiumonként 
három civil delegált tag és póttagok kerülnek 
megválasztásra. A választás eredményét elektori 
gyűlésenként külön hitelesített jegyzőkönyvben kell 
rögzíteni és a hivatalos honlapon keresztül 
nyilvánosságra hozni. 

(4) Az elektori nyilvántartó rendszer rendelkezésre 
állásának biztosításáért, működtetéséért, az elektori 
gyűlések lebonyolításáért, technikai, tárgyi és 
személyi feltételeinek biztosításáért, valamint a 
gyűlések dokumentálásáért az elektori választást 
lebonyolító szerv felelős. 

(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti jegyzőkönyveket 
a hivatalos honlapon kell nyilvánosságra hozni az 
elektori gyűlést követő öt napon belül. 

15. A kollégiumok és az elektori gyűlések 
kapcsolata 

24. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza: 

a) az egyes kollégiumok elnevezését; 

b) az egyes kollégiumok által támogatható civil 
szervezetek alapcél szerinti tevékenységi 
besorolását; 
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c) a Civil tv. 61. § (2) bekezdés b) pontja szerint a 
kollégiumokba tagot kijelölő, ágazati szakpolitikai 
feladatot ellátó miniszterek megjelölését; 

d) az átvett központi költségvetési előirányzatok 
kivételével az Alap támogatási forrásainak 
kollégiumok és támogatási cél, valamint forma 
szerinti megosztását. 

(2) Az elektori gyűlések elnevezése, az elektor 
állítására jogosult civil szervezetek köre 
megegyezik a megfelelő kollégiumok elnevezésével 
és az általuk támogatható civil szervezetek körével. 
Elektort állító civil szervezet az elektorállítás 
évének megfelelő költségvetési év forrásai 
tekintetében csak az elektori gyűlésnek megfelelő 
kollégiumokhoz nyújthat be támogatási igényt 
érvényesen. 

(3) Az átvett központi költségvetési 
előirányzatokkal kapcsolatos kollégiumi pályázati 
döntések meghozatalára az átadó fejezet irányító 
szerve döntését kell alkalmazni: 

a) a kollégium elnevezésére, szükség szerint új 
kollégium létrehozására irányuló javaslatra, 

b) ha új kollégium létrehozására tesz javaslatot 

ba) a támogatható és választásra jogosult civil 
szervezetek tevékenységi körére (NSZOR alapján), 
bb) a Civil tv. 61. § (2) bekezdés b) pontja szerint 
tagokat delegáló miniszterre, 

c) a kollégium által nyújtható támogatás Civil tv. 
56. § (1) bekezdés szerinti céljára, 

d) az átadásra kerülő előirányzat jogszabályban 
meghatározott felhasználási céljára vonatkozóan. 

(4) Az átadott előirányzatnak biztosítania kell az 
arányos kezelési költséget. 

16. A testületi tagok megbízásával kapcsolatos 
eljárási szabályok 

25. § (1) A 22. § és 23. § szerinti elektori gyűlést 
követő tizenöt napon belül a további testületi tag 
delegálására jogosult szerv tájékoztatja a minisztert 
a delegált személyéről és a javasolt testületi 
tagságról. 

(2) A testületi tag Civil tv. 65. § (1) bekezdése 
szerinti megbízása a megbízólevél átadásával 
történik. Nem adható ki megbízólevél ha: 

a) a tag nem adta át a 3. és 4. melléklet szerinti 
nyilatkozatait; 

b) a tag nem nyilatkozott az igénybe venni kívánt 
költségátalányról, költségelszámolásról; 

c) a tag nem teljesítette egyéb jogszabályban, vagy 
belső szabályzatban a megbízáshoz kapcsolódóan 
rögzített kötelezettségét. 

(3) A testületi tagnak kötelessége megbízása kezdő 
dátumától a testület feladat- és hatáskörébe tartozó 
döntés meghozatalára irányuló eljárás során 
készített vagy rögzített, a döntés megalapozását 
szolgáló adatokkal kapcsolatban az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (5) bekezdés 
alapján eljárni. 

VI. FEJEZET 

A TESTÜLETI TAGOK 
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉRE, 

KÖLTSÉGÁTALÁNYA ELSZÁMOLÁSÁRA 
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

26. § (1) A testület tagja első alkalommal 
megbízásakor, majd minden évre vonatkozóan 
tárgyév január 15. napjáig az 5. melléklet szerinti 
adatlapon nyilatkozik arról, hogy költségtérítést 
vagy költségátalányt kíván igénybe venni, valamint 
nyilatkozik az igénybevétel módjáról. 

(2) Költségtérítésként a testületi tag nevére szóló 
eredeti számviteli bizonylatokkal alátámasztott, a 
tárgyhavi költségeket igazoló kiadás legfeljebb a 
mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi 
összegének kétharmadáig számolható el. E 
jogcímen különösen a telefon-, internet- és utazási 
költség számolható el. 

(3) Költségátalányként a testületi tag legfeljebb a 
mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi 
összegének felét jogosult igénybe venni. 

(4) Nem jogosult költségátalányra vagy 
költségtérítésre a testület döntéseit rögzítő 
dokumentumot hitelesítő testületi tag, ha az adott 
hónapban a testület a hitelesített emlékeztető, 
jegyzőkönyv megküldésével öt napot meghaladóan 
késedelembe esett. 

(5) Ha a testület tagja úgy nyilatkozik, hogy 
tárgyhavi költségeit igazoló bizonylatokkal számol 
el, azokat a tárgyhót követő hónap tizenötödik 
napjáig kell az Alapkezelő részére benyújtania. A 
határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. 

(6) Az Alapkezelő a testület tagja által benyújtott 
bizonylatok formai és e rendeletben szabályozott 
tartalmi szempontú vizsgálatát követően, azok 
beérkezését követő hónap első napjáig utalja át a 
költségtérítés összegét. A költségátalányt az 
Alapkezelő tárgyhót követő hónap ötödik napjáig 
utalja át. 

(7) Év közbeni megbízás esetén a tag a megbízás 
hónapjában a Civil tv. 65. § (2) bekezdés szerinti 
költségtérítés vagy költségátalány időarányos 
részére jogosult. 
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(8) A testületi tagok költségátalányának és 
költségtérítésének fedezetét biztosító forrást úgy 
kell elkülöníteni az év első napján hatályos 
jogszabályok alapján, hogy az elkülönített forrás a 
minden testületi tagra vetített költségtérítés teljes 
kihasználása esetén is elegendő legyen. E forrás év 
közben csak jogszabály rendelkezése alapján 
csökkenthető, valamint a tárgyév december hó első 
napján a testületi tagok nyilatkozatai és a tényleges 
átutalási adatok alapján számított várható értékre 
módosítható. A december hónapban e jogcímen 
tervezett, de felszabaduló forrás az Alap 
működtetésére használható fel. 

VII. FEJEZET 

AZ ALAP MŰKÖDTETÉSE 

17. Az Alapkezelő feladatai 

27. § A Civil tv. 64. §-a szerinti alapkezelő a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság. 

28. § (1) Az Alapkezelő feladata különösen: 

a) az informatikai rendszer üzemeltetése, 
fejlesztése, adatainak folyamatos karbantartása; 

b) a támogatási igények fogadása, érkeztetése, 
kezelése; 

c) a Tanács és a kollégiumok üléseinek, 
döntéseinek előkészítése, dokumentálása és 
végrehajtása; 

d) szerződéskötés a kedvezményezettekkel, 
támogatói okirat kibocsátása; 

e) az Alappal összefüggő pénzügyi és számviteli 
feladatok ellátása; 

f) az Alap terhére kifizetések teljesítése; 

g) a támogatások felhasználása jogszerűségének és 
szakszerűségének ellenőrzése; 

h) közreműködés a támogatások szerződés szerinti 
felhasználásának nyomon követésében; 

i) jogosulatlanul igénybevett támogatások 
visszakövetelése; 

j) nyilvántartás vezetése az Alap támogatásaiból 
kizárt szervezetekről, valamint a visszatérítendő 
támogatásokról; 

k) az Alap ellenőrzését végző szervezetek 
ellenőrzési tevékenységének elősegítése; 

l) ellátja a civil jelöltállítási rendszerbe történő 
bejelentkezéssel, valamint az elektori választást 
lebonyolító szerv feladatait; 

m) a Tanács és a kollégiumok működési 
feltételeinek biztosítása; 

n) testületei tagok költségátalánya és 
költségtérítése adminisztrációja, kiutalása, valamint 
az ezzel összefüggő feladatok ellátása; 

o) az Alap pályázati kiírásaival, testületek 
működésével kapcsolatos tájékoztatás, információ 
szolgáltatás, a Civil Információs Centrumokkal 
kapcsolatos feladatok ellátása, valamint az Alap 
kezelésével összefüggő egyéb feladatok ellátása. 

(2) Az Alapkezelő feladata, hogy folyamatosan 
biztosítsa az Alappal kapcsolatos nyilvántartások és 
a hivatalos honlap adatainak koherenciáját. 

18. Az Alap működésének finanszírozása 

29. § (1) Az Alap pénzeszközeinek elkülönített 
kezelését önálló előirányzat-felhasználási 
keretszámla szolgálja. 

(2) A 28. § (1) bekezdés a)-o) pontjában foglalt 
feladatok ellátására fordítható forrás mértéke a 
tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényben az 
Alap támogatásaként meghatározott összeg hat 
százaléka. 

(3) Az Alapkezelő az internetes támogatáskezelő 
rendszer működtetéséből származó bevételből 
finanszírozza a 28. § (1) bekezdés a) pontja és a 28. 
§ (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásához 
kapcsolódó költségeket. Az internetes 
támogatáskezelő rendszerbe regisztrált 
szervezeteknek regisztráláskor, vagy a regisztrációt 
követő években a regisztráció megerősítésekor nem 
írható elő fizetési kötelezettség. A támogatást 
igénylő civil szervezet a pályázat benyújtásához 
kapcsolódóan legfeljebb kettőezer forint pályázati 
díjat fizet az Alapkezelő részére. A pályázati díj a 
hozzá kapcsolódóan benyújtott pályázattal 
összefüggésben valamennyi elektronikus 
szolgáltatás igénybevételét biztosítja. A pályázó 
számára más fizetési kötelezettség az internetes 
támogatáskezelő rendszer szolgáltatásainak 
igénybevételéhez kapcsolódóan nem írható elő. 

(4) A 28. § (1) bekezdés f) pontja szerinti feladat 
költsége tartalmazza a Magyar Államkincstár által a 
pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáért felszámolt 
díjat is. 

(5) A visszatérítendő támogatásokból, valamint a 
vissza nem térítendő támogatásokból bármely 
jogcímen az Alapkezelőhöz visszautalt összegeket 
minden negyedév vonatkozásában a negyedévet 
követő harmincadik napig összesíteni kell és a 
befolyt bevételek összegét, a befizetés jogcímét, a 
befizetőre vonatkozó azonosító adatokat is 
tartalmazó részletező tételes és előzőek szerint 
összesített kimutatást a negyedévet követő 
negyvenötödik napig az Alapkezelő eljuttatja a 
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miniszternek. A visszautalt összegek összesítését 
követően a visszautalt összeg további 
felhasználásáról az a döntéshozó jogosult dönteni, 
amely a visszatérített összeghez kapcsolódó 
támogatási szerződés vagy támogatói okirat 
alapjául szolgáló döntést meghozta. 

(6) (Hatályon kívül helyezve.) 

(7) A miniszter és az Alapkezelő évente 
megállapodást köt (a továbbiakban: kezelői 
megállapodás), melyben rögzíteni kell - a 28. § (1) 
bekezdés a)-o) pontjában foglaltakra figyelemmel - 
az átvett pénzeszközök felhasználásáról szóló 
elszámolás elfogadásának módjára vonatkozó 
rendelkezéseket is. A fel nem használt, 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt - az 
Ávr. 152. § (5) bekezdés szerinti kormánydöntést 
követően, a maradvány változatlan soron történő 
visszahagyása esetén - az (1) bekezdés szerinti 
számlára vissza kell utalni és a civil szervezetek 
támogatására kell fordítani az 1. melléklet szerinti 
megosztásban, illetve egyedi támogatási kérelem 
esetén a Civil tv. 56. § (2) bekezdés b) pontjában 
meghatározottak szerint. 

19. Az informatikai rendszer 

30. § (1) Az Alap működtetéséhez szükséges 
adatokat az informatikai rendszer tárolja és 
dolgozza fel. 

(2) Az informatikai rendszer részei: 

a) elektori bejelentkezések és elektori gyűlések 
adatait tároló alrendszer; 

b) a Tanács, a kollégiumok és a testületi tagok 
adatait tároló alrendszer; 

c) internetes támogatáskezelő rendszer; 

d) hivatalos honlap. 

(3) Az informatikai rendszer (2) bekezdés a)-c) 
pontjai szerinti részeinek üzemeltetését végzi és 
fizikai elhelyezését biztosítja az Alapkezelő. Az 
informatikai rendszer adatait az Alapkezelő 
szolgáltatja függetlenül az adatfelelős személyétől. 

(4) Az informatikai rendszerhez akadálymentes 
hozzáférést a vakok és gyengénlátók számára is 
biztosítani kell. 

(5) Az informatikai rendszernek nem része az 
elektori választás szavazási rendszere. 

(6) Az internetes támogatáskezelő rendszeren 
keresztül benyújtott támogatási kérelem esetén az 
internetes támogatáskezelő rendszer üzenetei az 
Ávr. 102/C. § (1) bekezdése alapján a támogató és a 
kedvezményezett egymás irányába történő 
nyilatkozataik megtételére rendelkezésre álló 

határidők számítása szempontjából értesítésnek 
minősülnek. 

(7) Az internetes támogatáskezelő rendszer 
üzeneteit a civil szervezet részére az üzenet 
továbbításával egy időben a civil szervezet által 
megadott elektronikus levélcímre is meg kell 
küldeni. 

VIII. FEJEZET 

A TESTÜLETEK ÉS AZ ALAPKEZELŐ 
BESZÁMOLÓJA 

20. A kollégiumi beszámoló tartalmi elemei 

31. § (1) Az Alapkezelő az e § szerinti 
összefoglaló adatokat február 28-ig megküldi a 
kollégiumoknak és a Tanácsnak. A kollégium a 
Tanácsnak szóló Civil tv. 70. § (1) bekezdés 
szerinti beszámolót az alábbi szerkezetben és 
szempontok szerint készíti el: 

a) a kollégiumi ülések és az elektronikus 
szavazások száma, a testület működésének 
tapasztalatai, különös tekintettel a tárgyévet 
megelőző évi költségvetési előirányzatok 
felhasználásról szóló jogszabályban foglalt 
határidők tartására, a tagok testületi üléseken, 
határozathozatalban való részvételi arányára; 

b) együttműködés a Tanáccsal, Alapkezelővel, a 
kollégiumokkal, az Alap működése felett a Civil tv. 
55. §-a szerinti rendelkezési jogot gyakorló 
miniszterrel; 

c) kapcsolattartás a kollégium Civil tv. 56. § 
szerinti feladat- és hatókörébe tartozó civil 
szervezetekkel, civil szakmai sajtóval; 

d) a döntéshozatali módszerek, a bírálati 
szempontrendszer, a bírálati elvek és az értékelési 
szempontok ismertetése, indokolása, a változások 
bemutatása és azok hatása az előző évhez képest; 

e) a támogatási célok megvalósulása, a 
megvalósítás szakmai és hatékonysági jellemzői; 

f) a támogatási elvek, módok, arányok 
érvényesítése, javaslat a változtatásukat illetően; 

g) a tárgyévet megelőző évi költségvetési 
keretösszeg terhére kiírt pályázati kiírások 
célrendszere, értékelése az előző évhez viszonyított 
változás alapján (kategóriánként és összesen), a 
támogatások formája (részben vagy egészben 
visszatérítendő, vissza nem térítendő) és annak 
indoka, a szerződésmódosítással kapcsolatos 
kérelmek száma, indokai; 

h) a benyújtott, az érvényes, a hiánypótlás nélkül 
érvényes, az érvénytelen pályázatok száma és 
százalékos arányuk az összes pályázathoz képest; 
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i) a hiánypótlások leggyakoribb okai; 

j) a támogatott és elutasított pályázatokon igényelt 
támogatások összege; 

k) a nyertes pályázatok száma és aránya az összes 
benyújtott pályázathoz képest, a felhasznált 
támogatási források összege; 

l) a nyertes pályázatokra megítélt összeg, az 
igényelt és megítélt összeg százalékos aránya; 

m) azon pályázatok aránya az összes nyertes 
pályázathoz képest, amelyek az általuk igényelt 
támogatás teljes összegét elnyerték; 

n) azon pályázatok aránya az összes nyertes 
pályázathoz képest, amelyek az általuk igényelt 
támogatás felét vagy annál kevesebb összeget 
nyertek; 

o) az összes beérkezett és a nyertes pályázatok 
számának megyei megoszlása; 

p) az elfogadott, az elutasított, a részben elutasított 
szakmai és pénzügyi beszámolók száma és aránya 
az adott pályázati kiírás alapján támogatott 
pályázatok összes beszámolójához képest; 

q) a szakmai és pénzügyi beszámolók 
elutasításának és részbeni elutasításának 
legjellemzőbb okai; 

r) az elektronikus pályáztatási rendszerrel 
kapcsolatos tapasztalatok; 

s) a pályázatok, szakmai beszámolók értékelése, az 
azokból levonható következtetések, tapasztalatok; 

t) a támogatások segítségével megvalósult 
projektek hatása, eredményessége a civil szektor 
fejlődését illetően. 

(2) A Civil tv. 56. § (1) bekezdés c)-j) pontjában 
foglalt célok megvalósítására kiírt pályázat esetén a 
kollégium éves beszámolója az (1) bekezdésben 
foglaltakon túlmenően az alábbi szempontok 
szerinti tartalmi elemeket is magában foglalja: 

a) a Civil tv. 56. § (1) bekezdés c)-j) pontjában 
foglalt pályázati célok, kategóriák 
meghatározásának indoklása, az ezt alátámasztó 
pályázói igények elemzése; 

b) a tárgyévet megelőző évi költségvetési 
előirányzathoz kapcsolódó támogatási stratégia 
bemutatása, értékelése, tapasztalatai az a) pontban 
meghatározott célok figyelembevételével; 

c) a támogatott szervezetek által megküldött 
szakmai beszámolók alapján a megvalósított 
projektek - képzések, tanulmányok, előadások, 
publikációk - értékelése, a résztvevők száma, a 
megvalósítás hatékonysága a civil szervezetek 
fejlődése, szerepvállalásának segítése érdekében; 

d) az egyes szakmai célok jövőbeni fenntartásának, 
módosításának, elvetésének indokolása a tárgyévet 
megelőző évi költségvetési előirányzathoz 
kapcsolódó tapasztalatok alapján. 

21. Az Alapkezelő beszámolójának tartalmi 
elemei 

32. § Az Alapkezelő a Tanácsnak szóló Civil tv. 
70. § (1) bekezdés szerinti beszámolót az alábbi 
szerkezetben és szempontok szerint készíti el: 

a) együttműködés a Tanáccsal, a kollégiumokkal; 

b) az Alap működésével összefüggő pénzügyi és 
számviteli feladatok ellátása; 

c) a tárgyévet megelőző évi költségvetési 
előirányzat felhasználása, az összes felhasznált 
támogatási forrás összege kollégiumi bontásban; 

d) a pénzeszközök felhasználásra vonatkozó 
döntések előkészítése, adat- és 
információszolgáltatás; 

e) az internetes támogatáskezelő rendszer 
működtetése; 

f) a pályázatok meghirdetésével kapcsolatos 
feladatok; 

g) a pályázatok fogadása, nyilvántartásba vétele, 
valamint döntéshozatalra történő előkészítése, 
különös tekintettel a határidők megtartására; 

h) a kollégiumi támogatási döntések jóváhagyása; 

i) a támogatások felhasználása jogszerűségének és 
szakszerűségének ellenőrzése; 

j) az elvégzett helyszíni ellenőrzések száma, 
tapasztalatai; 

k) a támogatások szabálytalan felhasználásának 
kezelése, visszafizetett támogatások összege; 

l) az Alapból kizárt szervezetek számának 
alakulása; 

m) a kifogásnak nem minősülő panaszok kezelése 
(beérkezett panaszok száma, szükséges 
intézkedések megtételének indoklása); 

n) az ügyfélszolgálat működtetése, a pályázók 
tájékoztatása. 

22. A Tanács beszámolójának tartalmi elemei 

33. § A Tanács az Országgyűlés bizottságának 
szóló Civil tv. 70. § (2) bekezdés szerinti 
beszámolóját az alábbi szerkezetben és szempontok 
szerint készíti el: 

a) a tanácsülések és az elfogadott döntések, 
elektronikus szavazások száma, a testület 
működésének tapasztalatai, a tagok testületi 
üléseken, döntéshozatalban való részvételi aránya; 
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b) az Alap testületeinek tárgyévet megelőző évi 
költségvetési előirányzathoz kapcsolódó 
tevékenysége, működésének tapasztalatai; 

c) az Alapkezelő tárgyévet megelőző évi 
költségvetési előirányzathoz kapcsolódó 
tevékenysége, működésének tapasztalatai; 

d) együttműködés az Alapkezelővel, a 
kollégiumokkal, az Alap működése felett Civil tv. 
55. §-a szerinti rendelkezési jogot gyakorló 
miniszterrel; 

e) a támogatási elvek, a forrásmegosztás, továbbá 
egy civil szervezetnek egy költségvetési évben 
adható maximális támogatás kidolgozása során 
kialakított döntések, ezek hatása, változás az előző 
évhez képest, valamint a döntések a civil 
társadalom részéről történő visszaigazolása; 

f) az Alap működésének és hatékonyságának 
javítására vonatkozó javaslatok; 

IX. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

23. Átmeneti rendelkezések 

34. § (1) A 20. § (2) bekezdését 2012. évben azzal 
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 
bejelentkezéshez a civil szervezetnek az elektori 
nyilvántartó rendszerben a hatályos adatait 
tartalmazó harminc napnál nem régebbi bírósági 
kivonatot is rögzítenie kell. 

(2) A 21. § (1) bekezdést 2012. évben azzal az 
eltéréssel kell alkalmazni, hogy az elektort állító 
civil szervezet szerzi be a hatályos adatairól szóló 
bírósági kivonatot. 

(3) A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 
177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 14. § (1) 
bekezdése alapján átadott feladatokhoz 
kapcsolódóan a Nemzeti Együttműködési Alap 
kezelésével összefüggésben a 29. § (2) bekezdése 
szerint 2012. január 1. és augusztus 15. között 
felhasznált pénzeszközökről a Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal mint a Wekerle Sándor 
Alapkezelő jogutódja tételes elszámolást nyújt be 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére 
2012. október 15. napjáig. 

(4) E rendeletnek a Nemzeti Együttműködési 
Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
5/2012. (II. 16.) KIM rendelet és a civil szervezetek 
információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV. 25.) 

KIM rendelet módosításáról szóló 56/2012. (XII. 
29.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Módosító 
Rendelet) által megállapított 4. § (1) és (2) 
bekezdésének rendelkezéseit a Módosító Rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is 
alkalmazni kell. 

(5) E rendeletnek a Nemzeti Együttműködési 
Alappal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 74/2013. (XII. 2.) EMMI 
rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. 
§-át és 4-6. §-át a Módr. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 

(6) E rendeletnek a Módr. hatálybalépését 
megelőző napon hatályos 1. melléklete szerint 
delegált kollégiumi tagok megbízását a Módr. 
hatálybalépése nem érinti. 

(7) Az olyan pályázatot, amelyre vonatkozó 
támogatási döntés meghozatalára a Módr. 
hatálybalépésekor még nem került sor, a Módr. 
hatálybalépését megelőző napon hatályos 11. § (5) 
bekezdése alapján akkor lehet elutasítani, ha annak 
a Módr.-rel megállapított 11. § (4) bekezdése 
szerinti esetben helye van, a támogatási szerződés 
pedig csak akkor köthető meg az igényelt 
támogatás legalább ötven százalékának megfelelő 
támogatási összeggel, ha a támogatás igénylője 
vállalja, hogy a támogatás célját ekként is 
megvalósítja vagy legalább a megítélt támogatás és 
az igényelt támogatás kétharmada közötti 
különbözetet önrész formájában biztosítja. 

(8) A 2020. évi elektori választáson a 
mandátumigazolásra, a szavazatok rögzítésére és az 
eredmények összesítésére a 22-23. §-ban 
foglaltaktól eltérően papíralapú eljárást is lehet 
alkalmazni. 

24. Hatályba léptető rendelkezések 

35. § Ez a rendelet a kihirdetésének napján 21.00 
órakor lép hatályba. 

25. Az Európai Unió állami támogatásokra 
vonatkozó szabályaival való összhang 

36. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz. 

 



 67 

 

 

 

 

 

1. melléklet az 5/2012. (II. 16.) KIM rendelethez 

Nemzeti Együttműködési Alap elektori és támogatási szerkezete 

 A B C D E 

1 

Kollégium/ 
elektori  

gyűlés elnevezése 

Támogatható/választásra jogosult civil 
szervezetek  

tevékenységi köre (NSZOR alapján) 

Civil tv. 61. § (2) bekezdés  
b) és c) pont szerint tagokat  

delegáló miniszterek 

A kollégium  
által nyújtható  

támogatási  
forrás aránya  

a teljes  
támogatási  
forráshoz 

képest 
Támogatás 

formája 

2 Közösségi  
környezet 

A közművelődés, tudomány és  
kutatás, audio- és telekommunikáció,  
informatika, elektronikus hírközlés,  
szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés,  
fogyasztóvédelem, a település- és  
közösségfejlesztés, kulturális tevékenység  
területén működő civil szervezetek,  
társadalmi párbeszéd területén működő  
civil szervezetek 

Miniszterelnökséget  
vezető miniszter,  
emberi erőforrások  
minisztere, innovációért  
és technológiáért  
felelős miniszter,  
pénzügyminiszter 

17,00% pályázat 

3 Mobilitás és  
alkalmazkodás 

Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság,  
önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa  
elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság  
védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők  
és férfiak esélyegyenlőségének védelme  
területén működő civil szervezetek 

Miniszterelnökséget  
vezető miniszter,  
honvédelmi miniszter,  
belügyminiszter, emberi  
erőforrások minisztere 

17,00% pályázat 

4 Nemzeti  
összetartozás 

A kárpát-medencei együttműködés mint  
a határon túli magyarsággal kapcsolatos  
nemzetközi tevékenység, az európai  
integráció és a vallási tevékenység  
elősegítése, továbbá a Magyarországon  
élő nemzetiségek, valamint az emberi  
és állampolgári jogok védelme, egyéb  
kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene,  
néptánc), hagyományápolás 

Miniszterelnökséget  
vezető miniszter,  
igazságügyi  
miniszter, emberi  
erőforrások minisztere,  
miniszterelnök  
általános helyettese 

17,00% pályázat 

5 Társadalmi  
felelősségvállalás 

Nonprofit szervezeteknek,  
ernyőszervezeteknek nyújtott  
szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet,  
adományosztás, szociális tevékenység,  
család- és gyermekjóléti szolgáltatók,  
időskorúak gondozása, rehabilitációs  
foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek  
segítése, egyéb nonprofit tevékenységek,  
természet- és környezetvédelem területén  
működő civil szervezetek, polgári védelem 

Miniszterelnökséget  
vezető miniszter,  
belügyminiszter, 
emberi  
erőforrások minisztere,  
miniszterelnök  
általános helyettese 

17,00% pályázat 
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6 Új nemzedékek  
jövőjéért 

A nevelés és oktatás, képességfejlesztés,  
gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,  
gyermek- és ifjúságvédelem,  
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,  
gyógyító, egészségügyi rehabilitációs  
tevékenység, kábítószer-megelőzés  
területén működő civil szervezetek 

Miniszterelnökséget  
vezető miniszter,  
emberi erőforrások  
minisztere, innovációért  
és technológiáért  
felelős miniszter,  
miniszterelnök  
általános helyettese 

17,00% pályázat 

7 MINDÖSSZESEN   85,00%  

2. melléklet az 5/2012. (II. 16.) KIM rendelethez 

  Adatlap  
a civil jelöltállítási rendszerbe való bejelentkezéshez 

I.  A civil szervezet bírósági nyilvántartás szerinti adatai 

 1. a civil szervezet neve: .............................................................................................................................................................

 2. a civil szervezet székhelye: .....................................................................................................................................................

 3. a civil szervezet levelezési címe: .............................................................................................................................................

 4. a civil szervezet képviselőjének neve: .....................................................................................................................................

 5. a civil szervezet képviselőjének lakcíme: .........................................................................................................................

 6. 
7. 

a civil szervezet képviselőjének telefonszáma: ........................................................................................................................ 
a civil szervezet képviselőjének e-mail címe: ..........................................................................................................................

 8. a civil szervezet nyilvántartásba vételét elrendelő bíróság megnevezése: ...............................................................................

 9. a végzés száma: ......................................................................................................................................................................

 10. a végzés jogerőre emelkedésének időpontja: ...........................................................................................................................

 11. a civil szervezet adószáma: .....................................................................................................................................................

II.  A civil jelöltállítási rendszerben a szervezetet képviselő elektor adatai 

 1. az elektor neve: .......................................................................................................................................................................

 2. az elektor lakcíme: ..................................................................................................................................................................

 3. az elektor telefonszáma: ..........................................................................................................................................................

 4. az elektor édesanyja neve: ......................................................................................................................................................

 5. születési helye, ideje: ..............................................................................................................................................................

 6. az elektor e-mail címe: ............................................................................................................................................................

III.  A civil jelöltállításirendszerben jelölnikívánt személy(ek) adatai (amennyiben jelölnikíván) 

 1. a tanácstag-jelölt neve: ............................................................................................................................................................

 2. a tanácstag-jelölt születési helye, ideje: ...................................................................................................................................
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 3. a kollégiumi tagjelölt neve: ......................................................................................................................................................

 4. a kollégiumi tagjelölt születési helye, ideje: ............................................................................................................

IV.  Elektori gyűléssel kapcsolatos adat 

 1. létesítő okirat szerinti tevékenység figyelembevételével elektori gyűlés megjelölése: 

  ...............................................................................................................................................................................................

V.  Nyilatkozatok 

 1. A civil szervezet képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

 2. A civil szervezet képviselőjeként hozzájárulok ahhoz, hogy e dokumentumot - az I. pont 5-7. alpontpontjaiban 
szereplő adatok kivételével - az Alap hivatalos honlapján nyilvánosságra hozzák, s az abban foglalt adatokat az Alap 
testületei civil delegáltjainak megválasztására szervezendő elektori gyűlések szervezése céljából a választásokat 
előkészítő szervezet kezelje. 

 3. A civil szervezet által jelölt elektorként, a civil szervezet által jelölt tanácstagként, a civil szervezet által jelölt kollégiumi 
tagként aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy e dokumentumot, életrajzomat - a nyilatkozat II. pontja 
2-6. alpontpontjaiban szereplő adatok kivételével - az Alap hivatalos honlapján nyilvánosságra hozzák, és az abban 
foglalt adatokat az Alap testületei (a Tanács és a Kollégiumok) civil delegáltjainak megválasztására szervezendő 
elektori gyűlések szervezése céljából a választásokat előkészítő szerv az elektori gyűlések eredményét tartalmazó 
jegyzőkönyv hivatalos honlapon történő közzétételét követő 30. napig kezelje. 

Kelt:   

………………………………………………  
a civil szervezet által jelölt elektor  ………………………………………………  

a civil szervezet képviselője 

…………………………………………….  
a civil szervezet által jelölt tanácstag  ………………………………………………  

a civil szervezet által jelölt kollégiumi tag 

Előttünk, mint tanúk előtt:   

1............................................................. név  2............................................................. név 

............................................................ 
lakcím 

 ............................................................ lakcím 

............................................................ aláírás  ............................................................ aláírás 

3. melléklet az 5/2012. (II. 16.) KIM rendelethez 

Nyilatkozat  
összeférhetetlenség miatti kizárási okról 

 

Alulírott ........................................................................................................ ., a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) testületének 
(Tanácsának/  
kollégiumának) tagjaként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló a 2011. évi CLXXV. törvény 66. § 
(1) bekezdéseinek előírása alapján nem áll fenn velem szemben összeférhetetlenség miatti kizárási ok. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az NEA testületi tagi megbízásomat követően kizárást megalapozó körülmény 
következik be, köteles vagyok azt az összeférhetetlenség bekövetkezésétől számított harminc napon belül 
megszüntetni. 

Kelt,...........................,20...........................(hó)......(nap) 

 ………………………………….  
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aláírás 

4. melléklet az 5/2012. (II. 16.) KIM rendelethez 

Nyilatkozat az összeférhetetlennek minősülő civil szervezetekről 

Alulírott ............................................., a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) testületének 
(Tanácsának/kollégiumának)  
tagjaként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 67. § (1) 
bekezdése  
alapján összeférhetetlen civil szervezetnek minősül: 

1. Szervezet elnevezése: 
Cím:  
Adószám:  
Összeférhetetlenséget megalapozó jogviszony: 

2. Szervezet elnevezése: 
Cím:  
Adószám:  
Összeférhetetlenséget megalapozó jogviszony: 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a NEA testületi tagi megbízásomat követően összeférhetetlenséget 
megalapozó változás következik be, köteles vagyok azt a változás bekövetkezésétől számított 15 napon 
belül  
bejelenteni a Tanács elnökének. 

Tudomásul veszem, hogy a NEA tanácsának elnöke a nyilatkozattételtől számított 15 napon belül 
gondoskodik  
a nyilatkozatnak, valamint az összeférhetetlennek minősülő civil szervezet/ek nevének az Alap hivatalos 
honlapján  
történő közzétételéről. 

Kelt: ......................................, 20...........(év).....................(hó)......(nap) 

 …………………………….  
aláírás 

5. melléklet az 5/2012. (II. 16.) KIM rendelethez 

Nyilatkozat a költségtérítés, költségátalány érvényesítéséről, annak módjáról   

A nyilatkozatot adó testületi tag   

neve:........................................................................................................................................................   

adóazonosító 
jele:....................................................................................................................................   

testületének 
megnevezése:.......................................................................................................................   

.........évben   

a) költségtérítést kívánok igénybe venni*   

b) költségátalányt kívánok igénybe venni*   

  c) a testületi tagsághoz kapcsolódó juttatást nem kívánok igénybe venni* 
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Kelt:.............................................   

 …………………………………..  
a testületi tag aláírása   

* A megfelelő rész aláhúzandó    

1. Tanú: 2. Tanú:   

Név:  
Lakcím:  
Aláírás: 

Név:  
Lakcím:  
Aláírás: 

  

6. melléklet az 5/2012. (II. 16.) KIM rendelethez 

7. melléklet az 5/2012. (II. 16.) KIM rendelethez 

Költségvetési terv 

I. Bevételek 

 A B 

1. ADATOK ÖSSZEG (Ft) 

2. Támogatási összeg: Ft 

3. Önrész (ha a pályázati kiírásban meghatározásra került:) Ft 

4. - Saját forrás: Ft 

5. - Egyéb forrás: Ft 

6. ÖSSZESEN Ft 

II. Kiadások 

 A B C D E F 

1. 
A költség/kiadásnem 

megnevezése 

Támogatási 
igény  

szerinti tétel  
részletezése 

Támogatásból  
fedezett 
kiadások  
(Ft-ban) 

Önrészből 
(saját és  
egyéb 

támogatási  
forrásból) 
fedezett  

kiadások (Ft-
ban) 

Összesen  
(Ft-ban) Elszámolható költségtípusok 

A. 
DOLOGI KIADÁSOK  
(A=A1-től A7-ig)      

A1 

Ingatlan, jármű, egyéb  
eszközök 
üzemeltetésének  
költségei     

Bérleti díj, közüzemi díjak, fűtőanyag, 
javítás, karbantartás költségei,  
üzemeltetés költsége, biztosítás, 
üzemanyag, parkolási, úthasználati díj,  
számítástechnikai fogyóeszközök, egyéb. 

A2 
Adminisztráció 
költségei     

Nyomtatvány, irodaszer, adminisztrációs 
szolgáltatások, jogszabályi  
megfelelést segítő szolgáltatások, pénzügyi 
szolgáltatások díja, hatósági  
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díjak, illetékek, kamat, egyéb. 

A3 

PR-, marketing-,  
kommunikációs 
költségek     

PR-, marketingköltségek, hirdetés, 
reklámköltségek, PR-,  
marketingkiadványok, arculati elemek, PR-, 
marketingszolgáltatások,  
postaköltség, telefonköltség, internet 
költsége, honlapfenntartás,  
üzemeltetés költsége, belső kommunikációs 
kiadványok, egyéb. 

A4 

Szervezet- és 
humánerőforrás-  
fejlesztés költségei     

Oktatás, továbbképzés költsége, 
konferenciák, szemináriumok, szakmai  
találkozók részvételi díja, szervezet 
munkatársainak/önkénteseinek  
szervezett saját képzés költségei, 
szakkönyvek, előfizetési díjak, komplex  
szervezetfejlesztés, stratégiai tervezés, 
vezetés, irányítás fejlesztése, belső,  
külső kommunikáció fejlesztése, 
minőségirányítási rendszer, egyéb. 

A5 

Szállítás, utazás, 
kiküldetés  
költségei     

Szállásdíj, utazási költség, személygépkocsi 
költségtérítés, személyszállítás,  
fuvarozás, raktározás, logisztikai 
szolgáltatások, egyéb 

A6 

Munka- és védőruha,  
védőfelszerelés 
költségei     

Védőruházat, védőfelszerelés, munkaruha, 
jelmez, formaruha, javítás,  
karbantartás, készítés költségei, egyéb. 

A7 
Egyéb beszerzések,  
szolgáltatások     

Egyéb anyagok, tagdíjak, nevezési díjak, 
közhasznú tevékenységben  
foglalkoztatott állatok költségei, egyéb 
anyagjellegű szolgáltatások,  
biztosítási díjak, reprezentáció, vállalkozási 
szerződés alkalmi feladatok  
ellátására, egyéb nem magánszeméllyel 
kötött megbízási és vállalkozási  
szerződés díja, egyéb. 

B. 

SZEMÉLYI JELLEGŰ 
KIADÁSOK  
(B=B1-től B5-ig)      

B1 Bérköltség     

Munkavállaló bére, betegszabadság, járulékok, 
táppénz-hozzájárulás,  
munkavállaló munkába járásának költsége, 
béren kívüli juttatások, egyéb. 

B2 Ösztöndíj     
Ösztöndíj (2004. évi CXXIII. törvény III/A. fejezet 
szerint), járulékok, egyéb. 

B3 

Egyszerűsített 
foglalkoztatás  
költsége     

Egyszerűsített foglalkoztatás díja, egyszerűsített 
foglalkoztatás járulékai,  
egyéb. 

B4 
Munkavégzésre irányuló  
egyéb jogviszony     

Magánszeméllyel kötött megbízási szerződés 
szakmai feladat ellátására,  
magánszeméllyel kötött vállalkozási szerződés 
szakmai feladatok ellátására,  
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járulékok, egyéb. 

B5 

Önkéntes foglalkoztatott  
költségei (A közérdekű  
önkéntes tevékenységről 
szóló  
2005. évi LXXXVIII. tv. 
alapján,  
önkéntes tevékenysége  
ellátása közben/érdekében  
felmerült költségek)     

Önkéntes foglalkoztatott költségei, étkezés, 
egészségügyi szolgáltatás,  
használt saját eszközök költségének megtérítése, 
élet-, egészség- és  
balesetbiztosítás díja, napidíj, egyéb. 

C. 

FELHALMOZÁSI 
KIADÁSOK  
(C=C1-től C3-ig)      

C1 Tárgyi eszköz beszerzés     

Igazgatási eszköz, berendezés, célszerinti 
tevékenység eszközei,  
berendezései, egyéb. 

C2 
Immateriális javak 
beszerzése     

Immateriális javak beszerzése, szellemi termék, 
vagyoni értékű jogok,  
egyéb. 

C3 
Saját tulajdonú ingatlan  
felújítása     

Vállalkozási és megbízási szerződés díja, 
engedélyek beszerzésének díja,  
fuvarozási, szállítmányozási díj, raktározás, 
egyéb. 

D. 
TÉRÍTÉSMENTES  
HOZZÁJÁRULÁS     

Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 
törvény szerinti tevékenység,  
dologi feltételek, szolgáltatások ellentételezés 
nélküli biztosításának értéke. 

Z ÖSSZESEN (Z=A+B+C+D)      

8. melléklet az 5/2012. (II. 16.) KIM rendelethez 

Közzétételi lista 

hivatalos honlap adattartalma 

Civil tv. 
kapcsolódó  

rendelkezése Közzétételi egység Közzétett adatok 
Közzététel 
határideje 

Adatok tárolási 
ideje Adatfelelős 

67. § (2) bek.;  
69. § (5) bek.  
c) pontja A testület tagja 

A Tanács és a kollégiumok 
tagjainak  
neve, tisztsége 

Megbízást követő 
3 napon  
belül 

A honlapon 
történő  

közzététel évét 
követő 5 év Alapkezelő 

67. § (2) bek.;  
69. § (5) bek. b) 
és  
c) pontjai 

Összeférhetetlennek  
minősülő civil  
szervezetekkel kapcsolatos  
testületi tagi nyilatkozat 

Az aláírt nyilatkozattal 
képileg egyező  
elektronikus másolat 

Megbízást követő 
3 napon  
belül 

A honlapon 
történő 

közzététel  
évét követő 5 év Alapkezelő 

69. § (5) bek.  
a) pontja 

a Tanács és a kollégiumok  
döntése 

A döntést tartalmazó 
hitelesített  
emlékeztető, jegyzőkönyv 

A hitelesített  
dokumentum 
beérkezését  
követő 3 napon 

A honlapon 
történő 

közzététel  
évét követő 5 év 

A testület  
elnöke 
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belül 

69. § (4) bek. 
pályázati felhívás és a hozzá  
kapcsolódó döntések 

A döntést tartalmazó 
hitelesített  
emlékeztető, jegyzőkönyv 

A hitelesített 
dokumentum  
beérkezését követő 
3 napon  
belül 

A honlapon 
történő 

közzététel  
évét követő 10 

év 
A testület  

elnöke 

69. § (5) bek.  
d) pontja pályázat 

A pályázati felhívás, a 
részletes pályázati  
kiírás 

A hitelesített 
dokumentum  
beérkezését követő 
3 napon  
belül 

A honlapon 
történő 

közzététel  
évét követő 10 

év Alapkezelő 

69. § (5) bek.  
e) pontja támogatási igény 

A pályázati azonosító, a 
támogatás  
célja, a pályázó neve, címe, 
adószáma,  
képviselőjének neve, a 
pályázatot kiíró  
kollégium megnevezése, a 
pályázati  
felhívás címe, az igényelt és 
elnyert  
összeg, továbbá ha a 
pályázó valamely  
tanácsi vagy kollégiumi tag 
tekintetében  
a Civil tv. 67. § (1) 
bekezdése szerint  
összeférhetetlennek 
minősül, a pályázati  
adatok között közzétételre 
kerül e tanácsi  
vagy kollégiumi tag neve 

támogatási igény 
benyújtását  
követő napon 

A honlapon 
történő 

közzététel  
évét követő 10 

év Alapkezelő 

69. § (5) bek.  
f) pontja;  
70. § 

Civil tv. 70. § 
szerinti  
beszámoló 

A testület neve, 
beszámolással érintett  
időszak, beszámoló 

A hitelesített  
dokumentum 
beérkezését  
követő 3 napon belül 

A honlapon történő 
közzététel  

évét követő 5 év Alapkezelő 

69. § (5) bek.  
g) pontja 

Tanács és a 
kollégiumok  
nyilvános 
üléseinek  
dokumentumai 

A testületi ülés helye, 
időpontja,  
napirendje 

Az ülést megelőző 5. 
napig 

A honlapon történő 
közzététel  

évét követő 10 év 
A testület  

elnöke 

 
elektori gyűlések  
jegyzőkönyvei 

Az elektori gyűlés 
megnevezése,  
ideje, helyszíne 
jegyzőkönyve, testület  
megjelölése, 
megválasztott tagok és  
póttagok neve 

A hitelesített  
dokumentum 
beérkezését  
követő 5 napon belül 

A honlapon történő 
közzététel  

évét követő 5 év Alapkezelő 

 

Alap 
támogatásaiból 
kizárt  
szervezet 

A pályázati azonosító, a 
támogatás  
célja, a pályázó neve, 
címe, adószáma,  
képviselőjének neve, a 
pályázatot kiíró  

A hitelesített  
dokumentum 
beérkezését  
követő 3 napon belül 

A honlapon történő 
közzététel  

évét követő 10 év Alapkezelő 
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kollégium megnevezése, a 
pályázati  
felhívás címe, a visszavont 
összeg. 
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7. A közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény a korábbi és a 2019. július 10. 

napjától hatályos legutóbbi 
módosításokkal egységes szerkezetben 

 
A hazai és uniós forrásokból megvalósuló 
fejlesztések sikere nemzeti érdek. A fejlesztési 
támogatások odaítéléséről és felhasználásáról döntő 
intézményrendszer átlátható működését biztosító 
jogszabályok megalkotása és érvényesítése ezért 
minden felelős, hazafias közéleti erő közös érdeke 
és kötelessége. Jogos igénye Magyarországnak, 
hogy e nemzeti közös nevező érvényesítése 
érdekében a közpénzekből származó források 
felhasználásával és befektetésével megvalósuló 
fejlesztések ügye jogi-politikai védelmet kapjon a 
pártpolitikai vitáktól, illetve a kormányzati 
ciklusváltásoktól egyaránt. Az Országgyűlés ezért a 
közpénzekből nyújtott támogatások fokozottabb 
átláthatóságának megteremtése érdekében a 
következő törvényt alkotja: 

 
1. § (1) E törvény hatálya 

a) az államháztartás alrendszereiből, 

b) az európai uniós forrásokból, 

c) a nemzetközi megállapodás alapján 
finanszírozott egyéb programokból, 

d) a 100%-os állami tulajdonban álló szervezet 
által létrehozott alapítványtól 

származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati 
úton vagy pályázati rendszeren kívül az 
államháztartáson kívüli természetes személyek, jogi 
személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező 
egyéb szervezetek - ide nem értve a társasházat - (a 
továbbiakban együtt: személy) számára odaítélt, 
természetben vagy pénzben juttatott támogatásokra 
terjed ki. 

(2) E törvény hatálya nem terjed ki a külön 
jogszabályban meghatározott 

a) társadalombiztosítási pénzbeli és természetbeni 
ellátásokra, 

b) a fogyatékos természetes személyeknek a 
fogyatékos élethelyzetre tekintettel nyújtott 
pénzbeli és természetbeni ellátásokra, 

c) családtámogatásokra, 

d) természetes személyeknek a méltánylást igénylő 
élethelyzetükre figyelemmel, továbbá jövedelmük 
pótlása, illetve kiegészítése érdekében rászorultsági 
alapon nyújtott egyéb szociális pénzbeli, 
természetbeni és személyes jellegű ellátásokra. 

(3) E törvény hatálya nem terjed ki a külön 
jogszabályok által szabályozott azon támogatások 
elbírálására, folyósítására és nyilvántartására, 
amelyeket az államháztartás valamely 
alrendszeréből határon túli magyar szervezetek 
vagy személyek számára nyújtanak. 

(4) A támogatás nem minősül egyedi döntés alapján 
nyújtott támogatásnak, ha a támogatás nyújtásának 
minden feltételét jogszabály meghatározza, és a 
támogatási döntés meghozatala során a 
döntéshozónak mérlegelési joga nincs. Nem 
minősül mérlegelési jognak, ha a döntéshozó a 
jogszabályban meghatározott támogatási keret 
kimerüléséig a támogatás odaítélésére vonatkozó, a 
jogszabályi feltételeknek megfelelő kérelmeket 
beérkezési sorrendben teljesíti. 

2. § (1) E törvény alkalmazásában 

a) támogatási döntés: az 1. § (1) bekezdés szerinti 
támogatásban részesülő személy, valamint az e 
személy részére juttatandó konkrét támogatási 
összeg meghatározása; 

b) döntés-előkészítésben közreműködő: az a 
természetes személy, aki 

ba) munkaviszony jellegű jogviszonyban vagy 
polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a 
pályázati kiírás vagy a támogatási döntés 
előkészítésében, 
bb) támogatási döntés meghozatalára irányuló 
eljárásban javaslattételi, véleményezési joggal 
rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező testület 
tagja; 

c) döntéshozó: az a természetes személy, aki 

ca) feladat- és hatásköre alapján a támogatási 
döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre 
jogosult szerv vezetője vagy testület tagja, 
cb) feladat- és hatásköre alapján támogatási 
döntésre érdemi befolyással rendelkezik, így 
különösen, ha a támogatási döntéshez kapcsolódóan 
egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve jóváhagyási 
joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező 
szerv vezetője vagy testület tagja; 

d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a 
kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a 
miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási 
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államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei 
közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a 
főpolgármester, a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló törvény által meghatározott 
regionális fejlesztési ügynökség vezető 
tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az 
Ágazati Operatív Programok Közreműködő 
szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző 
szervének tagjai; 

e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági 
elnök, az Országgyűlés által választott vagy a 
köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az 
országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a 
nemzetiségi szószóló, a polgármester, az 
alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-
helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete bizottságának 
tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont 
alá nem tartozó - vezetője és helyettesei; 

f) közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
által meghatározott közeli hozzátartozó; 

g) vezető tisztségviselő: a gazdasági társaságokról 
szóló törvény által meghatározott vezető 
tisztségviselő. 

(2) E törvény pályázatokra vonatkozó 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni a nem 
pályázati úton odaítélt támogatásokra is azzal, hogy 
ahol e törvény 

a) pályázatot említ, ott a támogatás odaítélésére 
irányuló kérelmet, 

b) pályázati eljárást említ, ott a támogatási döntés 
előkészítésének és meghozatalának folyamatát 

kell érteni. 

(3) A nem pályázati úton odaítélt támogatásból nem 
részesülhet az, aki - ha a támogatási döntést 
pályázati eljárásban hoznák - a pályázati eljárásban 
nem vehetne részt pályázóként. 

(4) E törvény alkalmazásában valamely személy 
tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül 

a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan 
működő részvénytársaság, 

b) a bármilyen arányban tulajdonában álló 
gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan 
működő részvénytársaságot), 

c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság 

ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan 
működő részvénytársaság, 
cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági 
társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő 
részvénytársaságot). 

(5) Az (1) bekezdés d)-e) pontját nem kell 
alkalmazni arra, aki tisztségét nem a Magyarország 
joghatósága alapján kibocsátott jogszabályban 
meghatározott eljárásban nyerte el. 

(6) Nem minősül az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
közreműködésnek, ha a természetes személy 

a) a pályázat kiírásáról döntést hozó szerv vagy 
személy, illetve 

b) a pályázat kiírásáról döntést hozó szerv vagy 
személy számára a pályázati kiírás tekintetében 
utasítási joggal rendelkező szerv vagy személy 

felkérésére kizárólag a pályázat kiírásáról hozott 
döntés meghozatala előtt, a pályázati rendszer 
céljait és elveit meghatározó előzetes konzultáción 
vesz részt. 

3. § (1) Közérdekből nyilvános a pályázati kiírást 
előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést 
előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv 
vagy személy által a pályázattal, a pályázati 
eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben 
kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak 
nem minősülő adat. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok megismerésére 
a közérdekű adatokra vonatkozó törvényi 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti adat nyilvánosságra 
hozatala nem eredményezheti az olyan adatokhoz - 
így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki 
megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a 
munkaszervezési és logisztikai módszerekre, 
továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz - való 
hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti 
tevékenység végzése szempontjából aránytalan 
sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza 
meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének 
lehetőségét. 

4. § Az e törvényben foglalt követelmények 
ellenőrzése érdekében a döntést hozó szerv vagy 
személy jogosult a pályázó 6. § vagy 8. § szerinti 
érintettségét megalapozó személy nevének, 
születési helyének és idejének, valamint lakcímének 
a kezelésére. 

5. § (1) A pályázatot befogadó szerv a pályázat 
befogadásától - illetve a 8. § (2) bekezdése szerinti 
kezdeményezéstől - számított öt munkanapon belül 
a Kormány által kijelölt szerv által üzemeltetett 
honlapon (a továbbiakban: honlap) közzéteszi 

a) a pályázat tárgyát és kiíróját, 

b) a pályázat benyújtóját, 

c) lehetőség szerint az igényelt összeget, 

d) a 8. § szerinti érintettséget. 
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(2) A pályázatot befogadó szerv a pályázat 
elbírálását követő 15 napon belül közzéteszi a 
döntéshozó nevét, és 

a) törli a támogatást el nem nyert pályázat (1) 
bekezdés szerinti adatait, vagy 

b) közzéteszi az elnyert támogatás összegét. 

(3) A pályázatot befogadó szerv - a számlák és 
bizonylatok kivételével - közzéteszi a benyújtott és 
elfogadott pályázati elszámolást. A közzétett 
elszámolásban szereplő üzleti titkot olvashatatlanná 
kell tenni. 

(4) A pályázatot befogadó szerv törli az (1)-(3) 
bekezdés alapján közzétett adatokat a támogatás 
igényléséhez való jog megnyílása naptári évének 
utolsó napjától számított öt év elteltével. 

(5) Az (1)-(4) bekezdést nem kell alkalmazni az e 
törvény hatálya alá tartozó, a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alapból természetes személyek 
számára nyújtott támogatások esetében. 

(6) A honlapon bárki számára, ingyenesen 
biztosítani kell a közzétett adatok kereshetőségét, 
pályázatonként, pályázónként, összeghatár szerint 
és más módon csoportosított lekérdezhetőségét. 

(7) Az (1) bekezdés alapján a honlap 
üzemeltetésére kijelölt szerv a civil szervezettel, 
mint kedvezményezettel összefüggésben a 
honlapon közétett adatokat a közzététellel egy 
időben az erre a célra szolgáló számítógépes 
rendszer útján megküldi a társadalmi és civil 
kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszternek. 

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem 
részesülhet támogatásban 

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként 
közreműködő vagy döntéshozó, 

b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli 
hozzátartozója, 

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában 
álló gazdasági társaság, 

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, 
egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve 
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan 
szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá 
tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány 
kezelő szervének, szervezetének tagja, 
tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi 
személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy 
képviseleti szervének tagja, 

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek 
önálló jogi személyiséggel rendelkező azon 

szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi 
személy, 

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben 
együttműködési megállapodást kötött vagy tartott 
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a 
továbbiakban: párt), 
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben 
párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai 
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 
13. § alapján a honlapon közzétették. 

(2) Az (1) bekezdés e) pontját nem kell alkalmazni 
a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 
törvény által meghatározott regionális fejlesztési 
ügynökségre, ha a támogatás célja a fejlesztési 
támogatások elosztása intézményrendszere 
működésének támogatása, továbbá olyan 
támogatás, amelynek előkészítésében, 
lebonyolításában a regionális fejlesztési ügynökség 
nem vesz részt, illetve a támogatással kapcsolatos 
döntésre befolyással nem rendelkezik. 

(3) A Nemzeti Kulturális Alap bizottsága és 
kollégiumai által elbírált pályázatok tekintetében az 
(1) bekezdés e) pontja nem akadálya annak, hogy 
olyan egyesület, alapítvány, gazdasági társaság, 
egyházi jogi személy vagy szakszervezet 
pályázzon, amelyben a pályázati eljárásban döntés-
előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó 
személy, vagy ennek közeli hozzátartozója vezető 
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, 
szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, 
az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet 
ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja. 

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti pályázatról a döntést 
a Nemzeti Kulturális Alap kollégiuma vagy a 
Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. 
törvény (a továbbiakban: NKA tv.) 2. §-ának (6) 
bekezdése szerint a bizottság hozná, a 6. § (1) 
bekezdés e) pontjában meghatározott valamely 
körülmény fennállása az érintett kollégiumi vagy 
bizottsági tag NKA tv. 2/A. § (5) bekezdésében 
meghatározott összeférhetetlenségét alapozza meg. 

(5) Az (1) bekezdés e) pontja alkalmazásában nem 
minősül alapítványnak a külön törvény alapján 
létrehozott, a párt működését segítő tudományos, 
ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet 
végző alapítvány. 

7. § (1) Ha a pályázatot helyi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzat, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, országos nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv vagy ezek 
tulajdonában álló gazdasági társaság vagy 
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közhasznú társaság nyújtotta be, a helyi 
önkormányzati képviselőtestület tagja, a 
nemzetiségi önkormányzati testület tagja, valamint 
a projekt megvalósulásával érintett megye (főváros) 
területén fekvő választókerületben megválasztott 
vagy a projekt megvalósulásával érintett 
településen lakóhellyel rendelkező országgyűlési 
képviselő a támogatási döntés meghozatalában nem 
vehet részt, de - ha a döntésre testület jogosult - a 
testület ülésén részt vehet. 

(2) Az (1) bekezdés nem akadálya annak, hogy a 
megyei közgyűlés elnöke vagy tagja, a fővárosi 
közgyűlés esetében a főpolgármester vagy a 
fővárosi közgyűlés tagja a támogatási döntés 
meghozatalát megelőzően a pályázat előzetes 
véleményezésében részt vegyen. 

8. § (1) Ha a pályázó 

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként 
közreműködő vagy döntést hozó szervnél 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, 

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli 
hozzátartozója, 

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában 
álló gazdasági társaság, 

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, 
egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben 
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető 
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, 
szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az 
egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének 
tagja, 

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon 
történő közzétételét a pályázat benyújtásával 
egyidejűleg. 

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a 
pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés 
előtt következik be, a pályázó köteles 8 
munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek 
a honlapon történő közzétételét. 

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem 
kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet. 

9. § Nem vehet részt döntéshozóként vagy döntés-
előkészítésben közreműködőként az, aki vagy 
akinek a közeli hozzátartozója a pályázóval 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. 

10. § (1) A pályázati eljárásban a döntés-
előkészítő szerv vezetője köteles gondoskodni arról, 
hogy e törvény rendelkezései az előkészítés során 
érvényesüljenek. Ha az összeférhetetlenség e szerv 

vezetője vonatkozásában áll fenn, e feladatát a 
helyettese köteles ellátni. 

(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt vezető azt 
tapasztalja, hogy a döntés-előkészítési eljárásban e 
törvény rendelkezéseit megsértették, köteles e 
körülményt a döntésre vonatkozó előterjesztés 
tárgyalásának megkezdése előtt a döntést hozó 
szervnek vagy személynek írásban jelezni. 

11. § A pályázati eljárásban döntést hozó szerv 
vezetője vagy a döntést hozó személy köteles 
gondoskodni arról, hogy e törvény rendelkezései a 
döntéshozatal során érvényesüljenek. Ha az 
összeférhetetlenség e szerv vezetője vagy a döntést 
hozó személy vonatkozásában áll fenn, e feladatát a 
helyettese köteles ellátni. 

12. § (1) Ki kell zárni azt a pályázatot, amelynek a 
benyújtója a pályázaton - a pályázati eljárás 
bármely szakaszában fennálló körülményre 
tekintettel - nem részesülhet támogatásban. A 
pályázatból való kizárást a döntést hozó szervnél 
vagy személynél bárki kezdeményezheti. A 
pályázatból való kizárás a döntés meghozataláig 
kezdeményezhető. A döntési eljárásban 
közreműködő - az érintett személy megjelölésével - 
haladéktalanul köteles kezdeményezni a döntést 
hozó szervnél vagy személynél a pályázatból való 
kizárást, ha annak indokairól tudomást szerzett. 

(2) A kezdeményezéssel érintett személy 
nyilatkozatot tehet az összeférhetetlenség 
fennállásával kapcsolatban. 

(3) A döntést hozó szerv vagy személy a 
kezdeményezés tárgyában soron kívül dönt. A 
döntéshozatalban a kezdeményezéssel érintett 
személy nem vehet részt. Amennyiben a 
döntéshozatalra testület jogosult, a kizáráshoz a 
testület valamennyi tagja több mint felének 
egyetértő szavazata szükséges. 

(4) Ha a döntést hozó szerv vagy személy 
megállapítja, hogy a pályázatot benyújtó személy 
megsértette e törvény rendelkezéseit, vagy e 
törvényből következően a pályázaton nem 
részesülhet támogatásban, e döntés egyúttal a 
pályázó által benyújtott pályázat elutasítását is 
jelenti. 

(5) Ha a döntést hozó szerv vagy személy 
döntésében a (4) bekezdésben foglaltakat nem 
állapítja meg, a döntéshozatali eljárást lefolytatja. 

13. § (1) A döntést hozó szerv vagy személy 
tájékoztatja a honlap üzemeltetőjét az e törvény 
megsértése miatt jogerősen kizárt pályázatot 
benyújtó 
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a) természetes személy nevéről, születési helyéről 
és idejéről, valamint lakcíméről, 

b) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli 
szervezet nevéről és székhelyéről, nyilvántartásba 
vételi okiratának számáról és a nyilvántartásba vevő 
szerv megnevezéséről. 

(2) A honlap üzemeltetője az (1) bekezdésben 
meghatározott adatokat, valamint a kizárás tényét a 
jogerős döntéstől számított két év időtartamra a 
honlapon közzéteszi. 

(3) Az (1)-(2) bekezdést nem kell alkalmazni a 
pályázóra, ha a kizárási okot a döntéshozatalt 
megelőzően maga vagy az érintettséget megalapozó 
személy jelentette be. 

14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva 
írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban 
foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása 
nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak 
tartalmaznia kell az alábbiakat: 

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, 
születési ideje és helye, 

b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, 
székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, 
képviselőjének neve, 

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, 
képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi 
okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv 
megnevezése, 

d) az e törvény szerinti érintettség, 
összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya, 

e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául 
szolgáló körülmények leírása, 

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény 
rendelkezéseinek eleget tett érintettségével 
kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége 
megszüntetése érdekében. 

15. § (1) Ha a döntést hozó szerv vagy személy az 
összeférhetetlenség fennállása ellenére a pályázatot 
nem zárja ki és a pályázatot támogatásban részesíti, 
az e döntés alapján kötött szerződés semmis. A 
folyósított támogatást a kedvezményezett egy 
összegben, a folyósítás és a visszafizetés időpontja 
közötti időszakra eső, az adózás rendjéről szóló 
törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal 
azonos mértékű kamattal növelten köteles 
visszatéríteni. 

(2) Az érvénytelenség megállapítását a 
döntéshozatalt követő két éven belül, írásban bárki 
kezdeményezheti. A kezdeményezést a döntést 
hozó szerv vezetőjéhez vagy a döntést hozó 
személyhez kell benyújtani. 

(3) A döntést hozó szerv vezetője vagy a döntést 
hozó személy a kezdeményezésről annak 
kézhezvételétől számított 15 napon belül 
határozattal dönt. 

(4) A döntéshozatalt követő hat hónapon túl, illetve 
a pályázatban foglaltak megvalósítását követően az 
(1) bekezdésben foglalt jogkövetkezmény nem 
alkalmazható. 

16. § Semmis az az átruházási szerződés, 
amelyben a döntéshozó, annak közeli 
hozzátartozója vagy ezek tulajdonában álló 
gazdasági társaság a pályázat elszámolásának 
elfogadásától számított két éven belül - a 
nyilvánosan működő részvénytársaságban szerzett 
legfeljebb 5%-os tulajdoni részesedést kivéve - 
tulajdonrészt szerez olyan gazdasági társaságban, 
amelyet abban a pályázati eljárásban nyilvánítottak 
nyertesnek, amelyben a döntéshozó részt vett a 
támogatási döntés meghozatalában. 

17. § (1) A pályázat érvénytelenségét megállapító 
vagy a pályázatot a kezdeményezés ellenére 
érvényesnek nyilvánító határozat 

a) ha a határozatot közigazgatási eljárás keretében 
hozták, az erre irányadó törvényi rendelkezések 
szerint, 

b) egyéb esetben a pályázati eljárásban igénybe 
vehető jogorvoslati lehetőségek kimerítését 
követően 

közigazgatási perben megtámadható. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelem 
benyújtására az érvénytelenség megállapítását 
kezdeményező, az összeférhetetlenséggel érintett 
pályázó, valamint az jogosult, akit erre jogszabály 
feljogosít. 

(3) A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya 
van. 

18. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy 
rendeletben 

a) szabályozza a pályázattal összefüggő közzététel 
részletes szabályait, 

b) jelölje ki a honlapot üzemeltető szervet, 

c) az 1 . § (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti 
támogatások tekintetében e törvénynél szigorúbb, a 
döntés-előkészítésben és a döntéshozatalban való 
részvételre vonatkozó összeférhetetlenségi 
szabályokat állapítson meg, 

d) határozza meg az 1. § (2) bekezdésének b)-d) 
pontjainak alkalmazási körébe tartozó 
támogatásokat, 

e) egyes, az 1. § (1) bekezdés szerinti olyan 
támogatások tekintetében e törvény 
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rendelkezéseitől eltérjen, amelyek esetében 
közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus 
kifejezetten előírja, hogy egyes meghatározott 
személyek, szervezetek részt vegyenek a támogatási 
összeg végső kedvezményezettjeinek, illetve a 
részükre a támogatásból jutó összegeknek a 
meghatározásában. 

(2) Felhatalmazást kapnak a helyi önkormányzatok, 
hogy rendeletben egyes, az önkormányzati 
költségvetési alrendszerből folyósított támogatások 
tekintetében e törvénynél szigorúbb 
összeférhetetlenségi szabályokat állapítsanak meg. 

19. § (1) E törvény - a (3) és (5) bekezdésekben 
meghatározott kivételekkel - a kihirdetését követő 
negyedik hónap első napján lép hatályba. 

(2) E törvény rendelkezéseit azon pályázati 
eljárásokra vagy támogatás odaítélésére vonatkozó 
más eljárásokra kell alkalmazni, amelyekben a 
pályázati kiírás közzétételére, ennek hiányában a 
támogatás odaítélésére vonatkozó kérelem 
benyújtására e törvény hatálybalépése után került 
sor. 

(3) 2008. január 1-jén a személyi jövedelemadó 
meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 
törvény (a továbbiakban: Szjftv.) 4. § (2) bekezdése 
a következő új g) ponttal egészül ki: 

[Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában megjelöltek 
közül kizárólag az a szervezet lehet 
kedvezményezett, amely] 

"g) nyilatkozik arról, hogy 

ga) a rendelkező nyilatkozat évét megelőző öt 
évben nem kötött vagy tartott fenn együttműködési 
megállapodást párttal, 

gb) a rendelkező nyilatkozat évét megelőző öt 
évben nem állított párttal közös jelöltet 
országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi 
önkormányzati választáson," 

(4) Az Szjftv. (3) bekezdéssel megállapított 
rendelkezéseit első alkalommal a 2007. adóévre 
benyújtott rendelkező nyilatkozatoknál kell 
alkalmazni. 

(5) 2008. január 2-án a közösségi vámjog 
végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a 
továbbiakban: Vtv.) 16. § - az egyes adótörvények 
módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény (a 
továbbiakban: Módtv.) 121. § (5) bekezdésével 
megállapított - (10) bekezdésének számozása (11) 
bekezdésre, a Vtv. 16. § - a Módtv. 121. § (1) 
bekezdésével átszámozott - (11) bekezdésének 
számozása (12) bekezdésre, a Vtv. 16. § - a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. 
évi CXXXVI. törvény 50. §-ával megállapított - 
(11) bekezdésének számozása (13) bekezdésre, a 
Vtv. 16. § (12) bekezdésének számozása (14) 
bekezdésre módosul. 

(6) E törvény 6. § (1) bekezdés f) pont fa)-fb) 
alpontjaiban, illetve az Szjftv. 4. § (2) bekezdés g) 
pont ga)-gb) alpontjaiban meghatározott 
időtartamba nem számítható bele az e törvény 
hatálybalépése előtti időszak. 

(7) E törvény 6. §-át a Nemzeti Kulturális Alapból 
nyújtott támogatások tekintetében a 2008. december 
31-ét követően kiírt pályázatokra kell alkalmazni. 
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8. A közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény végrehajtásáról rendelkező 
67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet a 

módosításaival egységes szerkezetben ∗ 

 

 
A Kormány a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
18. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjaiban kapott 
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) 
bekezdés a)-b) pontjában foglalt feladatkörében, 
valamint az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében 
megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
(1) E rendelet tárgyi hatálya a közpénzekből 
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 
hatálya alá tartozó támogatásokra kiírt pályázati 
eljárásokra és nem pályázati úton, de egyedi 
döntéssel odaítélt támogatásokra (a továbbiakban 
együtt: pályázati eljárás) terjed ki. 

(2) E rendelet személyi hatálya 

a) a pályázati eljárásban pályázóként, igénylőként 
(a továbbiakban együtt: pályázó) résztvevő, 
államháztartáson kívüli természetes személyekre, 
jogi személyekre és jogi személyiséggel nem 
rendelkező egyéb szervezetekre (kivéve a 
társasházat), 

b) a pályázatot befogadó szervre, 

c) a pályázati eljárás során a döntés-előkészítésben 
közreműködőre, 

d) a pályázati eljárásban döntéshozóra, 

e) a pályázati eljárásokkal kapcsolatos adatok 
közzétételének helyéül szolgáló honlap 
üzemeltetőjére 

terjed ki. 

(3) E rendelet alkalmazásában kiemelt 
adatszolgáltató 

a) az államháztartás központi alrendszerében a 
fejezetet irányító szerv vezetője által 
meghatalmazott személy, 

                                                                 

∗ Legutóbb módosult 2016.06.09. napjától. 

b) az önkormányzat és szervei esetén a jegyző, 
illetve körjegyző. 

2. § 
(1) A pályázati eljárásokkal kapcsolatos adatok 
közzétételének helyéül szolgáló honlapot az európai 
uniós források felhasználásáért felelős miniszter 
működteti. 

(2) A honlap létrehozását és üzemeltetését a 
KOPINT-DATORG Infokommunikációs Zrt. végzi. 

(3) A pályázatot befogadó szerv nevében az 
adatszolgáltatás teljesítésére jogosult személy 
adatairól az adatszolgáltatás megkezdését 
megelőzően a kiemelt adatszolgáltató - ha a 
pályázatot befogadó szerv tekintetében nincs 
kiemelt adatszolgáltató, akkor a honlap 
működtetője - tájékoztatja a honlap üzemeltetőjét. 

(4) A pályázatot befogadó szerv és a kiemelt 
adatszolgáltató a www.kozpenzpalyazat.gov.hu 
honlapon előírt módon és a honlapról letölthető 
nyomtatványokon tesz eleget adatszolgáltatási és 
tájékoztatási kötelezettségének. 

(5) A pályázatot befogadó szerv a Knyt.-ben 
meghatározott adatszolgáltatási feladatait az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv pályázatai 
tekintetében az európai uniós források 
felhasználásáért felelős miniszter útján látja el. 

(6) A pályázati elszámolás közzététele keretében a 
pályázatot befogadó szerv közli a honlap 
üzemeltetőjével: 

a) a szerződött összeget, 

b) az államháztartás működési rendjéről szóló 
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendel et 93. § (2) 
bekezdése szerinti 

ba) lezárás időpontját, 
bb) lezárás összegét. 

3. § 
(1) A pályázatot befogadó szerv a Knyt. által előírt 
közzététel előtt a közzétételre megküldendő 
adatokat a pályázatok nyomon követését biztosító 
informatikai rendszerében rögzíti. 

(2) A honlap üzemeltetője a Knyt. szerinti 
előírásoknak megfelelően a pályázatot befogadó 
szerv által a közzétételre szolgáló honlapon 
elérhetővé tett elektronikus űrlapon megküldött 
adatokat a beérkezés után egy munkanapon belül 
közzéteszi, illetve a törlési kérelemnek egy 
munkanapon belül eleget tesz. 

(3) A pályázatokról és a támogatásokról döntő 
szerv a Knyt. szerinti tájékoztatási 
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kötelezettségének a pályázatot befogadó szerven 
keresztül tesz eleget. 

(4) A közzététel időpontjáról és a törlés tényéről a 
honlap üzemeltetője a pályázatot befogadó szervet - 
amennyiben az ezt elektronikus elérhetősége 
megjelölésével kéri -legkésőbb a közzétételt, illetve 
törlést követő munkanapon elektronikus úton 
értesíti. A közzététel időpontjáról és a törlés 
tényéről a befogadó szerv haladéktalanul értesíti a 
közzétételt kérőt. 

(5) A Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglaltak 
honlapon történő közzétételét a pályázó a 
pályázatot befogadó szervnél kezdeményezi. 

(6) A honlapot üzemeltető szerv felelős a Knyt. 
szabályainak megfelelő közzétételéért. A honlapon 
közzétett adatok tartalmáért, valódiságáért az felel, 
aki a közzétételt kérte. 

4. § 
A Knyt. 1. § (2) bekezdés b)-d) pontjai szerinti 
ellátások és támogatások - a Knyt. 1. § (4) 
bekezdésének megfelelően a nem egyedi döntés 
alapján nyújtott támogatásokon túlmenően - a 
következők: 

a) a családok támogatásáról szóló 1998. évi 
LXXXIV. törvény 22. §-a alapján megállapított 
gyermekgondozást segítő ellátás; 

b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a szerinti 
települési támogatás; 

c) az Szt. 43/B. §-a szerinti ápolási díj; 

d) az Szt. 45. §-a szerinti átmeneti segély; 

e) az Szt. 46. §-a szerinti temetési segély; 

f) az Szt. 48. §-a szerinti köztemetés; 

g) az Szt. 50. § (3) bekezdése szerinti 
közgyógyellátás; 

h) az Szt. 55. §-a szerinti adósságkezelési 
szolgáltatás; 

i) a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 21. §-a szerinti rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás; 

j) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjához a 
Gyvt. 148. § (7) bekezdése alapján megállapított 
kedvezmény; 

k) a súlyos mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési kedvezményeiről szóló 
kormányrendelet szerinti szerzési és átalakítási 
támogatás iránti igény kielégítése; 

l) az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 
152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 1. § (2) 
bekezdésében meghatározott esélyegyenlőségi 
ösztöndíjak; 

m) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvényben, illetve annak felhatalmazása alapján 
jogszabályban, vagy a felsőoktatási intézmény 
szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározott a hallgatók számára nyújtott 
támogatás (ösztöndíj, szolgáltatás, mentesség) . 

5. § 
(1) Ez a rendelet 2008. április 1-jén lép hatályba. 

(2) Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő 
ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell 
érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2016. január 
1-jét megelőzően nyílt meg.
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9. Kivonat az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvényből (Áht.) a 

korábbi és a 2020.01.01. napjától hatályos 
legutóbbi módosításokkal egységes 

szerkezetben  

(A támogatási jogviszonyra és a 

költségvetési támogatásokra vonatkozó 

rendelkezések.) 

*** 
VI. FEJEZET 

A TÁMOGATÁSOK 

34. A támogatási jogviszony 

Áht. 48. § (1) Az államháztartás alrendszerei 
terhére támogatás 

a) közigazgatási hatósági határozattal vagy 
hatósági szerződéssel, 

b) támogatói okirattal vagy támogatási 
szerződéssel 

jogszabály vagy egyedi döntés (a továbbiakban: 
támogatási döntés) alapján, pályázati úton vagy 
pályázati rendszeren kívül nyújtható. 

(2) A támogatás nem minősül egyedi döntés alapján 
nyújtott támogatásnak, ha a támogatás nyújtásának 
minden feltételét jogszabály meghatározza, és a 
támogatási döntés meghozatala során a 
döntéshozónak mérlegelési joga nincs. Nem 
minősül mérlegelési jognak, ha a döntéshozó a 
támogatási keret kimerüléséig a jogszabályi 
feltételeknek megfelelő támogatási igényeket 
beérkezési sorrendben teljesíti. 

(3) Pályázat vagy kérelem (a továbbiakban együtt: 
támogatási igény) alapján nyújtott támogatás esetén 
a támogatási igényről jogszabályban, ennek 
hiányában az irányító szerv belső szabályzatában 
meghatározott személy, testület dönt. 

Áht. 48/A. § (1) A 48. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti közigazgatási jogi jogviszonyban és a 48. § 
(1) bekezdés b) pontja szerinti polgári jogi 
jogviszonyban (a továbbiakban együtt: támogatási 
jogviszony) a kötelezettségvállalási jogkört 
gyakorló személy (a továbbiakban: támogató) a 
támogatás nyújtására, a kedvezményezett pedig - ha 
a támogatás jellege egyébként nem zárja ki - a 
számára megállapított kötelezettség teljesítésére 
köteles. 

(2) Támogatói okirat alkalmazása esetén a 
támogatási jogviszony a támogatói okirat 

közlésével jön létre. Támogatási igény alapján 
nyújtott támogatás esetén, ha a támogatói okiratban 
meghatározott valamely feltétel eltér a támogatási 
igénytől, a támogatási jogviszony létrejöttéhez a 
kedvezményezett elfogadó nyilatkozata is 
szükséges. Elfogadásnak kell tekinteni azt is, ha a 
kedvezményezett a támogatói okiratban 
meghatározott határidőn belül nem tesz 
nyilatkozatot. Ha a támogató a kedvezményezett 
nyilatkozatában foglaltakat elfogadja, a támogatási 
jogviszony a nyilatkozat tartalmának megfelelő 
támogatói okirat közlésével jön létre. 

(3) A támogatási szerződést a támogató a 
kedvezményezett javára egyoldalúan módosíthatja. 
A támogatási szerződésnek a kedvezményezett 
hátrányára történő módosítására akkor van 
lehetőség, ha a támogatási szerződésben a felek 
ekként állapodtak meg, vagy ha a támogató 
általános szerződési feltételt alkalmaz, és az 
általános szerződési feltételben a támogató ezt 
kikötötte. 

Áht. 48/B. § (1) Nem lehet a támogatási 
jogviszonyban kedvezményezett 

a) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a 
támogatási döntés meghozatalában döntés-
előkészítőként részt vett, 

b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a 
Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási 
államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés 
elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális 
fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője, 

c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös 
háztartásban élő hozzátartozó, 

d) - a nyilvánosan működő részvénytársaság 
kivételével - az a) és b) pont szerinti személy 
tulajdonában álló gazdasági társaság, 

e) - az állam, a helyi önkormányzat, illetve a 
köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy 
közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, 
valamint a sportegyesület, a sportszövetség és a 
polgárőr szervezet kivételével - az olyan gazdasági 
társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi 
személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi 
személyiséggel rendelkező olyan szervezeti 
egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy 
vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő 
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az 
egyesület, az egyházi jogi személy vagy a 
szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének 
tagja. 

(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni 
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a) a társadalombiztosítás pénzbeli és természetbeni 
ellátásaira, 

b) a fogyatékos természetes személyeknek a 
fogyatékos élethelyzetre tekintettel nyújtott 
pénzbeli és természetbeni ellátásokra, 

c) a családtámogatásokra, és 

d) a természetes személyeknek a méltánylást 
igénylő élethelyzetükre figyelemmel, továbbá 
jövedelmük pótlása, illetve kiegészítése érdekében 
rászorultsági alapon nyújtott egyéb szociális 
pénzbeli, természetbeni és személyes jellegű 
ellátásokra. 

Áht. 49. § A fejezetet irányító szerv a 
költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok 
ellátásával lebonyolító szervet, az európai uniós 
forrásból nyújtott költségvetési támogatásokkal 
kapcsolatos feladatok ellátására közreműködő 
szervezetet is megbízhat, ha azt jogszabály lehetővé 
teszi. 

Áht. 49/A. § (1) A támogatási szerződés alapján 
létrejött támogatási jogviszonyra az e törvényben 
meghatározott feltételeket - ha e törvényből más 
nem következik - a közigazgatási hatósági 
határozattal, hatósági szerződéssel vagy támogatói 
okirattal létrejött támogatási jogviszonyra is 
alkalmazni kell. 

(2) E Fejezetet nem kell alkalmazni - az 
országgyűlési képviselők választása 
kampányköltségeinek támogatásai kivételével - az 
1. § 14. pont a)-d) alpontja szerinti támogatásokra. 

35. A költségvetési támogatásokra vonatkozó 
speciális szabályok 

Áht. 50. § (1) Költségvetési támogatás annak 
nyújtható, aki 

a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményeinek, 

b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt 
közzétételi kötelezettségének eleget tett, és 

c) átlátható szervezetnek minősül. 

(2) Ha a költségvetési támogatás magyarországi 
beruházások ösztönzéséhez kapcsolódóan 
közvetlenül nyújtott fejlesztési célú költségvetési 
támogatásként kerül biztosításra, az (1) bekezdés c) 
pontjában meghatározott feltételről a Kormány 
egyedi határozatban dönt. 

(3) (Hatályon kívül helyezve.) 

(4) A támogatási igény benyújtásának feltételéül 
előírható, hogy a támogatási igény benyújtójának 
ne legyen esedékessé vált és még meg nem fizetett 

adótartozása - ide nem értve az önkormányzati 
adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint 
járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban 
együtt: köztartozás). 

(5) Jogszabály, pályázati kiírás az (1)-(4) 
bekezdésben meghatározottakon kívül további 
kizáró okokat is megállapíthat. 

50/A. § A visszafizetési kötelezettséggel nyújtott 
költségvetési támogatás visszafizetésének 
biztosítása, valamint a költségvetési támogatás 
visszavonása, a támogatási szerződés felmondása 
vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő 
költségvetési támogatás visszakövetelése céljából - 
a Kormány rendeletében foglalt kivételekkel - a 
támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell 
kikötni. 

Áht. 50/B. § Ha a költségvetési támogatás részben 
vagy egészben az Európai Unió valamely 
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában 
meghatározott feltételek szerint kerül nyújtásra, a 
költségvetési támogatás az 50. §-tól és az 50/A. §-
tól eltérően akkor biztosítható, ha a támogatási 
igény benyújtója megfelel az uniós jogi aktusban 
meghatározott feltételeknek. Jogszabály, pályázati 
kiírás további feltételeket csak abban az esetben 
állapíthat meg, ha azt az uniós jogi aktus nem zárja 
ki. 

Áht. 51. § (1) A költségvetési támogatás 
rendelkezésre bocsátása egy összegben vagy 
részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan 
történhet. 

(2) Az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi 
aktusának eltérő rendelkezése hiányában az 
államháztartáson kívüli természetes személynek és 
jogi személynek folyósításra kerülő költségvetési 
támogatásból a kedvezményezettet terhelő 
köztartozás összegét - a Kormány rendeletében 
meghatározott kivétellel és módon, az állami adó- 
és vámhatóság adatszolgáltatása alapján - az 
agrártámogatások esetén a mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatási szerv, más költségvetési 
támogatás esetén a kincstár visszatartja, és az állami 
adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja. 

(3) A központi költségvetésről szóló törvény 
alapján nem állami intézmény fenntartójának az 
általa vagy intézménye útján ellátott köznevelési, 
szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
közfeladatra tekintettel biztosított költségvetési 
támogatás esetében a (2) bekezdést a nem állami 
intézmény fenntartója és az általa fenntartott 
intézmény köztartozására is alkalmazni kell. 
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(4) A Kormány rendeletben előírhatja, hogy a helyi 
önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, 
társulás, valamint az állam - közvetlen vagy 
közvetett - többségi tulajdonában álló gazdasági 
társaság kedvezményezett esetén az európai uniós 
forrásból, valamint a Kormány rendeletében 
meghatározott fejlesztési célú, nem európai uniós 
forrásból nyújtott költségvetési támogatások 
kizárólag a kincstárnál vezetett fizetési számlára 
folyósíthatók. A kedvezményezett a költségvetési 
támogatás célja szerinti kiadásokat kizárólag a 
kincstárnál vezetett fizetési számláról teljesíthet, 
azokat más célra - így különösen értékpapír-
vásárlásra, kamatbevétel realizálására - még 
átmenetileg sem veheti igénybe. 

Áht. 52. § (1) A költségvetési támogatások 
felhasználását - ha ennek a közbeszerzésekről szóló 
törvény szerinti feltételei fennállnak - közbeszerzés 
alkalmazásához kell kötni. 

(2) A költségvetési támogatás nem köthető olyan 
feltételhez, hogy a közbeszerzési eljárás 
ajánlattevőjét előzetesen válasszák ki. Ez a 
rendelkezés nem zárja ki, hogy a támogatási igény 
elbírálását megelőzően közbeszerzési eljárás 
kerüljön megindításra, vagy a támogató annak 
megindítását határozza meg a költségvetési 
támogatás feltételeként. 

(3) A támogató a támogatási döntésre vonatkozó 
tájékoztatásban a támogatási szerződés 
megkötésének feltételeként előírhatja a támogatási 
szerződéskötést megelőzően közbeszerzési eljárás 
lefolytatását vagy a támogatási szerződésben a 
közbeszerzési eljárás megindításának előfeltételéül 
a közbeszerzési dokumentumok ellenőrzését és 
annak megindítását a támogató egyetértéséhez 
kötheti. 

Áht. 52/A. § (1) A 14. § (3) bekezdése szerinti 
fejezet terhére nyújtott költségvetési támogatást a 
folyósítását követő év december 31-éig lehet 
felhasználni. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidőtől a 
Kormány egyedi határozata rövidebb határidőt, a 
központi költségvetésről szóló törvény eltérő 
időpontot is megállapíthat. 

(3) A támogató a Kormány egyedi határozata 
alapján nyújtott támogatás esetében a határidőt egy 
alkalommal legfeljebb egy évvel 
meghosszabbíthatja. 

36. 

Áht. 53. § A kedvezményezettet beszámolási 
kötelezettség terheli a költségvetési támogatás 
rendeltetésszerű felhasználásáról. Ha a 

kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének 
határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz 
eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a 
költségvetési támogatás folyósítása felfüggesztésre 
kerül. A felfüggesztett költségvetési támogatás - ha 
annak feltételei egyébként fennállnak - a 
beszámolási kötelezettség teljesítését követően 
kerülhet folyósításra. 

Áht. 53/A. § (1) A költségvetési támogatás 
jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy 
nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a 
támogató a költségvetési támogatást visszavonhatja, 
a támogatási szerződéstől elállhat, azt felmondhatja 
vagy kezdeményezheti annak módosítását. 

(2) A költségvetési támogatások jogosulatlan 
igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem 
rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a 
költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási 
szerződéstől történő elállás vagy annak felmondása 
esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe 
vett költségvetési támogatás összegét a Kormány 
rendeletében meghatározott ügyleti kamattal, 
késedelem esetén késedelmi kamattal növelt 
mértékben köteles visszafizetni. Az államháztartás 
központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv 
kedvezményezettet kamatfizetési kötelezettség nem 
terheli. 

(2a) A (2) bekezdésben meghatározott követeléssel 
kapcsolatos végrehajtás elrendelése esetén az Ákr. 
hatálya alá tartozó eljárásokban a végrehajtási 
megkeresés napját követően a késedelmi kamatot az 
adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási 
eljárásokról szóló törvény rendelkezései alapján - 
az ott meghatározott kivétellel - a végrehajtást 
foganatosító szerv számítja fel és arról a megkereső 
szervet értesíti. 

(3) Nemteljesítés esetén a visszafizetési 
kötelezettség érvényesítése elsősorban a biztosíték 
érvényesítésével történik. Ennek 
eredménytelensége esetén a visszafizetendő 
összeget és annak kamatait az állami adóhatóság a 
támogató megkeresésére adók módjára behajtandó 
köztartozásként, a 14. § (3) bekezdése szerinti 
fejezetből nyújtott költségvetési támogatás esetén a 
60/A. § (2) bekezdésében meghatározott módon 
hajtja be. Ha a nem természetes személy 
kedvezményezett jogszabály alapján mentesül a 
biztosíték nyújtása vagy választása szerint az önrész 
rendelkezésre állásának igazolása alól, és a 
jogosulatlanul igénybe vett költségvetési 
támogatással összefüggésben keletkező 
visszafizetési kötelezettségét a támogató által 
meghatározott határnapig nem teljesíti, illetve 
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annak részletekben történő teljesítése esetén a 
részletfizetési kötelezettségét elmulasztja, és a 
visszafizetendő összeget nem lehet tőle behajtani, a 
támogató kezdeményezése alapján az állami 
adóhatóság a kedvezményezett és a 
kedvezményezettben többségi befolyással 
rendelkező szervezet adószámát törli. 

(4) Ha a kedvezményezett a támogatott tevékenység 
megvalósítása érdekében olyan jogviszonyt létesít, 
amely alapján a támogató előleg számla alapján 
közvetlenül harmadik személynek folyósítja a 
költségvetési támogatást, a kedvezményezettet 
terhelő visszafizetési kötelezettség ezt a harmadik 
személyt terheli, ha a visszafizetési kötelezettség 
azért keletkezett, mert a támogatott tevékenység 
megvalósítása érdekében létesített jogviszonyon 
alapuló kötelezettségeit nem teljesítette a 
kedvezményezett számára. Ha a kötelezettségek 
teljesítésének elmaradása e harmadik személy 
szándékos magatartására vezethető vissza, és a 
visszafizetési kötelezettségét a támogató által 
meghatározott határnapig nem teljesíti, illetve 
annak részletekben történő teljesítése esetén a 
részletfizetési kötelezettségét elmulasztja, a 
visszafizetendő összeget a támogató 
kezdeményezésére adók módjára behajtandó 
köztartozásként kell behajtani. Behajthatatlanság 
esetén a támogató kezdeményezése alapján az 
állami adóhatóság a harmadik személy és a 
harmadik személyben többségi befolyással 
rendelkező szervezet adószámát törli. 

37. 

Áht. 54. § (1) A támogató vagy a támogató 
nevében eljáró szervezet a költségvetési támogatás 
felhasználását 

a) a 48. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
támogatási jogviszony esetében a hatósági 
ellenőrzés szabályai, 

b) a 48. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
támogatási jogviszony esetében a Kormány 
rendeletében meghatározott szabályok 

szerint ellenőrzi. 

(1a) Az ellenőrzés kiterjedhet a kedvezményezett 
által a támogatott tevékenység megvalósítására 
kötött szerződésben részes olyan felekre is, akik a 
támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen 
módon közreműködnek. 

(1b) Ha a kincstár jogosulatlan igénybevételt állapít 
meg az 51. § (3) bekezdése szerinti nem állami 
intézményfenntartó az (1) bekezdés a) pontja 
szerinti hatósági ellenőrzése és egyéb hivatalból 
indult eljárása keretében, a visszafizetési 

kötelezettséget megállapító határozat meghozatala 
során mérlegelési jogkör gyakorlásának helye 
nincs. 

(2) A kedvezményezett és az (1a) bekezdés szerinti 
szerződő felek kötelesek a költségvetési 
támogatások lebonyolításában részt vevő és a 
költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel 
együttműködni, az ellenőrzést végző szerv 
képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő 
dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló 
okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, 
valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a 
helyszínen is segíteni. Ha a kedvezményezett vagy 
az (1a) bekezdés szerinti szerződő fél az ellenőrző 
szerv munkáját ellehetetleníti, a támogató a 
költségvetési támogatást visszavonhatja, a 
támogatási szerződéstől elállhat. 

38. 

Áht. 54/A. § - 54/C. § (Hatályon kívül helyezve.)  

39. 

Áht. 55. § A támogató és a támogató nevében 
eljáró szervezet az 50. § (1) bekezdés c) pontjában 
meghatározott feltétel ellenőrzése céljából, a 
kedvezményezett nyilatkozata alapján a 
költségvetési támogatás folyósításától számított öt 
évig, vagy - ha az későbbi - a költségvetési 
támogatás visszakövetelésére vonatkozó igény 
elévüléséig kezeli 

a) a kedvezményezettnek az Nvt. 3. § (1) bekezdés 
1. pont a) alpontja szerinti jogállására vonatkozó 
adatot, 

b) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 
1. pont b) alpontja szerinti szervezet, 

ba) a kedvezményezett tényleges tulajdonosainak 
természetes személyazonosító adatait, tulajdoni 
hányadát, befolyásának és szavazati jogának 
mértékét, 
bb) a kedvezményezettben közvetlenül vagy 
közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, 
befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet nevét, tulajdoni hányadának, 
befolyásának és szavazati jogának mértékét, 
bc) a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges 
tulajdonosainak természetes személyazonosító 
adatait, tulajdoni hányadát, befolyásának és 
szavazati jogának mértékét, 
bd) a kedvezményezett és a bb) alpont szerinti jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet adóilletőségét, 
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be) a kedvezményezett és a bb) alpont szerinti jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet ellenőrzött külföldi társaság jogállásának 
megítéléséhez szükséges, a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 
11. pontjában meghatározott adatokat, 

c) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 
1. pont c) alpontja szerinti szervezet, 

ca) a kedvezményezett vezető tisztségviselőinek 
természetes személyazonosító adatait, 
cb) a kedvezményezett és a kedvezményezett 
vezető tisztségviselőinek 25%-ot meghaladó 
tulajdoni részesedésével működő szervezet nevét, 
cc) a kedvezményezettnek és a kedvezményezett 
vezető tisztségviselőjének a cb) alpont szerinti 
szervezetben fennálló tulajdoni hányadának 
mértékét, 
cd) a cb) alpont szerinti szervezet tényleges 
tulajdonosának természetes személyazonosító 
adatait, tulajdoni hányadát, befolyásának és 
szavazati jogának mértékét, 
ce) a cb) alpont szerinti szervezet átláthatóságának 
vizsgálatához e §-ban előírt, a cd) alpontban 
meghatározottakon kívüli adatokat és 
cf) a kedvezményezett székhelyét. 

Áht. 56. § (1) A támogató a költségvetési 
támogatás folyósításától számított öt évig a 
honlapján vagy - ha a támogató honlappal nem 
rendelkezik - a támogató irányító szervének 
honlapján közzéteheti a jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet 
kedvezményezettre vonatkozóan 

a) az 55. § a) pontja szerinti adatot, 

b) az 55. § b) pont bb) és bd) alpontja szerinti 
adatot, 

c) az 55. § b) pontja szerinti kedvezményezett 
tényleges tulajdonosainak nevét, tulajdoni 
hányadát, befolyásának és szavazati jogának 
mértékét, 

d) az 55. § b) pont bb) alpontja szerint szervezet 
tényleges tulajdonosainak nevét, tulajdoni 
hányadát, befolyásának és szavazati jogának 
mértékét, 

e) az 55. § c) pontja szerinti kedvezményezett 
vezető tisztségviselőjének nevét, 

f) az 55. § c) pont cb), cc) és cf) alpontja szerinti 
adatot és 

g) az 55. § c) pont cb) alpontja szerinti szervezet 
tényleges tulajdonosainak nevét, tulajdoni 
hányadát, befolyásának és szavazati jogának 
mértékét. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat az (1) 
bekezdésben meghatározott időtartamban honlapján 
a támogató nevében eljáró szervezet is közzéteheti. 

Áht. 56/A. § A Kormány rendeletben a 
költségvetési támogatásokra vonatkozó további 
szabályokat állapíthat meg. 

39/A. Nyilvánosság 

Áht. 56/B. § (1) A kincstár monitoringrendszert 
működtet a költségvetési támogatásokról és a 
költségvetési támogatásnak nem minősülő csekély 
összegű támogatásokról, valamint közreműködik a 
támogatások felhasználásának összehangolásában. 

(2) A monitoringrendszerben nem rögzített 
támogatási döntés alapján az (1) bekezdés szerinti 
támogatás érvényesen nem nyújtható. 

56/C. § (1) A támogató vagy a támogató nevében 
eljáró szervezet a monitoringrendszerbe történő 
adatátadással gondoskodik 

a) a támogatási igényhez kapcsolódóan a 
támogatási igény benyújtója nevére, a támogatási 
igény céljára és az igényelt támogatás mértékére, a 
pályázati úton biztosított támogatás esetében a 
pályázati kiírás tárgyára, 

b) a támogatási döntéshez kapcsolódóan a 
döntéshozó személy, testület esetén a testület 
megnevezésére, tagjainak nevére és a támogatás 
megállapított mértékére, 

c) a támogatás felhasználásához kapcsolódóan 
bekövetkezett vagy a támogató által megállapított, a 
támogatási jogviszonnyal, a támogatás 
rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással 
kapcsolatos tényekre, körülményekre 

vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített 
honlapon való közzétételéről. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat törvény, 
kormányrendelet vagy a Kormány egyedi 
határozata alapján nyújtott támogatás esetén is 
alkalmazni kell, azzal, hogy a támogatási igény 
benyújtóján a törvény, kormányrendelet vagy a 
Kormány egyedi határozata alapján támogatásra 
jogosult személyt, a támogatási igény célján a 
törvény, kormányrendelet vagy a Kormány egyedi 
határozata alapján nyújtott támogatás célját kell 
érteni. 

(3) A monitoringrendszerben kezelt adatok a 
támogatási döntés naptári évének utolsó napjától 
számított öt év elteltével törölhetők. 

(4) A monitoringrendszerben nyilvántartott adatok 
kereshetőségét támogatási program, támogatási 
igény benyújtója, támogatás összege, 
döntéshozatalra jogosultak szerint és más módon 



 89 

csoportosított lekérdezhetőségét bárki számára, 
ingyenesen biztosítani kell. 

Áht. 56/D. § (1) Közérdekből nyilvános a 
pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a 
támogatási döntést előkészítő és a döntéshozó 
személy, testület által a pályázattal, a pályázati 
eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben 
kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak 
nem minősülő adat. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok megismerésére 
a közérdekű adatokra vonatkozó törvényi 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

***   



 90 

 

10. Kivonat az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról rendelkező 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletből a 
korábbi és a 2020. 01. 01. napjától 
hatályos legutóbbi módosításokkal 

egységes szerkezetben 

(A támogatási jogviszonyra és a 

költségvetési támogatásokra vonatkozó 

rendelkezések.) 

*** 
VI. FEJEZET 

A TÁMOGATÁSOK 

[Az Áht. 48. §-ához] 

65. § A támogatási döntés meghozatalának 
feltétele, hogy a támogatás nem minősül az európai 
uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. 
Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami 
támogatásnak vagy a támogatás biztosítására az 
európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban kerül sor. 

[Az Áht. 48/A. §-ához] 

65/A. § (1) Ha jogszabály - a központi 
költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti 
fejezetéből biztosított költségvetési támogatások 
esetén jogszabály vagy a Kormány határozata - a 
támogatás biztosításának módjáról nem 
rendelkezik, arról 

a) a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése 
szerinti fejezetéből biztosított költségvetési 
támogatások esetén támogatói okiratot kell 
kibocsátani, 

b) az a) ponttól eltérő más esetben 

ba) ötmilliárd forintot el nem érő összegű 
költségvetési támogatás esetén támogatói okiratot 
kell kibocsátani, 
bb) ötmilliárd forintot elérő vagy azt meghaladó 
összegű költségvetési támogatás esetén hatósági 
szerződésnek nem minősülő támogatási 
szerződésben kell megállapodni a 
kedvezményezettel. 

(2) Ha a támogató a támogatási szerződés 
megkötésének feltételéül közbeszerzési eljárás 
megindítását vagy más egyéb feltétel teljesítését írta 

elő, a támogatási szerződés hatálya e feltétel 
teljesítésével áll be. 

(3) Ha a támogatás biztosítására fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosítással kerül sor, a 
támogatási szerződésre az Áht. 33. § (4) bekezdése 
szerinti megállapodás e rendeletben meghatározott 
tartalmi és formai követelményeit is alkalmazni 
kell. 

65/B. § (1) A támogatási szerződés csak abban az 
esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység 
az így módosított feltételekkel is támogatható lett 
volna. 

(2) A támogatott tevékenység megvalósítását a 
kedvezményezett másra átruházhatja, ha az új 
kedvezményezett a korábbi kedvezményezettre 
meghatározott feltételeknek megfelel és ahhoz a 
támogató előzetesen hozzájárul. Nem kell a 
támogató hozzájárulása, ha a kedvezményezett 
személyében beálló változás jogszabályon alapul. 

[Az Áht. 49. §-ához] 

65/C. § (1) Az Áht. 49. §-a szerinti lebonyolító 
szervvel a fejezetet irányító szerv megállapodást 
köt. A megállapodásban rögzíteni kell az e 
rendeletben foglalt kötelezettségek megtartását 
biztosító feltételeket, így különösen a feladat 
konkrét meghatározását, a felhasználás határidejét, 
valamint az elszámolással kapcsolatos szabályokat. 

(2) A fejezetet irányító szerv a lebonyolítás céljából 
a Kincstárnál vezetett lebonyolítási számlára 
átutalja a megállapodásban meghatározott feladatok 
ellátásához szükséges összeget, amely felett a 
lebonyolító szerv rendelkezik. A lebonyolítási 
számla kizárólag a költségvetési támogatások 
kifizetésére vehető igénybe. 

(3) A lebonyolítás céljából rendelkezésre bocsátott 
összeg felhasználására nézve elkülönített 
nyilvántartást kell előírni a lebonyolító szerv 
számára. 

(4) A lebonyolító szerv további lebonyolító szervet 
nem bízhat meg, a lebonyolítási számla feletti 
rendelkezési jogát nem ruházhatja át. 

(5) A feladat elvégzésének határidejét követően a 
lebonyolító szerv a lebonyolítás céljából 
rendelkezésére bocsátott összeggel elszámol. Az 
elszámolás során a lebonyolítási számla egyenlegét, 
továbbá a lebonyolítás céljából rendelkezésre 
bocsátott, nem rendeltetésszerűen felhasznált 
összeget vissza kell utalni a forrást biztosító fizetési 
számlára. 

65/D. § Az Áht. 49. §-a szerinti közreműködő 
szervezet az európai uniós forrásból nyújtott 
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költségvetési támogatás esetén a támogató 
képviseletében jár el. A közreműködő szervezet 
képviseleti joga jogszabályon alapul, a képviselet 
terjedelmét a fejezetet irányító szerv és a 
közreműködő szervezet között megkötött 
megállapodásban kell meghatározni. 

[Az Áht. 50. §-ához] 

66. § (1) A pályázati úton nyújtott támogatás 
esetén a támogatási igény formája pályázat. 
Pályázatot pályázati kiírás alapján lehet benyújtani. 
A pályázati kiírást a támogató internetes honlapján 
és az általa szükségesnek tartott egyéb helyen teszi 
közzé. 

(2) A pályázati kiírás tartalmazza 

1. a pályázat címét és célját, 

2. a támogató megnevezését, 

3. a pályázat benyújtására jogosult és - szükség 
szerint - a pályázatból kizárt természetes és jogi 
személyek, valamint jogi személyiséggel nem 
rendelkező egyéb szervezetek meghatározását, 

4. a pályázat tartalmi és formai követelményeit, 
nem elektronikus kapcsolattartás esetén a 
benyújtandó pályázatok példányszámát, 

5. a támogató rendelkezésére álló forrás 
megnevezését és összegét, 

6. a költségvetési támogatásból elszámolható és el 
nem számolható költségek körét, 

7. szükség szerint az elnyerhető költségvetési 
támogatás mértékének alsó és felső határát, 

8. több részletben történő folyósítás lehetőségét, 

9. a maximális támogatási intenzitás mértékét, 

10. a szükséges saját forrás mértékét, 

11. a pályázat benyújtásának határidejét, helyét és 
módját, az esetleges pályázati díj összegét és 
megfizetésének módját, 

12. a pályázattal kapcsolatos hiánypótlás 
lehetőségét és feltételeit, 

13. a támogatási döntés elleni jogorvoslatra, 
kifogás benyújtásának lehetőségére vonatkozó 
tájékoztatást, a jogorvoslat benyújtásának 
határidejét és módját, 

14. a pályázatok elbírálásának határidejét, főbb 
szempontjait, a pályázat eredményéről történő 
értesítés módját és határidejét, 

15. a költségvetési támogatás felhasználására 
vonatkozó feltételeket, ideértve a támogatási 
szerződés feltételeit, a jogosulatlanul igénybe vett 
támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait, 
valamint az esetleges közbeszerzési eljárás 

lefolytatására irányuló kötelezettségre történő 
utalást is, 

16. tájékoztatást arra nézve, hogy a pályázók hol 
kaphatnak felvilágosítást a pályázattal 
kapcsolatban, 

17. arra történő utalást, hogy a költségvetési 
támogatás visszatérítendő vagy nem 
visszatérítendő, 

17a. a támogatás felhasználásával kapcsolatos 
ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási 
kötelezettségre, valamint nyilvánossági 
követelményekre vonatkozó tájékoztatást, 

18. a támogató által indokoltnak tartott egyéb 
információkat. 

(3) A pályázati kiírásban a pályázat benyújtásának 
határidejét úgy kell meghatározni, hogy arra a 
pályázati kiírás közzétételétől számítva legalább 
harminc nap álljon rendelkezésre. E rendelkezéstől 
a támogató, ha a pályázat céljára tekintettel 
indokolt, kivételesen eltérhet, a pályázat 
benyújtásának határidejét ez esetben úgy kell 
meghatározni, hogy az ne legyen aránytalanul rövid 
és biztosítsa a pályázatról való értesülés lehetőségét 
és a pályázat megfelelő elkészítéséhez objektíven 
szükséges időt. 

(4) A pályázati kiírásban jogszabály által nem 
rendezett kérdésekről is lehet rendelkezni. A 
pályázati kiírás és a megkötött támogatási szerződés 
ellentmondása esetén a támogatási szerződés 
rendelkezései irányadóak. 

(5) A támogató a pályázati kiírás közzététele és a 
pályázat benyújtásának határideje között köteles 
biztosítani a pályázók ésszerű időn belüli 
tájékoztatását. 

67. § (1) A pályázati kiírás módosítására kizárólag 

a) jogszabály olyan módosítása, amely a 
támogatási jogviszonyra közvetlenül kihat, vagy 

b) egyéb igazolható okból 

van lehetőség. A pályázó, ha a pályázatot a 
módosítás előtti feltételekkel nyújtotta be, a 
pályázati kiírás módosítása miatt nem kerülhet 
kedvezőtlenebb helyzetbe azzal szemben, aki a 
pályázatot a módosított pályázati kiírásnak 
megfelelően nyújtotta be. Ha a pályázati kiírás 
módosítása miatt a módosítás előtti feltételekkel 
benyújtott pályázat nem értékelhető, hiánypótlást 
kell elrendelni. 

(2) A rendelkezésre álló költségvetési kiadási 
előirányzat kimerülése vagy annak veszélye esetén 
a pályázatok benyújtására vonatkozó további 
lehetőséget a támogató kizárhatja. A támogató a 
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kizárásról a pályázati kiírás közzétételének 
módjával azonos módon közleményt tesz közzé. A 
kizárás nem érinti a kizárásra vonatkozó közlemény 
közzétételét megelőzően benyújtott pályázatokat. 

68. § Ha a pályázati kiírás nem zárja ki, a pályázat 
benyújtására a támogató által biztosított 
elektronikus úton is lehetőség van. 

69. § (1) A benyújtott pályázatnak - szükség 
szerint a pályázati kiírásban közölt formában 
elkészítve - tartalmaznia kell 

a) a pályázó azonosító adatait, így különösen 
cégnevét (nevét), székhelyét (címét), 

b) a pályázó - külföldi pályázó esetén 
magyarországi - adóazonosító számát, 

c) szükség szerint a pályázó képviselőjének és 
kapcsolattartójának nevét, 

d) a pályázó elérhetőségének megjelölését, 

e) - ha a pályázati kiírás ekként rendelkezik, a 
működési célú költségvetési támogatások 
kivételével - a költségvetési támogatásból 
megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, 
beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, 
összefüggéseit a pályázati kiírásban megjelölt 
pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó 
részletes költségtervet, szükség szerint költség-
haszon elemzést, megvalósíthatósági tanulmányt, 

f) az igényelt költségvetési támogatás általános 
forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, 
visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, 

g) a megvalósítás és a finanszírozás tervezett 
időbeni ütemezését, 

h) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás 
összegét, ezen belül 

ha) az államháztartás központi alrendszeréből 
igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, 
valamint külföldi forrásokból származó összeget, és 
hb) az államháztartáson belüli szervezettől, a 
kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, 
ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá 
tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói 
joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, 
közalapítványtól igényelt és kapott egyéb 
támogatás összegét, 

i) - ha az meghatározásra került - a pályázati díj 
megfizetéséről szóló igazoló szelvény vagy 
számlakivonat másolatát, és 

j) a pályázati kiírásban előírt egyéb adatokat. 

(1a) Külföldi pályázó esetén a támogató az (1) 
bekezdés b) pontjának alkalmazásától eltekinthet. 

(2) A pályázat befogadását a pályázati kiírás a 75. § 
(2) és (3) bekezdése szerinti nyilatkozatok, 
dokumentumok benyújtásától teheti függővé. 

70. § (1) A pályázat befogadásáról a támogató 
legfeljebb a pályázat beérkezését követő hetedik 
napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó 
rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül 
elutasítja a pályázatot. Az érdemi vizsgálat nélküli 
elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia 
kell az elutasítás okát és a kifogás benyújtásának 
lehetőségét és módját. 

(2) A pályázat befogadása során vizsgálni kell, 
hogy 

a) a pályázat a benyújtásra meghatározott 
határidőn belül került benyújtásra, 

b) az igényelt költségvetési támogatás összege nem 
haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket, 
és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati 
kiírásban meghatározott maximális támogatási 
intenzitást, és 

c) a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott 
lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik. 

(3) Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, 
hiányosan nyújtotta be, a pályázati kiírás 
lehetőséget nyújt a hiánypótlásra, és a hibák, 
hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a 
hiánypótlás során pótolhatók, a támogató megfelelő 
határidő kitűzésével - a hibák, hiányosságok 
egyidejű megjelölése mellett - felszólítja a pályázót 
a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására egy 
alkalommal van lehetőség. Ha a pályázó a 
hiánypótlást is hibásan, hiányosan teljesíti, a 
hiányosságokat nem pótolja a felszólításban 
meghatározott határidőn belül, vagy a pályázati 
kiírás nem ad lehetőséget hiánypótlásra, a hibás, 
hiányos pályázat további vizsgálat nélkül az (1) 
bekezdésében meghatározott módon elutasítható. 

71. § (1) A támogatási döntés előkészítését írásban 
dokumentálni kell. Ebben meg kell határozni az 
elbírálás során tett észrevételeket, a pályázatok 
értékelését, és a véleményezésre jogosultak 
javaslatait a támogató részére. Írásban előkészített 
dokumentációnak kell tekinteni a megfelelően 
szabályozott jogosultsággal, zárt informatikai 
rendszerben, elektronikusan létrehozott 
dokumentációt is. Az írásos dokumentációban 
szereplő javaslatról a támogató dönt. 

(1a) A Kincstár az általa üzemeltetett 
monitoringrendszerben kezelt, a döntés-
előkészítéshez szükséges adatot továbbítja a 
támogató részére. 
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(2) A kedvezményezettekről a támogató által aláírt 
döntési listát kell készíteni. A támogató által 
aláírtnak minősül az elektronikus aláírással ellátott 
döntési lista is. A döntési lista tartalmazza a nyertes 
pályázók adatait, az elnyert költségvetési támogatás 
összegét és az ebből a költségvetési évben kifizetni 
tervezett összeget. A döntési lista nem minősül 
kötelezettségvállalásnak. 

(3) E §-t nem kell alkalmazni a törvény, 
kormányrendelet vagy a Kormány egyedi 
határozata alapján nyújtott támogatási döntésekre. 

72. § (1) (Hatályon kívül helyezve.) 

(1a) Ha a pályázat műszaki megfelelőségének, 
műszaki vagy pénzügyi megvalósíthatóságának 
megítélése különleges szaktudást igényel, a 
támogató a támogatási döntés meghozatalához e 
kérdések tekintetében szakértőt vehet igénybe. 

(2) A pályázat csökkentett elszámolható 
összköltséggel vagy csökkentett támogatási 
összeggel támogatható, ha a pályázat tervezett 
elszámolható költségei között olyan költségtétel 
szerepel, amely nem elszámolható, nem szükséges a 
projekt céljának teljesítéséhez vagy aránytalanul 
magas, vagy az a rendelkezésre álló szabad 
előirányzatra tekintettel csak ekként lenne 
támogatható. 

73. § (1) A támogató a pályázati kiírásban 
meghatározott határidőn belül írásban tájékoztatja a 
pályázat benyújtóját a támogatási döntésről. A 
tájékoztatás tartalmazza a támogatási döntést, a 
pályázatban megjelöltnél alacsonyabb költségvetési 
támogatás biztosítása, a költségvetési támogatás 
feltételekhez kötése vagy elutasítása esetén ennek 
indokait, a kedvezményezett által teljesítendő 
feltételeket és annak határidejét, a támogatási 
szerződés megkötésére a támogató által 
megállapított ésszerű határidőre utalást és a kifogás 
benyújtásának lehetőségét és módját. Támogatói 
okirattal biztosított költségvetési támogatás esetén a 
tájékoztatás a támogatói okirat kiadásával valósul 
meg. 

(2) Támogatási szerződés alkalmazása esetén, ha a 
kedvezményezett mulasztásából a támogató által 
meghatározott határidőtől számított további 
harminc napon belül nem kerül sor a 
szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát 
veszti. Ha a kedvezményezett mulasztása a 
támogató megítélése szerint méltányolható okból 
származik, a szerződéskötésre az általa 
megállapított határidőt követő harminc napon belül 
az eredeti határidőnél nem hosszabb időtartamú új 
határidőt állapíthat meg. 

74. § (1) A támogatási szerződés alapján létrejött 
támogatási jogviszonyra - ha e rendelet eltérően 
nem rendelkezik - az e rendeletben meghatározott 
feltételeket a közigazgatási hatósági határozattal, 
hatósági szerződéssel vagy támogatói okirattal 
létrejött támogatási jogviszonyra is alkalmazni kell. 

(2) A támogatási kérelem alapján biztosított 
költségvetési támogatásra a 68. §-nak, a 69. §-nak, 
a 71-73. §-nak és a 75. § (3a) bekezdésének 
pályázatra vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni 
kell, azzal, hogy a pályázat alatt a támogatási 
kérelmet, a pályázó alatt a támogatási igény 
benyújtóját kell érteni. 

75. § (1) A támogatási szerződés megkötéséhez a 
kedvezményezettnek be kell nyújtania a (2) 
bekezdés szerinti nyilatkozatokat, 
dokumentumokat. A nyilatkozatok, dokumentumok 
benyújtásának határideje a támogatói okirattal 
biztosított költségvetési támogatás esetén a 
támogatói okirat kiadásának, támogatási 
szerződéssel biztosított költségvetési támogatás 
esetén a támogatási szerződés megkötésének napja. 
Támogatási szerződés alkalmazása esetén nem 
szükséges a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatok 
benyújtása, ha a kedvezményezett a nyilatkozatokat 
a támogatási szerződés szövegébe foglalva teszi 
meg. 

(2) A kedvezményezettől írásbeli nyilatkozatot kell 
kérni arra vonatkozóan, hogy 

a) a támogatási igényben foglalt adatok, 
információk és dokumentumok teljeskörűek, 
valósak és hitelesek, valamint arra vonatkozóan, 
hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban 
vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be, 

b) nem áll jogerős végzéssel elrendelt 
végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős 
végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a 
megszüntetésére irányuló, jogszabályban 
meghatározott eljárás nincs folyamatban, 

c) a saját forrás rendelkezésre áll, 

d) megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában 
meghatározott követelményeknek, kivéve, ha erről 
a Kormány az Áht. 50. § (2) bekezdése szerint 
egyedi határozatban döntött, 

e) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan 
kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás 
céljának megvalósulását meghiúsíthatja, 

f) - a biztosítékmentesség kivételével - a támogató 
által előírt biztosítékokat rendelkezésre bocsátja 
legkésőbb a 85. § (3) bekezdésében meghatározott 
időpontig, 
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g) a költségvetési támogatás tekintetében 
adólevonási joggal rendelkezik-e, 

h) ha a támogatott tevékenység hatósági 
engedélyhez kötött, annak megvalósításához 
szükséges engedélyek beszerzése érdekében 
szükséges jogi lépéseket megtette, különösen az 
engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes 
hatóságnál benyújtotta, 

i) az elkészült létesítményt saját maga vagy más 
üzemelteti, és milyen üzemeltetési költségek 
várhatók a fenntartási időszak alatt, és azoknak mi a 
forrása, ha a támogatott tevékenység beruházás, és 
a költségvetési támogatás kedvezményezettje az 
államháztartás alrendszereibe tartozó szervezet. 

(2a) Az államháztartás központi alrendszerébe 
tartozó költségvetési szerv kedvezményezett esetén 
a (2) bekezdés b), c) és f) pontjában foglalt 
rendelkezéseket nem kell alkalmazni, a (2) 
bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozat helyett arról 
kell nyilatkozni, hogy nem áll fenn az Áht. 48/B. §-
ában megjelölt kizáró okok egyike sem. 

(3) Az államháztartáson kívüli kedvezményezett a 
támogatási szerződés megkötéséhez vagy - ha a 
pályázati kiírás lehetővé teszi - legkésőbb a 
költségvetési támogatás folyósítását megelőzően a 
kedvezményezett a támogató rendelkezésére 
bocsátja 

a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy 
személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által 
ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített 
aláírás mintáját vagy az aláírás minta közjegyző 
által hitesített másolatát és 

b) a létesítő okiratának vagy jogszabályban 
meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló 
okiratának eredeti példányát. 

(3a) Ha a kedvezményezett három éven belül több 
alkalommal nyújt be pályázatot ugyanahhoz a 
támogatóhoz, és a (3) bekezdésben meghatározott 
okiratokban foglalt adatok nem változtak, a (3) 
bekezdésben meghatározott okiratokat a 
legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolni, a 
további pályázatban pedig nyilatkozni arról, hogy a 
(3) bekezdésben meghatározott okiratokban foglalt 
adatok nem változtak. 

(3b) A kedvezményezettől nem kérhető a (3) 
bekezdés szerinti olyan okirat és dokumentum, 
amelyet jogszabállyal rendszeresített nyilvános és 
közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell, vagy 
amelyet ilyen nyilvántartásból a támogató 
közvetlen adathozzáféréssel megszerezhet, illetve a 
bevett egyházak és belső jogi személyeik esetében a 

felelős miniszter által vezetett nyilvántartásból 
megismerhet. 

(4) A (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozaton 

a) helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, 
társulás esetén a képviselő-testületi, társulási 
tanácsi határozatot, vagy a képviselő-testület 
költségvetési rendeletbe, határozatba foglalt - a 
tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó - 
felhatalmazása alapján a polgármester, nemzetiségi 
önkormányzat elnöke, illetve társulási tanács elnöke 
nyilatkozatát, 

b) költségvetési szerv esetén a költségvetési szerv 
vezetőjének nyilatkozatát, 

c) az a) és b) pont alá nem tartozó esetben - a 
pályázati kiírás szerint - a kedvezményezett 
nyilatkozatát vagy a saját forrás rendelkezésre 
állásának a számlavezető intézmény igazolásával, 
hitelszerződéssel, tagi kölcsönszerződéssel, 
magánkölcsönre vonatkozó szerződéssel, pénztári 
kiadási bizonylattal, engedményezési okirattal, 
tőkeemelésre vonatkozó igazolással, zárt végű 
pénzügyi lízingre vonatkozó szerződéssel, 
értékpapír banki igazolás másolatával vagy a 
pályázati kiírás által előírt egyéb okirattal való 
igazolását 

kell érteni. 

(4a) Ha a támogató a költségvetési támogatás 
feltételeként előírja, hogy a támogatás igénylőjének 
meghatározott nagyságrendű saját forrással kell 
rendelkeznie, nem tekinthető saját forrásnak az 
államháztartás központi alrendszeréből kapott más 
költségvetési támogatás, kivéve az EU Önerő 
Alapból és a Kbt. alapján ajánlatkérőnek minősülő 
szervezetnek a részben európai uniós forrásból 
finanszírozott projektek megvalósításához európai 
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási 
szabályokkal összhangban nyújtott önerő 
támogatást. 

(5) A (2) és (3) bekezdés alapján benyújtott 
dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a 
támogatási igény benyújtásának napjától számított 
kilencven napnál régebbi. 

(5a) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően, 
amennyiben a kedvezményezett által benyújtott 
dokumentumok kiállításának dátuma régebbi, mint 
a támogatási igény benyújtásától számított 30 nap, a 
kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a 
dokumentumban megjelölt adatban változás nem 
következett be. A nyilatkozat aláírásának dátuma 
nem lehet régebbi, mint a támogatási igény 
benyújtásától számított 30. nap. 
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(6) Költségvetési szerv, helyi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, 
közalapítvány, illetve az állam 100%-os 
tulajdonában álló gazdálkodó szervezet támogatási 
igénye esetén - ideértve azt az esetet is, ha a 
támogató a gazdálkodó szervezet felett alapítói, 
tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol 
- nem kell csatolni a (2) és (3) bekezdés szerinti 
olyan nyilatkozatokat, dokumentumokat, illetve 
nem kell a támogatási szerződésben megtenni 
azokat a nyilatkozatokat, amelyek olyan tények 
fennállását tanúsítják, amelyekről a támogatónak 
egyébként hivatalos tudomása van. 

(6a) Ha valamely hatósági engedély a támogatott 
tevékenység egyes elemeinek megvalósítását 
követően szerezhető be, a (2) bekezdés h) pontja 
alapján csak a támogatott tevékenység 
megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyek 
meglétéről kell nyilatkozni, a további hatósági 
engedélyek meglétét a támogató vagy a támogató 
nevében eljáró szervezet a támogatott tevékenység 
megvalósítására vonatkozó beszámoló keretében 
ellenőrzi. 

(6b) A kedvezményezett a (2) bekezdés h) pontja 
szerinti nyilatkozata esetén a szükséges véglegessé 
vált hatósági engedélyek meglétét a támogatott 
tevékenység megvalósítására vonatkozó 
beszámolóban utólagosan igazolni köteles. Az 
igazolás elmulasztása esetén a jogosulatlanul 
igénybevett támogatás jogkövetkezményeit kell 
alkalmazni. 

(7) Külföldi kedvezményezett esetén - ha 
jogszabály másként nem rendelkezik - a (2) 
bekezdés d) és g) pontja a magyarországi 
munkaügyi kapcsolatok és forgalmi adó 
tekintetében alkalmazandóak, a (2) bekezdés b) 
pontjában meghatározott megszüntetésre irányuló 
eljárás a kedvezményezett személyes jogának 
szabályai alapján értelmezendő. A külföldi 
kedvezményezett személyes joga alkalmazandó 
továbbá abban az esetben is, ha jogszabály a 
támogatás felhasználása tekintetében közbeszerzési 
kötelezettséget ír elő. 

(7a) Külföldi kedvezményezett esetén a támogató a 
(2) bekezdés g) pontja szerinti nyilatkozattól 
eltekinthet. 

(7b) Külföldi kedvezményezett esetén a támogatói 
okirat kibocsátásához a (3) bekezdés szerinti, 
harminc napnál régebbi dokumentumok és okiratok 
egyszerű másolata is elfogadható. A 
kedvezményezett a dokumentumok és okiratok (3) 
bekezdés szerinti, harminc napnál nem régebbi 
példányát a támogatói okirat kiadásától számított 

hatvan napon belül köteles a támogató részére 
megküldeni. 

(8) Ha a (2) és (3) bekezdés szerinti 
nyilatkozatokat, dokumentumokat a támogatási 
igényhez csatolták, és a nyilatkozat, dokumentum 
tartalma a befogadást követően további vizsgálatot 
nem igényel, azok ismételt benyújtása a támogatási 
szerződés megkötéséhez nem szükséges. 

(8a) A költségvetési támogatások esetén a 
kedvezményezett által e célra megadott 
elektronikus címre elektronikusan - változatlan 
tartalom visszaidézésére alkalmas formában - 
megküldött támogatói okirat abban az időpontban 
minősül hivatalosan közöltnek, amikor az a 
kedvezményezett számára hozzáférhetővé vált. 

(9) A támogató nem írhatja elő tulajdoni lap 
másolatának a támogatási igényhez történő 
csatolását. Szükség esetén a támogatási igény 
elbírálásához elektronikus tulajdoni lap másolatot 
kell felhasználni, amelynek költségét - ha 
jogszabály eltérően nem rendelkezik - a támogatási 
igény benyújtójának kell viselnie. 

75/A. § Az egyedi kérelem alapján nyújtott 
támogatások esetén a támogatási döntés 
előkészítése során a támogató vagy a támogató 
nevében eljáró szervezet a kérelmező által 
benyújtott nyilatkozatokban foglalt tartalommal 
kapcsolatban további ellenőrzést nem végezhet, a 
nyilatkozat valóságnak való megfelelőségéért és 
helytállóságáért a kérelmező felelős. 

76. § (1) A támogatási szerződésben meg kell 
határozni az e rendeletben foglalt kötelezettségek 
megtartását biztosító feltételeket, ha azokról 
jogszabály nem rendelkezik, így különösen 

a) a támogatott tevékenységet, 

b) a költségvetési támogatás összegét, a támogatási 
intenzitást, az elszámolható költségeket, 

c) a támogatott tevékenység időtartamát és a 
költségvetési támogatás felhasználásának 
határidejét, 

d) a költségvetési támogatás rendelkezésre 
bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését, 
részletekben történő folyósítás esetén az egyes 
finanszírozási időszakokat a kedvezményezett által 
benyújtott és a támogató által elfogadott költségterv 
alapján, 

e) visszatérítendő költségvetési támogatás esetén a 
visszafizetés módját - egy összegben vagy 
részletekben -, és határidejét, 

f) a beszámolással - ideértve a beszámoló tartalmi 
követelményeit is -, továbbá az ellenőrzéssel 
kapcsolatos szabályokat, 
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g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás 
jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét, - a 
biztosítékmentesség kivételével - a visszafizetés 
biztosítékait, 

h) a költségvetési támogatással kapcsolatos iratok, 
valamint a költségvetési támogatás felhasználását 
alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének 
határidejét, 

i) a támogatott tevékenység megvalósításában 
közreműködők bevonásának lehetőségét, a 
közreműködők által megvalósítható 
tevékenységeket, 

j) az e rendelet szerinti adatszolgáltatásokhoz 
szükséges adatok és az azokban bekövetkező 
változások támogató felé történő bejelentésének 
kötelezettségét, a bejelentési kötelezettség 
elmulasztásának következményeit, és 

k) a támogatási szerződés felmondásának, illetve 
az attól történő elállás esetköreit. 

(2) A támogatási szerződésben - az európai uniós 
forrásból finanszírozott eszközbeszerzések 
kivételével - szerepeltetni kell, hogy a 
kedvezményezett a támogatott tevékenység 
megvalósítása során a költségvetési támogatás és - 
saját forrás jogszabály, pályázati kiírás vagy a 
támogató által történő előírása esetén - a saját forrás 
terhére a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó 
értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás 
megrendelésére irányuló szerződést kizárólag 
írásban köthet. E bekezdés alkalmazásában írásban 
kötött szerződésnek minősül az elküldött és 
visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak 
megsértésével kötött szerződés teljesítése 
érdekében történt kifizetés összege a támogatott 
tevékenység költségei között nem vehető 
figyelembe. 

(3) A (2) bekezdést nem kell alkalmazni a Kormány 
által kihirdetett, tömeges bevándorlás okozta 
válsághelyzet kapcsán végzett humanitárius 
tevékenységgel összefüggésben nyújtott 
költségvetési támogatásokra. 

(4) Ha a fejlesztési, beruházási célú költségvetési 
támogatásból származó átmenetileg szabad 
pénzeszközt a helyi önkormányzat 
kedvezményezett állampapír vásárlásával 
hasznosítja, a támogatási szerződés előírhatja a 
lekötés időtartamáról szóló dokumentum 
benyújtásának kötelezettségét. 

77. § (1) Ha 

a) a kedvezményezett a támogatási szerződés 
megkötésétől visszalép, 

b) a támogatási döntés hatályát veszti, a támogató a 
támogatói okiratot visszavonja, vagy 

c) a felek a támogatási szerződést közös 
megegyezéssel felbontják, megszüntetik vagy 
támogatási szerződést valamelyik fél felmondja 
vagy attól eláll, 

a támogató a felszabaduló összegig a szakmailag 
megfelelő pályázatok rangsorában a következő 
helyen álló pályázók részére lehetővé teheti a 
költségvetési támogatás igénybevételét. 

(1a) Ha a pályázati kiírás célja másképp nem 
biztosítható, a támogató a felszabaduló összeg 
hatékony felhasználása céljából az (1) bekezdéstől 
eltérően a szakmailag megfelelő pályázatok 
rangsorára tekintet nélkül nyújthat költségvetési 
támogatást. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a 71. § (2) 
bekezdése szerinti döntési listát az új 
kedvezményezettek tekintetében módosítani kell. 

78. § - 80. § (Hatályon kívül helyezve.)  

81. § Nem köthető támogatási szerződés azzal, aki 

a) nem felel meg az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-
ában meghatározott követelményeknek, 

b) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, 
végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás 
alatt áll, 

c) a támogatási döntés tartalmát érdemben 
befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő 
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, 

d) a támogató által vagy jogszabályban 
meghatározott mértékű saját forrás nem áll 
rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy 
arról nem a 75. § (2) bekezdés c) pontja szerint 
nyilatkozik, vagy 

e) jogszabályban vagy e rendeletben a támogatási 
szerződés megkötésének feltételeként 
meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, 
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett 
nyilatkozatát visszavonja. 

82. § (1) Nem felel meg a rendezett munkaügyi 
kapcsolatok követelményének az, akit 

a) az Art. 16. § (1) bekezdésében és 1. melléklet 3. 
pontjában vagy 16. § (1) bekezdésében és 1. 
melléklet 4. pontjában, illetve az egyszerűsített 
foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 
11. §-ában foglalt, a foglalkoztatásra irányuló 
jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési 
kötelezettség elmulasztása, 

b) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény (a továbbiakban: Mt.) 34. §-ában 
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meghatározott, a munkavállalói jogalanyisággal 
kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a 
gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó 
rendelkezések megsértése, 

c) jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a 
miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett 
kollektív szerződésben megállapított munkabér 
mértékére és a kifizetés határidejére vonatkozó 
rendelkezések megsértése, 

d) a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, az Mt. 
215. § (1) bekezdésének a nyilvántartásba vétellel 
kapcsolatos szabályainak megsértése, vagy 

e) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ebktv.) alapján az egyenlő bánásmód 
követelményének megsértése 

miatt hatóság, illetve bíróság a költségvetési 
támogatás igénylésének időpontját megelőző két 
éven belül - a korábbival azonos jogsértés 
elkövetése miatt - jogerős vagy végleges bírsággal 
sújtott vagy a központi költségvetésbe történő 
befizetésre kötelezett. 

(2) Nem felel meg a rendezett munkaügyi 
kapcsolatok követelményének az, akit harmadik 
országbeli állampolgár munkavállalási engedély, 
vagy a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 
szerinti keresőtevékenység folytatása céljából 
összevont engedélyezési eljárás keretében kiadott 
összevont engedély nélkül történő foglalkoztatása 
miatt hatóság, illetve bíróság a költségvetési 
támogatás igénylésének időpontját megelőző két 
éven belül jogerős vagy végleges bírsággal sújtott 
vagy a központi költségvetésbe történő befizetésre 
kötelezett. 

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában több 
telephellyel rendelkező munkáltató esetében a 
jogsértést megállapító közigazgatási határozat 
véglegessé válásától és végrehajthatóvá válásától 
számított két éven belül elkövetett ismételt 
jogsértésen az ugyanazon telephelyen kétéves 
időszakon belül jogerős vagy végleges határozattal 
megállapított azonos jogsértést kell érteni. 

(4) A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételei 
teljesülésének megállapítása alapjául a következő 
dokumentumok szolgálnak: 

a) az (1) bekezdés a)-d) pontjában és a (2) 
bekezdésben meghatározott feltételek tekintetében 

aa) a munkaügyi hatóság és 
ab) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 
hatálya alá tartozó munkáltató esetén a 
bányahatóság 

által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi 
LXXV. törvény alapján nyilvánosságra hozott 
adatokat tartalmazó, továbbá 

b) az (1) bekezdés a) pontja tekintetében az állami 
adóhatóság által az Art. alapján nyilvánosságra 
hozott adatokat tartalmazó, és 

c) az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 
feltétel tekintetében az egyenlő bánásmód 
követelményének érvényesülését ellenőrző hatóság 
által az Ebktv. alapján vezetett nyilvántartásból 
nyilvánosságra hozott adatokat tartalmazó 

irat. 

(5) A (4) bekezdésben meghatározott 
dokumentumok helyett a rendezett munkaügyi 
kapcsolatok megállapításának alapjául 

a) a rendőrség esetében a rendészetért felelős 
miniszter, a büntetés-végrehajtási szervezet 
esetében a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter, 
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv esetében a 
katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, a 
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében a 
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért 
felelős miniszter, 

b) (Hatályon kívül helyezve.) 

által kiállított igazolás szolgál. 

83. § (1) A központi költségvetés Áht. 14. § (3) 
bekezdése szerinti fejezet költségvetési kiadási 
előirányzatai terhére nyújtott költségvetési 
támogatások esetén a helyi önkormányzat a 
támogatóval szembeni kötelezettségeit a Kincstár 
útján teljesíti. 

(2) A központi költségvetés Áht. 14. § (3) 
bekezdése szerinti fejezetéből biztosított 
költségvetési támogatásokkal kapcsolatban a 
támogató megbízása alapján a támogató 70. §-ban 
meghatározott feladatait, a 75. § szerinti 
nyilatkozatok meglétének, a 81. §-ban és a 82. §-
ban meghatározott feltételek ellenőrzését, a 93. § 
(1) bekezdése szerinti részbeszámoló, beszámoló 
pénzügyi felülvizsgálatát, - a támogató és a 
Kincstár közötti megállapodás alapján - 
elfogadását, a 94. §-ban és 97-99. §-ban 
meghatározott feladatokat - a döntés-előkészítés, a 
támogatási szerződés módosításának, 
felmondásának vagy az attól való elállás kivételével 
- a Kincstár látja el. 

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben 

a) a támogatási igényt, részbeszámolót, beszámolót 
és az e Fejezetben, a pályázati kiírásban vagy a 
támogatási szerződésben meghatározott más 
nyilatkozatot, dokumentumot a helyi 
önkormányzat, társult feladatellátás esetében a 
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társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat a 
Kincstár helyi önkormányzat székhelye szerint 
illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: 
Igazgatóság) nyújtja be, 

b) a 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentést a 
kedvezményezett - a nem nettó finanszírozás 
keretében folyósított költségvetési támogatás 
esetében költségvetési évben lemondással és (a 
részletfizetés iránti kérelem benyújtása kivételével) 
a visszafizetés teljesítéséről szóló pénzügyi 
szolgáltatói igazolás csatolásával együtt, a 
költségvetési támogatás folyósítását követő évben 
kizárólag a visszafizetés teljesítéséről szóló 
pénzügyi szolgáltatói igazolással - a Kincstár útján 
teljesíti a támogató felé. 

(4) A nem nettó finanszírozás keretében folyósított 
költségvetési támogatásról való lemondást 
legkésőbb a költségvetési év november 30-áig lehet 
benyújtani. A lemondás hibáinak, hiányosságainak 
pótlására a 70. § (3) bekezdését kell alkalmazni. A 
hibátlan, hiánytalan lemondást a benyújtást vagy a 
hiánypótlás teljesítését követő öt napon belül a 
Kincstár a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszternek megküldi. 

[Az Áht. 50/A. §-ához] 

84. § (1) A támogató az Áht. 50/A. §-a szerinti 
biztosíték kikötésétől 

a) a beszámoló elfogadását követően, 

b) költségvetési szerv, egyházi jogi személy, 
szociális szövetkezet kedvezményezett részére, 

c) - ha a költségvetési támogatás teljes egészében a 
helyi önkormányzat kötelező feladatát, önként 
vállalt helyi közfeladatát vagy a nemzetiségi 
önkormányzat nemzetiségi feladatát érinti, vagy a 
fejlesztés eredményeként létrejövő vagyon a helyi 
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat 
törzsvagyonná válik - helyi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzat kedvezményezett 
részére, 

d) - ha a költségvetési támogatás összege nem 
haladja meg a húszmillió forintot, vagy ha a 
projektet több kedvezményezett valósítja meg, a 
ráeső költségvetési támogatás összege nem haladja 
meg a húszmillió forintot - bármely 
kedvezményezett részére, 

e) - ha a pályázati kiírás ekként rendelkezik - a 
működési célú vagy kutatásra, fejlesztésre vagy 
innovációra irányuló költségvetési támogatásban 
részesülő bármely kedvezményezett részére 

f) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből 
származó forrás terhére megvalósuló projektek 

esetében végrehajtó szervként eljáró, a Polgári 
Törvénykönyv szerint többségi állami befolyás alatt 
álló gazdasági társaság esetében, ha az alábbi 
feltételek egyike teljesül: 

fa) a támogatásból létrejövő vagyon ingyenesen az 
állam, helyi önkormányzat vagy nemzetiségi 
önkormányzat kizárólagos tulajdonába, vasúti 
pályahálózat működtetője vagy közszolgáltatást 
ellátó gazdasági társaság kizárólagos tulajdonába 
kerül, 
fb) a Polgári Törvénykönyv 8:2. § szerinti többségi 
állami befolyás alatt álló gazdasági társaság a 
támogatást az állam, helyi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzat, helyi önkormányzatok 
társulása, nemzetiségi önkormányzatok társulása 
vagy - központi költségvetési szerv kivételével - 
költségvetési szerv vagyonának fejlesztésére 
fordítja, 
fc) a Polgári Törvénykönyv 8:2. § szerinti többségi 
állami befolyás alatt álló gazdasági társaság a 
támogatást az fb) alpontban meghatározott 
szervezetek valamelyikének többségi befolyása 
alatt álló jogi személy olyan vagyontárgyának 
fejlesztésére fordítja, amely közfeladat ellátását 
szolgálja vagy közfeladat ellátását mozdítja elő 

g) a vasúti közlekedésről szóló törvény szerint a 
közlekedésért felelős miniszter által az országos 
jelentőségű vasútvonalak működtetésére alapított 
vagy kijelölt kizárólagos állami tulajdonban lévő 
gazdasági társaság részére 

folyósított költségvetési támogatás esetén 
eltekinthet. 

(2) Biztosíték lehet 

a) a kedvezményezett valamennyi - jogszabály 
alapján beszedési megbízással megterhelhető - 
fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára 
szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány 
miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a 
követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba 
állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt, vagy 

b) bármely olyan eszköz - így különösen zálogjog 
kikötése, garancia, kezesség, óvadék -, amely 
biztosítja, hogy a támogató a költségvetési 
támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét 
maradéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül 
eredményesen tudja érvényesíteni. 

85. § (1) Ha jogszabály vagy a pályázati kiírás 
eltérően nem rendelkezik, biztosíték legfeljebb a 
költségvetési támogatás összegét elérő biztosítéki 
értékig kérhető. A 84. § (2) bekezdés a) pontja 
szerinti biztosíték kivételével a megvalósítást 



 99 

követő időszakra (a továbbiakban: fenntartási 
időszak) 

a) a húszmillió forintot meghaladó, de ötvenmillió 
forintot meg nem haladó költségvetési támogatással 
megvalósuló fejlesztési célú költségvetési 
támogatás esetében biztosítékot nem kell nyújtani, 

b) az ötvenmillió forintot meghaladó költségvetési 
támogatással megvalósuló fejlesztési célú 
költségvetési támogatások esetében a kifizetett 
költségvetési támogatás 50%-ának megfelelő 
mértékben kell biztosítékot nyújtani, 

c) annak a kedvezményezettnek, aki a támogatási 
szerződésben a fenntartási időszakra a pályázatban 
vállalt indikátorokat a támogatási szerződésben 
meghatározott határidőben teljesítette, és a projekt 
megvalósítása alatt az arra jogosult szerv a 
projekttel kapcsolatban szabálytalanságot nem 
állapított meg, a költségvetési támogatás 10%-ának 
megfelelő mértékű biztosítékot kell nyújtania. 

(2) Zálogjog biztosítékként történő alkalmazásánál 
első ranghelyű jelzálogjogot kell előírni. Második 
vagy további ranghelyre történő bejegyzés akkor 
fogadható el, ha a korábbi ranghelyű bejegyzések 
teljesítése esetén a vagyontárgy értéke még 
fedezetet nyújt a költségvetési támogatás összegére. 

(3) A kikötött biztosíték rendelkezésre állását 
legkésőbb a költségvetési támogatás folyósítását 
megelőzően kell biztosítani. A biztosítéknak a 
támogatási jogviszony alapján fennálló 
kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell 
állnia. 

(4) Ha az adott biztosíték a vonatkozó jogszabályok 
szerint valamely nyilvántartásba való bejegyzéssel 
jön létre, a bejegyzés a költségvetési támogatás 
folyósításának feltétele. 

(5) A kedvezményezett számára a biztosítékcserét 
lehetővé kell tenni, ha az új biztosíték 
végrehajthatósága, illetve az általa fedezett érték 
megfelel a biztosítékokra vonatkozó feltételeknek. 

[Az Áht. 51. §-ához] 

86. § (1) A költségvetési támogatás folyósítására a 
beszámoló vagy - ha e rendelet szerint előírásra 
került - a részbeszámoló elfogadását követően 
kerülhet sor. A költségvetési támogatás Áht. 51. § 
(1) bekezdése szerinti rendelkezésre bocsátásának 
módjára vonatkozó döntés meghozatala során 
figyelemmel kell lenni a költségvetési támogatás 
céljára, a támogatott tevékenység megvalósítási 
időszakának hosszára, a kedvezményezett saját 
forrásának mértékére. E §-t a központi költségvetés 
Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből 

biztosított költségvetési támogatásra nem kell 
alkalmazni. 

(2) A beszámoló, részbeszámoló hibáinak, 
hiányosságainak pótlására a 70. § (3) bekezdését 
kell alkalmazni. 

87. § (1) A költségvetési támogatás a beszámoló 
vagy a részbeszámoló elfogadását megelőzően is - a 
költségvetési támogatás céljához, a támogatott 
tevékenység megvalósítási időszakának hosszához, 
a kedvezményezett saját forrásának mértékéhez 
igazodó módon - folyósítható (a továbbiakban: 
támogatási előleg). 

(2) A támogatási előleg összegét a pályázati kiírás 
vagy a támogatási szerződés határozza meg. 

(3) (Hatályon kívül helyezve.) 

(4) A támogatási előleget vagy annak első részletét 
a támogatási szerződésben meghatározott határidőn 
belül kell folyósítani. 

88. § (1) A költségvetési támogatás folyósítása 

a) a kedvezményezett fizetési számlájára, 

b) az Áht. 51. § (2) bekezdésének hatálya alá nem 
tartozó költségvetési támogatás esetén 

ba) a kedvezményezett által megjelölt 
engedményes fizetési számlájára, vagy 
bb) a támogatói okiratban, támogatási szerződésben 
megjelölt személy által benyújtott, a támogatott 
tevékenységgel kapcsolatban felmerült 
beszerzéseket igazoló számlák összegének 
közvetlenül a szállító vagy a szállító által megjelölt 
engedményes fizetési számlájára, vagy 

c) kamattámogatás vagy kezességi díjtámogatás 
pénzügyi intézmény által történő megelőlegezése 
esetén a költségvetési támogatást megelőlegező 
pénzügyi intézmény részére 

történő kifizetéssel lehetséges. 

(2) Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti 
esetben a kifizetés feltétele, hogy a 
kedvezményezett a számla költségvetési 
támogatáson felüli összege kifizetését igazolja. Ha 
a támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik, 
az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti 
kifizetés elszámolására a beszámolóban nincs 
lehetőség. 

(3) Fel kell függeszteni a költségvetési támogatás 
folyósítását, ha azt a támogatási szerződés 
megkötését követően a kedvezményezett olyan 
nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója 
olyan körülményről szerez tudomást, amely a 
költségvetési támogatás visszavonását, a támogatási 
szerződés felmondását vagy az attól történő elállást 
teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak 
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okáról a kedvezményezettet haladéktalanul 
tájékoztatni kell. 

(4) E §-t a központi költségvetés Áht. 14. § (3) 
bekezdése szerinti fejezetéből biztosított 
költségvetési támogatásra akkor kell alkalmazni, ha 
a 140-142. § és a 144. § eltérően nem rendelkezik. 

89. § (1) A költségvetési támogatás folyósítására 
csak azt követően kerülhet sor, hogy az előirányzat 
kezelő szerve a Kincstár részére eljuttatta a 
támogatási döntés 102/F. § (2) bekezdése szerinti 
adatait. 

(2) Ha a Kincstár észleli, vagy valamely 
közreműködő tudomására jut, hogy a folyósított 
költségvetési támogatások halmozódásának 
tényleges szintje meghaladja az érintett támogatási 
szerződésekben meghatározott mértéket, 
haladéktalanul értesíti az érintett támogatókat. 

90. § (1) A kedvezményezettet terhelő köztartozás 
fennállásáról és annak összegéről az állami adó- és 
vámhatóság a Kincstár elektronikus úton történő 
megkeresésére adatot szolgáltat. A (2) bekezdésben 
meghatározott kivétellel az adatszolgáltatásban 
szereplő köztartozás, de legfeljebb a költségvetési 
támogatás kifizetésére irányuló átutalási megbízás 
összegét a Kincstár kedvezményezettenként és 
adónemenként - ha valamennyi köztartozásra nem 
biztosít fedezetet adónemenként, a fennálló 
köztartozás arányaiban - utalja át az állami adó- és 
vámhatóságnak. A visszatartott költségvetési 
támogatásnak megfelelő összegű köztartozás az 
átutalással megfizetettnek minősül. 

(2) Ha az Áht. 51. § (3) bekezdése szerinti nem 
állami intézmény fenntartójának vagy az általa 
fenntartott intézménynek az állami adó- és 
vámhatóság adatszolgáltatása alapján köztartozása 
van, és a fenntartó előzetesen benyújtott kérelme 
alapján a fejezetet irányító szerv vezetője a 
Kincstárnak - legkésőbb a költségvetési támogatás 
fenntartó részére történő folyósításának 
jogszabályban meghatározott határidejének leteltét 
megelőző ötödik napig - úgy nyilatkozik, hogy a 
köztartozás levonása a nem állami intézmény 
fenntartója vagy az általa fenntartott intézmény 
közfeladatai ellátását súlyosan veszélyeztetné, a 
költségvetési támogatást a Kincstár a köztartozás 
levonása nélkül utalja át a kedvezményezettnek. A 
köztartozással terhelt nem állami intézmény 
fenntartókról a Kincstár a költségvetési támogatás 
folyósítását követő öt napon belül értesíti a fejezetet 
irányító szerv vezetőjét. 

(3) A Kincstár által végzett köztartozás-
vizsgálathoz a költségvetési támogatások 
kifizetésére irányuló átutalási megbízásokon a 

Kincstár által meghatározott jelölést kell 
alkalmazni. Az átutalási megbízás ilyen esetben 
csoportos megbízásként nem nyújtható be. 

(4) A költségvetési támogatás visszatartásáról a 
Kincstár tájékoztatja a kedvezményezettet és a 
támogatót. A visszatartás a kedvezményezett - a 
költségvetési támogatás megszerzése érdekében 
vállalt - kötelezettségeit nem érinti. 

(5) Ha a Kincstár által kiküldött tájékoztatás a 
kedvezményezett címének megváltozása vagy 
bármely más okból nem kézbesíthető, a Kincstár 
erről tájékoztatja a támogatót. 

(6) Az állami adó- és vámhatóság 
adatszolgáltatásának alapja a kedvezményezett 
adóazonosító száma, amelyet a Kincstár 
megkeresése tartalmaz. 

91. § A költségvetési támogatást, ha annak 
jogszabályban, támogatási szerződésben 
meghatározott feltételei fennállnak, a 
részbeszámoló, beszámoló elfogadásától számított 
negyvenöt, szállítói finanszírozás esetén harminc 
napon belül ki kell fizetni. 

[Az Áht. 52. §-ához] 

91/A. § A költségvetési támogatás szabályszerű 
felhasználása érdekében a kedvezményezett 
közbeszerzési eljárást és más beszerzési eljárást úgy 
köteles lefolytatni, hogy az a költségvetési 
támogatás ésszerű és hatékony felhasználását 
biztosítsa. 

[Az Áht. 53. §-ához] 

92. § (1) A kedvezményezett a támogatott 
tevékenységről és a támogatott tevékenység 
megvalósításával kapcsolatban felmerült 
valamennyi költségről a támogatási szerződésben 
rögzített határidőig készíti el az Áht. 53. §-a szerinti 
beszámolót. A támogatási szerződés az egyes 
finanszírozási időszakok lezárásaként 
részbeszámoló benyújtását írhatja elő. 

(2) A központi költségvetés Áht. 14. § (3) 
bekezdése szerinti fejezetéből biztosított 
költségvetési támogatások esetén az éves 
költségvetési beszámolóban a költségvetési évben 
nyújtott valamennyi költségvetési támogatásnak az 
éves költségvetési beszámoló által érintett 
időszakban felhasznált részéről a Kincstár által az 
Áht. 107. § (2) bekezdése alapján kiadott űrlap 
szerinti tartalommal kell beszámolni. Az ilyen 
tartalmú beszámolás nem érinti a kedvezményezett 
támogatási szerződésben előírt, e § szerinti 
beszámolási kötelezettségét. Az éves költségvetési 
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beszámoló Kincstár általi felülvizsgálatára az Áht. 
59-60/B. §-át kell alkalmazni. 

93. § (1) A költségvetési támogatás 
rendeltetésszerű felhasználásáról, a megítélt 
költségvetési támogatás kifizethetőségéről 
elsősorban a részbeszámoló, beszámoló alapján kell 
meggyőződni. A részbeszámoló, beszámoló 
támogatási szerződésben meghatározott 
tartalommal és formában ismerteti a költségvetési 
támogatás és - saját forrás jogszabály, pályázati 
kiírás vagy a támogató által történő előírása esetén - 
a saját forrás felhasználásának, a támogatott 
tevékenység megvalósításának szakmai 
vonatkozásait, tapasztalatait, elemzi a megvalósítás 
eredményességét, továbbá részletes pénzügyi 
elszámolást ad a költségvetési támogatás és a saját 
forrás felhasználásáról. 

(1a) A költségvetési támogatás, a saját forrás 
felhasználása és a támogatott tevékenység részletes 
szöveges ismertetése helyett - ha jogszabály, 
támogatói okirat vagy támogatási szerződés 
másként nem rendelkezik - a kedvezményezett 
nyilatkozatot tehet arról, hogy a rendelkezésére 
bocsátott támogatást a támogatási célnak 
megfelelően, jogszerűen és a támogatási 
szerződésben meghatározottak szerint használta fel, 
amelyhez a számviteli bizonylatokról készített 
összesítőt csatolni köteles. 

(2) A kedvezményezett kizárólag a támogatott 
tevékenység időtartama alatt felmerült költségeket 
szerepeltetheti a részbeszámolóban, beszámolóban. 

(3) A részbeszámolóhoz, beszámolóhoz csatolni 
kell a részbeszámoló, beszámoló által érintett 
időszakban felmerült, a támogatott tevékenység 
megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló 
számviteli bizonylatokról készített összesítőt. Az 
összesítő tartalmazza az elszámolás részét képező 
költséget igazoló számviteli bizonylatok sorszámát, 
típusát (így különösen számla, bérkifizetési 
összesítő, számlakivonat), a kiállításának keltét, a 
teljesítésének dátumát, a gazdasági esemény rövid 
leírását, nettó összegét, bruttó összegét, a támogatás 
terhére elszámolt összeget, a számviteli bizonylat 
kiállítójának nevét, adószámát, a pénzügyi teljesítés 
időpontját, valamint a kedvezményezett 
képviseletére jogosult vagy az általa 
meghatalmazott személy aláírását. 

(4) A költségvetési támogatás terhére elszámolható 
költségeket és a költségvetési támogatás összegét 
forintban kell megállapítani, tekintet nélkül arra, 
hogy a költség forintban vagy más pénznemben 
keletkezett, vagy a költségvetési támogatás 
folyósítását a kedvezményezett vagy a szállító mely 

pénznemben kéri. A forinttól eltérő pénznemben 
kiállított számla, számviteli bizonylat esetében 
annak végösszegét és az arra tekintettel 
elszámolható költség összegét a számlán, számviteli 
bizonylaton megjelölt teljesítés időpontjában 
érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett 
középárfolyamon kell forintra átszámítani, a 
Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett 
pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat 
esetén az Európai Központi Bank által közzétett 
középárfolyamon kell euróra átváltani. 

(5) A támogatási szerződés előírhatja a 
részbeszámolóhoz, beszámolóhoz benyújtandó 
okiratok záradékolását. 

94. § (1) A részbeszámoló, beszámoló 
elfogadásáról, a jogosulatlanul igénybe vett 
támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a 
támogatási szerződésben meghatározott határidőn 
belül írásban kell értesíteni a kedvezményezettet. 

(2) A részbeszámoló, beszámoló határidejének 
elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén 
a támogató írásban, határidő tűzésével felszólítja a 
kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére 
vagy a hiányok pótlására. Hiánypótlásra, ha 
jogszabály, pályázati kiírás, vagy támogatási 
szerződés eltérően nem rendelkezik, legfeljebb egy 
alkalommal van lehetőség. 

(3) Ha a részbeszámolási kötelezettség teljesítésére 
a (2) bekezdés szerinti határidő leteltéig nem vagy 
nem megfelelően kerül sor, a költségvetési 
támogatás fennmaradó része nem folyósítható 
mindaddig, amíg a kedvezményezett a 
kötelezettségének nem tesz eleget. 

[Az Áht. 53/A. §-ához] 

95. § (1) A támogatási szerződés módosítása nem 
irányulhat a támogatott tevékenység eredeti 
céljának megváltoztatására. 

(2) A támogatási szerződés módosítása a támogatási 
szerződésben meghatározott összegen felüli többlet 
költségvetési támogatás biztosítás érdekében abban 
az esetben lehetséges, ha a többlet költségvetési 
támogatás nyújtása 

a) a költségvetési támogatás felhasználását érintő 
jogszabály megváltozására tekintettel indokolt, 

b) a Kormány egyedi döntésében foglaltak 
végrehajtásával függ össze, 

c) az európai uniós forrásból finanszírozott 
költségvetési támogatásra vonatkozó támogatási 
szerződésmódosítás miatt szükséges, 
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d) a támogatott tevékenység tartalmának bővítése 
következtében indokolt, és a költségnövekmény a 
tartalom bővülésével arányban áll, vagy 

e) a támogatott tevékenység tartalmának bővítését 
nem eredményezi, és a többlet költségvetési 
támogatási igény 

ea) nem éri el a támogatási szerződésben vagy 
támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási 
összeg 15%-át, és a kedvezményezett alá tudja 
támasztani a többletköltségek piaci árnak történő 
megfelelését, vagy 
eb) a támogatási szerződésben vagy támogatói 
okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 15%-
át eléri vagy meghaladja, és igazságügyi szakértő 
alátámasztja a többletköltségek piaci árnak történő 
megfelelését. 

(3) A költségnövekmény nem támogatható, ha a (2) 
bekezdés e) pontja szerinti költségnövekmény 
mértéke eléri vagy meghaladja a támogatási 
szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő 
eredeti támogatási összeg 30%-át. 

(4) A (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti 
igazságügyi szakértő megbízásáról az 
államháztartásért felelős miniszter gondoskodik. 

(5) A Kormány a (2)-(4) bekezdésben foglalt 
eljárási szabályoktól egyedi döntéssel eltérhet. 

(6) Nem kell a támogatási szerződést módosítani, 
ha 

a) a támogatott tevékenység időtartamának, 
valamint az ahhoz kapcsolódó felhasználási, 
beszámolási határidő időpontja a támogatási 
szerződésben meghatározott határidőhöz képest 
előreláthatóan a három hónapos késedelmet nem 
haladja meg - ideértve az ezen határidő-
módosítások miatt változó támogatási intenzitás 
esetét is -, 

b) a támogatási szerződésben meghatározott 
bármely indikátor értékének várható teljesülése 
eléri a célérték legalább 90%-át, 

c) a műszaki, szakmai tartalom megváltozása olyan 
jellegű, amely során a kedvezményezett által 
nyilatkozatban vállalt tulajdonsághoz vagy 
képességhez mérten a támogatott tevékenység 
eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy 
azonos értékű műszaki, szakmai megoldás valósul 
meg. 

95/A. § Az Áht. 51. § (4) bekezdésében 
meghatározottak kivételével nem tekinthető a 
költségvetési támogatás jogosulatlan 
igénybevételének, támogatási céltól eltérő 
felhasználásának, ha a helyi önkormányzat 
kedvezményezett a fejlesztési, beruházási céllal 

nyújtott költségvetési támogatásból származó 
átmenetileg szabad pénzeszközt állampapír 
vásárlásával hasznosítja, feltéve, hogy a támogatási 
cél határidőben történő megvalósulását ez nem 
veszélyezteti. A helyi önkormányzat 
kedvezményezett az így elért hozamot, 
kamatbevételt kizárólag a támogatott 
tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra használhatja 
fel. 

96. § A támogató a támogatási szerződésben 
meghatározott egyéb esetek mellett jogosult a 
támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, 
támogatói okirat alkalmazása esetén a támogatás 
visszavonásáról rendelkezni, ha az alábbiakban 
foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik: 

a) a támogatási szerződésben meghatározott 
megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított 
hat hónapon belül a támogatott tevékenység nem 
kezdődik meg, vagy a kedvezményezett a 
költségvetési támogatás igénybevételét neki 
felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét 
ezen idő alatt írásban sem menti ki, 

b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a 
kedvezményezett a támogatási döntést érdemben 
befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a 
támogatási igény benyújtásakor, 

c) a 81. §-ban meghatározott valamely körülmény 
a támogatási döntés meghozatalát követően 
következik be, vagy jut a támogató tudomására, 

d) a támogatott tevékenység megvalósítása 
meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a 
támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez 
képest jelentős késedelmet szenved, 

e) a kedvezményezett neki felróható okból 
megszegi az e rendeletben vagy a támogatási 
szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen 
nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, 
és ennek következtében a költségvetési támogatás 
szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni, 

f) a kedvezményezett a 75. § (2) és (3) bekezdése 
alapján tett nyilatkozatok bármelyikét visszavonja, 

g) a kedvezményezett a 94. § (2) bekezdése szerinti 
határidőig sem teljesítette vagy nem megfelelően 
teljesítette a részbeszámolási, beszámolási 
kötelezettségét, 

h) a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy 
értéke egyébként számottevően csökken, és a 
kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a 
biztosíték értéke csökkenésének megfelelő további 
biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott 
ésszerű határidőn belül nem intézkedik, vagy 
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i) a kedvezményezett a támogatott tevékenységhez 
szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik. 

97. § (1) Ha a 96. § a), c), d), f), h) vagy i) 
pontjában meghatározott bármely körülmény 
bekövetkezik, a támogatott tevékenység 
összköltsége a tervezetthez képest csökken, a 
kedvezményezett adólevonási jogosultságában, más 
adataiban vagy a költségvetési támogatás egyéb - a 
pályázati kiírásban meghatározott, a támogatási 
igényben ismertetett vagy a jogszabályban, 
támogatói okiratban, támogatási szerződésben 
rögzített - feltételeiben változás következik be, a 
kedvezményezett a tudomására jutástól számított 
nyolc napon belül köteles azt írásban bejelenteni a 
támogatónak. 

(2) Ha a támogató az (1) bekezdés szerinti 
bejelentés útján vagy egyébként tudomást szerez az 
(1) bekezdésben meghatározott körülmények 
bekövetkezéséről, a tudomásszerzést követően a 
támogatási szerződésben meghatározott határidőn 
belül megteszi az általa nyilvántartott adatok 
megváltoztatására, a költségvetési támogatás 
feltételeinek módosítására, támogatási szerződésben 
meghatározott esetekben annak visszavonására, az 
attól történő elállásra, annak módosítására, 
felmondására, a jogosulatlanul igénybe vett 
támogatás visszakövetelésére, a 98. § (5) bekezdése 
szerinti részleges visszafizetés elrendelésére vagy 
más eljárás lefolytatására irányuló intézkedéseket. 

(3) Támogatói okirat alkalmazása esetén a 
költségvetési támogatás visszavonása külön okirat 
kiadásával és a kedvezményezett részére történő 
megküldésével történik. A támogatási szerződés 
felmondásáról, az attól történő elállásról a támogató 
írásban értesíti a kedvezményezettet. 

(4) Ha a támogatott tevékenység összköltsége 
csökken a tervezetthez képest, a költségvetési 
támogatás összegét az összköltség csökkenésének 
arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az 
eredeti arányoknak megfelelően. Ha a támogatási 
szerződés eltérően nem rendelkezik, a támogatott 
tevékenység összköltségét a költségtervben 
meghatározott egyes költségnemek arányában kell 
csökkenteni. 

(5) Nem kell alkalmazni a (4) bekezdést a Nemzeti 
Kulturális Alapból biztosított költségvetési 
támogatások esetén, ha az adott támogatott 
tevékenységhez biztosított valamennyi 
költségvetési támogatás összege a hárommillió 
forintot nem éri el, nem haladja meg a támogatott 
tevékenység összköltségét és nem ütközik az 
európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatási szabályokba. 

98. § (1) Az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti 
ügyleti kamat mértéke 

a) forintban meghatározott pénztartozás esetén a 
jegybanki alapkamat kétszerese, 

b) külföldi törvényes fizetőeszköz pénznemében 
meghatározott pénztartozás esetén a külföldi 
törvényes fizetőeszközt kibocsátó központi bank 
által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a 
piaci gyakorlatban egy hónapos lejáratra 
referenciaként használt bankközi kamatláb (a 
továbbiakban: külföldi kamat) kétszerese. 

(2) Az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti 
késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett 
naptári félév első napján érvényes jegybanki 
alapkamat, illetve - külföldi törvényes fizetőeszköz 
pénznemében meghatározott pénztartozás esetén - 
külföldi kamat. 

(3) Az ügyleti kamat számításakor a 
visszaköveteléssel, a késedelmi kamat számításakor 
a késedelemmel érintett naptári félév első napján 
érvényes jegybanki alapkamat, illetve külföldi 
kamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. 

(4) Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja 
a költségvetési támogatás folyósításának napja, 
utolsó napja a visszafizetési kötelezettség 
teljesítésének napja. Ha a költségvetési támogatás 
folyósítására részletekben került sor, a jogosulatlan 
igénybevétel kezdő időpontja a visszafizetési 
kötelezettség összegével megegyező támogatási 
részlet folyósításának napja azzal, hogy a számítást 
az utolsó részlet folyósításának napjától kezdődően 
visszafelé kell elvégezni. A késedelmi kamat 
számításának kezdő időpontja a kötelezett 
késedelembe esésének napja, utolsó napja a 
visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. 

(5) A támogató a támogatói okirat visszavonása 
vagy a támogatási szerződés módosítása, 
felmondása vagy az attól történő elállás nélkül is 
elrendelheti a költségvetési támogatás részleges - a 
jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű 
vagy szerződésellenes felhasználással arányos 
mértékű - visszafizetését. Ebben az esetben a 
kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett 
támogatás összegét az Áht. 53/A. § (2) bekezdése 
szerint köteles visszafizetni. 

(6) Ha a visszafizetési kötelezettség a támogató 
saját érdekkörében felmerülő okból keletkezett, a 
támogatás visszafizetése a megállapított fizetési 
határidőig kamatmentes. 

99. § (1) A visszafizetési kötelezettségről a 
támogató a támogatói okirat visszavonásáról szóló 
döntésben, a támogatási szerződés felek általi 
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módosítása során, a támogatási szerződés 
felmondásáról vagy az attól történő elállásról 
küldött értesítésben, vagy külön fizetési 
felszólításban értesíti a kedvezményezettet. 

(2) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a 
kedvezményezettnek a döntés, értesítés, fizetési 
felszólítás kézhezvételét követő harminc nap áll 
rendelkezésére a visszafizetési kötelezettség 
teljesítésére. 

(3) A visszafizetési kötelezettség a támogató 
döntése alapján részletekben is teljesíthető, azonban 
ennek időtartama nem haladhatja meg a tizenkét 
hónapot. A visszafizetés ütemezését külön 
megállapodásban kell rögzíteni. 

(4) Az államháztartás központi alrendszerébe 
tartozó költségvetési szerv előirányzat-
átcsoportosítással kapott és jogosulatlanul igénybe 
vett költségvetési támogatás költségvetési évben 
történő visszafizetés alatt a költségvetési támogatást 
biztosító előirányzat javára történő előirányzat-
átcsoportosítást kell érteni. 

(5) A helyi önkormányzat a központi költségvetés 
Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből 
biztosított költségvetési támogatással 
összefüggésben keletkező visszafizetési 
kötelezettségét a Kincstár által megjelölt fizetési 
számlára történő befizetéssel teljesíti. A nettó 
finanszírozás keretében folyósított költségvetési 
támogatás esetében, ha a visszafizetési 
kötelezettség a folyósítás évében keletkezik, a 
visszafizetési kötelezettséget az annak során történt 
elszámolással egyidejűleg kell teljesíteni. 

(6) A visszafizetési kötelezettséget annak az 
előirányzatnak a javára kell teljesíteni, amelyből a 
támogatás folyósítása történt. Ilyen előirányzat 
hiányában, illetve ha a visszafizetési kötelezettséget 
az Áht. 67. §-a alapján a kormányzati ellenőrzési 
szerv érvényesíti, a visszafizetési kötelezettséget a 
központi költségvetés Áht. 14. § (4) bekezdés d) 
pontja szerinti fejezete javára kell teljesíteni. 

[Az Áht. 54. §-ához] 

100. § (1) A támogatási igény jogosságát, a 
költségvetési támogatás és a saját forrás 
felhasználását jogszabályban, a pályázati kiírásban 
és a támogatási szerződésben meghatározott 
szervek ellenőrizhetik. 

(1a) Az ellenőrzés során az (1) bekezdés szerinti 
szervek adatot igényelhetnek a Kincstár által 
működtetett monitoring rendszerből. 

(2) Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási 
döntés meghozatalát, a támogatói okirat kiadását 

vagy a támogatási szerződés megkötését 
megelőzően, a költségvetési támogatás 
igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység 
befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a 
beszámoló elfogadását követő öt évig kerülhet sor. 

(3) Az ellenőrzés során a támogatónak vagy a 
támogató nevében eljáró szervezetnek - az 
irányítása alá tartozó költségvetési szerv 
kedvezményezett kivételével - ellenőriznie kell a 
részbeszámolóhoz, beszámolóhoz csatolt, a 
támogatott tevékenység megvalósításához 
kapcsolódó költségeket igazoló számviteli 
bizonylatokról készített összesítőt oly módon, hogy 
az összesítőből szúrópróbaszerűen kiválasztott 
bizonylatok létezését és az összesítővel való 
egyezőségének meglétét az eredeti bizonylatok 
vagy azok hiteles másolatának bekérésével vagy 
helyszíni ellenőrzés során vizsgálja. Hiteles 
másolatként a kedvezményezett képviseletére 
jogosult vagy az általa meghatalmazott személy 
által aláírt másolat fogadható el. A kiválasztásba a 
bizonylatok legkevesebb 5%-át, ha az összesítőn tíz 
darabnál kevesebb bizonylat szerepel, azok 
legalább 50%-át, de legkevesebb egy darab 
bizonylatot kell az ellenőrzésbe bevonni úgy, hogy 
az ellenőrzött számlák összege elérje az 
összesítőben szereplő érték minimum 10%-át. A 
támogató vagy a támogató nevében eljáró szervezet 
a támogatási szerződésben a bizonylatok száma 
tekintetében magasabb mértéket is meghatározhat. 

[Az Áht. 56/A. §-ához] 

101. § A támogató vagy a támogató nevében 
eljáró szervezet és a kedvezményezett a 
költségvetési támogatásokkal kapcsolatos 
valamennyi dokumentumot köteles a 
kedvezményezett beszámolójának támogató általi 
jóváhagyásától számított legalább tíz évig 
megőrizni. 

101/A. § (1) A Kormány egyedi határozatán 
alapuló, vissza nem térítendő költségvetési 
támogatásra - a Kormány eltérő rendelkezése 
hiányában - e fejezet rendelkezéseit az e §-ban 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

(1a) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra a határon 
túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól 
szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 3. § (1b) 
bekezdését minden esetben, más rendelkezéseit 
abban az esetben kell alkalmazni, ha e § eltérően 
nem rendelkezik. 

(2) A támogatási döntés meghozatalához nem 
szükséges 
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a) támogatási kérelmet benyújtani, ha a 
költségvetési támogatás nem minősül az európai 
uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 
22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami 
támogatásnak, 

b) a támogatónak befogadó nyilatkozatot 
kibocsátania. 

(3) A 75. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatokat a 
Kormány egyedi határozata alapján költségvetési 
támogatás igénylésére jogosult szervezet a 7. 
melléklet szerinti formában és tartalommal teszi 
meg, azzal, hogy a nyilatkozatban 

a) közli a költségvetési támogatás folyósításához 
szükséges lényeges információkat, 

b) a 75. § (2) bekezdés a) pontja helyett arról 
nyilatkozik, hogy a nyilatkozatban foglalt adatok, 
információk teljeskörűek, valósak és hitelesek, 

c) a 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
nyilatkozatot nem kell megtennie, 

d) a 75. § (2) bekezdés f) pontja helyett annak 
vállalásáról nyilatkozik, hogy a biztosítékokat - ha a 
támogatói okirat azt előírja - a támogatás 
folyósításának napjától számított harminc napon 
belül rendelkezésre bocsátja, 

e) a 75. § (2) bekezdés h) pontja helyett annak 
vállalásáról nyilatkozik, hogy a hatósági 
engedélyeket a támogatott tevékenység 
megvalósítására vonatkozó beszámolóval 
egyidejűleg a támogatónak megküldi. 

(4) Ha a költségvetési támogatás az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. 
§ 1. pontja szerinti állami támogatásnak minősül, a 
támogatási kérelmet a 7. melléklet szerinti 
nyilatkozattal - kiegészítve a támogatott 
tevékenység bemutatásával, helyszínének 
megjelölésével és az elszámolni kívánt költségek 
részletesebb ismertetésével - kell benyújtani. 

(5) A támogató vagy a támogató nevében eljáró 
szervezet a (3) bekezdés szerinti dokumentumot a 
támogatói okirat tervezetével együtt elektronikus 
úton vagy papír alapon küldi meg a Kormány 
egyedi határozata alapján költségvetési támogatás 
igénylésére jogosult szervezetnek, amely a kitöltött 
és a képviselője aláírásával ellátott dokumentumot - 
ha a támogató szóbeli vagy írásos nyilatkozatában 
azt lehetővé tette, úgy annak elektronikus úton 
egyszerű másolatát - a támogatónak a támogatói 
okirat kiadásáig visszaküldi. Ha a támogató a 

támogatói okiratot a dokumentumok egyszerű 
másolata alapján adta ki, a kedvezményezett az 
eredeti példányokat a másolatok elektronikus úton 
történő megküldését követő harminc napon belül 
megküldi a támogatónak. 

(6) A költségvetési támogatás biztosítása támogatói 
okirat kibocsátásával történik. 

(7) Ha a Kormány egyedi határozata alapján 
költségvetési támogatás igénylésére jogosult 
szervezet a dokumentumot a támogatónak az (5) 
bekezdés szerint megküldte, a támogatói okirat 
annak változatlan tartalmú kiadásával és arról a 
kedvezményezett szóbeli tájékoztatásával közöltnek 
tekintendő. 

(8) A támogatói okirat kibocsátásához a 75. § (3) 
bekezdése szerinti, harminc napnál régebbi 
dokumentumok és okiratok egyszerű másolata is 
elfogadható. A kedvezményezett a dokumentumok 
és okiratok 75. § (3) bekezdése szerinti, harminc 
napnál nem régebbi példányát a támogatói okirat 
kiadásától számított hatvan napon belül köteles a 
támogató részére megküldeni. 

(9) A támogatói okirat tartalmára a 76. § (1) 
bekezdését a következő eltérésekkel kell 
alkalmazni: 

a) a támogatási intenzitást csak az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. 
§ 1. pontja szerinti állami támogatásnak minősülő 
költségvetési támogatások esetén kell feltüntetni, 

b) az elszámolható költségek meghatározása a 7. 
melléklet 9. pontja szerinti adattartalommal 
történik, 

c) a költségvetési támogatás rendelkezésre 
bocsátása 

ca) a Kormány egyedi határozata szerinti módon, 
ennek hiányában 
cb) a 87. § (1) bekezdése szerint, egy összegben, 
költségterv helyett a kedvezményezett (3) és (4) 
bekezdés szerinti nyilatkozatai alapján 

történik, 

d) a biztosíték teljesítésére a támogatás folyósítását 
követő harminc napos határidő áll rendelkezésre, 

e) a 76. § (1) bekezdés e) és i) pontját nem kell 
alkalmazni. 

(10) A kedvezményezett a támogatott tevékenység 
részletes bemutatását és a 76. § (1) bekezdés d) 
pontja szerinti költségtervet a támogatói okirat 
kiadásától számított hatvan napon belül küldi meg a 
támogatónak. 
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(10a) A támogatási előlegként nyújtott 
költségvetési támogatást - a Kormány eltérő 
rendelkezése hiányában - a Kormány egyedi 
határozatának közzétételét követő tizenöt napon 
belül kell folyósítani. 

(11) A kedvezményezett a megvalósításba a 
támogató előzetes tájékoztatása esetén vonhat be 
közreműködőket. 

(12) Az e § szerinti költségvetési támogatásokra a 
81. § d) pontját és a 85. § (3) bekezdés első 
mondatát nem kell alkalmazni. 

(13) Az e § szerinti költségvetési támogatásokra a 
95. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy ha a Kormány egyedi 
határozatában meghozott támogatási döntésének 
eredeti célját egyedi határozatában utóbb módosítja, 
a támogatói okirat tartalmát a módosított 
kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően 
módosítani kell. 

(14) A (13) bekezdést a Kormány egyedi 
határozatában meghozott támogatási döntését 
módosító határozatának (a továbbiakban: módosító 
kormányhatározat) megjelenését megelőzően 
létrejött jogviszonyokra abban az esetben kell 
alkalmazni, ha a kedvezményezett a támogatott 
tevékenység megvalósítását és a részére támogatási 
előlegként nyújtott költségvetési támogatás 
felhasználását a módosító kormányhatározat 
megjelenésének időpontjában még nem kezdte meg, 
amely tényről a kedvezményezett a támogató 
felszólítását követően haladéktalanul, írásban 
köteles nyilatkozni. A nyilatkozattétel felszólítás 
ellenére való elmaradása esetén a támogató a 
jogosulatlanul igénybe vett támogatás 
jogkövetkezményeit alkalmazza. 

102. § (1) Ha a támogatott tevékenység beruházás, 
a beruházással létrehozott vagyon - ha az a 
kedvezményezett tulajdonába vagy 
vagyonkezelésébe kerül - támogatási szerződésben 
meghatározott időpontig csak a támogató előzetes 
jóváhagyásával és a támogató döntése alapján a 
foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb 
kötelezettségek átvállalásával, átruházásával 
idegeníthető el, adható bérbe vagy más 
használatába, illetve terhelhető meg. A támogató a 
jóváhagyás feltételeként kikötheti, hogy a 
kötelezettségek átvállalásának biztosítása 
érdekében a beruházással létrehozott vagyon 
elidegenítése esetén az új tulajdonos a 
kedvezményezett helyébe - részleges elidegenítés 
esetén a kedvezményezett mellé -, bérbe vagy más 
módon történő használatba adás esetén - e 
jogviszony fennállásának idejére - a 

kedvezményezett mellé a támogatási szerződésbe 
lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról 
egyoldalú nyilatkozatot tegyen. 

(2) A támogató előzetes jóváhagyásával a 
szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása 
nélkül is lehetséges az idő előtt elhasználódott vagy 
elavult vagyontárgyak pótlással együtt járó teljes 
vagy részleges elidegenítése vagy selejtezése. 

102/A. § (1) Ha a támogatott tevékenység után 
általános forgalmi adó fizetési kötelezettség 
keletkezik, a költségvetési támogatás összegének 
fedezetet kell biztosítania a támogatott tevékenység 
rendeltetésszerű elvégzése során a 
kedvezményezettre áthárított vagy az általa 
fizetendő általános forgalmi adó teljes összegére 
nézve, kivéve ha a kedvezményezett az előzetesen 
felszámított vagy a termék beszerzése, a 
szolgáltatás igénybevétele után általa fizetendő 
általános forgalmi adó levonására jogosult. 

(2) Ha a kedvezményezett a költségvetési 
támogatás felhasználása során a fizetendő adójából 
rá áthárított vagy az általa megállapított adót 
levonta vagy a keletkező adóterhet másra 
áthárította, a levonásba helyezett, illetve áthárított 
és a támogató által is támogatott általános forgalmi 
adó összegének megfelelő költségvetési támogatást 
köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatásokra 
vonatkozó szabályok szerint visszatéríteni. 

102/B. § (1) A támogatott tevékenység akkor 
tekinthető befejezettnek, ha az a támogatói 
okiratban, támogatási szerződésben 
meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás 
során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, 
a költségvetési támogatással létrehozott vagy 
beszerzett eszköz aktiválásra került, és a 
kedvezményezettnek a támogatott tevékenység 
befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és 
bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, 
elszámolását a támogató jóváhagyta, és a 
költségvetési támogatás folyósítása az igazolt 
támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben 
megtörtént. 

(2) A támogatott tevékenység akkor tekinthető 
lezártnak, ha a támogatói okiratban, támogatási 
szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a 
kedvezményezett további kötelezettséget nem 
vállalt és az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek teljesültek. Ha a támogatói okirat, 
támogatási szerződés a támogatott tevékenység 
befejezését követő időszakra nézve további 
kötelezettséget tartalmaz, a támogatott tevékenység 
akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt 
kötelezettség teljesült, a kedvezményezett a 



 107 

kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről 
szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a 
támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv 
elkészült. 

102/C. § (1) A nem közigazgatási hatósági 
határozattal biztosított költségvetési támogatások 
során a támogató által a támogatás igénylőjének és 
a kedvezményezettnek e rendelet alapján 
megküldött értesítéseire, felszólításaira (e § 
alkalmazásában a továbbiakban: értesítés), továbbá 
a támogató és a kedvezményezett egymás irányába 
történő nyilatkozataik megtételére rendelkezésre 
álló határidők számítására a (2)-(10) bekezdést kell 
alkalmazni. 

(2) Postai úton történő kézbesítés esetén az 
értesítést hivatalos iratként kell feladni és 
kézbesíteni. 

(3) Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul 
meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy 
nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át, az 
értesítést a kézbesítés megkísérlésének napján 
kézbesítettnek kell tekinteni. 

(4) Ha a küldemény a postai kézbesítés második 
megkísérlését követően is "nem kereste" jelzéssel 
érkezik vissza, a posta által visszaküldött 
küldemény visszafordításának napját kell a 
kézbesítés napjának tekinteni. 

(5) A határidőbe nem számít bele a közlés, 
kézbesítés napja. 

(6) A hónapokban vagy években megállapított 
határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva 
megfelel a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat 
hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján. 

(7)  
(8) A postai úton küldött nyilatkozat esetén a 
postára adás, elektronikus úton előterjesztett 
nyilatkozat esetén az elküldés napját kell a 
nyilatkozat megtételének napjaként tekinteni. Az 
ezzel kapcsolatos válasz megtételére rendelkezésre 
álló határidő ilyen esetben a postai úton küldött 
nyilatkozat esetén azon a napon kezdődik, amely 
napon azt a részére kézbesítettnek kell tekinteni. 
Elektronikus úton előterjesztett nyilatkozat esetén a 
válaszra rendelkezésre álló határidő a következő 
munkanapon kezdődik. 

(9) A határidő elmulasztása vagy a késedelem 
jogkövetkezményei a határidő utolsó napjának 
elteltével állnak be. 

(10) A határidőt kétség esetén megtartottnak kell 
tekinteni. 

102/D. § (1) Pályázati úton biztosított 
költségvetési támogatás esetén a támogatás 

igénylője vagy a kedvezményezett - kezelő szerv 
kijelölése vagy lebonyolító szerv igénybevétele, 
illetve közreműködő szervezet kijelölése esetén - a 
kezelő szervnél, lebonyolító szervnél, illetve 
közreműködő szervnél, ennek hiányában a 
támogatónál kifogást nyújthat be, ha a pályázati 
eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a 
támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási 
szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás 
folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás 
jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a 
támogatási szerződésbe ütközik. E §-t a kizárólag 
hazai forrás terhére finanszírozott, pályázati úton 
biztosított költségvetési támogatás esetén a 
költségvetési támogatás államháztartáson kívüli 
igénylője vagy kedvezményezettje tekintetében kell 
alkalmazni. 

(2) Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, 
intézkedés ellen, amellyel szemben jogorvoslatnak 
van helye vagy amely a támogatás igénylőjére, 
illetve a kedvezményezettre vonatkozó jogot, 
kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg. 

(3) A kifogás benyújtására a kifogásolt 
intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan 
megállapított határidőn belül, ennek hiányában az 
arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon 
belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől 
számított harminc napon belül, írásban van 
lehetőség. A kifogás benyújtására nyitva álló 
határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem 
benyújtásának helye nincs. 

(4) A kifogás tartalmazza 

a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, 
a nem természetes személy kifogást tevő 
képviselője nevét, 

b) a kifogással érintett pályázat vagy támogatói 
okirat, támogatási szerződés azonosításához 
szükséges adatokat, 

c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás 
meghatározását, 

d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a 
kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett 
jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és 

e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás 
esetén a kifogást tevő aláírását. 

(5) Érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a 
kifogást, ha 

a) azt határidőn túl terjesztették elő, 

b) azt nem az arra jogosult terjeszti elő, 

c) az a korábbival azonos tartalmú, 
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d) a kifogás nem tartalmazza a (4) bekezdésben 
meghatározott adatokat, 

e) azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel 
szemben nyújtották be, 

f) a kifogás benyújtásának nincs helye, 

g) a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, 
mely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem 
orvosolható. 

(5a) Kezelő szerv kijelölése vagy lebonyolító szerv, 
illetve közreműködő szervezet igénybevétele esetén 
a kezelő szerv, a lebonyolító szerv, illetve a 
közreműködő szerv, ennek hiányában a támogató 
vagy a támogató nevében eljáró szervezet - ha a 
kifogásban foglaltakkal egyetért - megteszi a 
kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez 
szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a 
kifogást a fejezetet irányító szervnek. 

(6) A fejezetet irányító szerv a kifogást annak 
kézhezvételétől számított harminc napon belül 
érdemben elbírálja. Az elbírálás határideje egy 
alkalommal, legfeljebb harminc nappal 
meghosszabbítható, erről a határidő lejárta előtt 
tájékoztatni kell a kifogás benyújtóját. A kifogás 
elbírálásában - a fejezetet irányító szerv vezetője 
kivételével - nem vehet részt az, aki a kifogással 
érintett eljárásban részt vett. 

(7) Ha a kifogás alapos, a fejezetet irányító szerv 
elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet 
megszüntetéséhez szükséges intézkedést, egyébként 
azt elutasítja, és döntéséről - elutasítás esetén az 
elutasítás indokainak megjelölésével - a kifogást 
benyújtóját írásban értesíti. 

(8) A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további 
kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat 
igénybevételének nincs helye. 

[Az Áht. 56/B. §-ához és 56/C. §-ához] 

102/E. § (1) A támogató vagy a támogató nevében 
eljáró szervezet 

a) - pályázati úton nyújtott támogatás esetén - a 
pályázati kiírás adatait a pályázati kiírás 
közzétételét megelőzően, 

b) - pályázati rendszeren kívül nyújtott támogatás 
esetén - a támogatás feltételrendszerének a 
támogatási jogviszony tartalmát érintő adatait 
annak meghatározását megelőzően 

a Kincstár által meghatározott adattartalommal a 
Kincstár részére bejelenti. Ha a támogató vagy a 
támogató nevében eljáró szervezet adatszolgáltatása 
a monitoringrendszer teljessége szempontjából 
hibás vagy hiányos, annak kijavítására vagy 
kiegészítésére a Kincstár utólag kötelezi a 

támogatót vagy a támogató nevében eljáró 
szervezetet. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok változását a 
támogatási döntés meghozatalát megelőzően a 
támogató vagy a támogató nevében eljáró szervezet 
a Kincstárnak bejelenti. A bejelentésre az (1) 
bekezdést kell alkalmazni. 

102/F. § (1) A támogató vagy a támogató nevében 
eljáró szervezet 

a) az Áht. 56/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
adatokat a támogatási igény benyújtását, 
kamattámogatás vagy kezességi díjtámogatás 
formájában nyújtott költségvetési támogatás esetén 
a támogatási döntést, 

b) az Áht. 56/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
adatokat a támogatási döntést és 

c) az Áht. 56/C. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 
adatokat a támogatási jogviszonnyal, a támogatás 
rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással 
kapcsolatos tény, körülmény megállapítását 

követő hét napon belül továbbítja a Kincstárnak. 

(2) A támogató vagy a támogató nevében eljáró 
szervezet a Kincstárt hét napon belül értesíti, ha 

a) a Kincstár részére az (1) bekezdés a)-c) pontja 
szerint továbbított adatokban változás történik, 

b) a támogatási döntés hatályát veszti, vagy 

c) a támogató vagy a támogató nevében eljáró 
szervezet a támogatói okirat kiadásáról, 
módosításáról, visszavonásáról vagy a támogatási 
szerződés megkötéséről, módosításáról, 
felbontásáról, megszüntetéséről dönt. 

(3) A támogatás folyósításáról a támogató a 
támogatás teljes összegének folyósítását követően 
értesíti a Kincstárt. 

***  
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A külföldről támogatott szervezetek 
átláthatóságáról szóló 

2017. évi LXXVI. törvény 2 
 
Az Országgyűlés tiszteletben tartva, hogy az 
egyesülési jog alapján létrejött szervezetek a 
társadalmi önszerveződés megnyilvánulásai, 
működésük hozzájárul a demokratikus 
ellenőrzéshez és a közügyek nyilvános 
megvitatásához, valamint, hogy e szervezetek 
meghatározó szerepet töltenek be a közvélemény 
formálásában, hangsúlyozva, hogy az egyesületek 
és az alapítványok társadalmi szerepvállalására 
tekintettel átláthatóságukhoz kiemelt közérdek 
fűződik, felismerve, hogy az egyesülési jog alapján 
létrejött szervezeteknek ismeretlen külföldi 
forrásból juttatott támogatások alkalmasak lehetnek 
arra, hogy külföldi érdekcsoportok e szervezetek 
társadalmi befolyásán keresztül saját érdekeiket, 
nem pedig közösségi célokat érvényesíthessenek 
Magyarország politikai és társadalmi életében, 
továbbá figyelemmel arra, hogy ez veszélyeztetheti 
az ország politikai, gazdasági érdekeit, a törvényes 
intézmények befolyásmentes működését, valamint 
hozzájárulva a pénzmosás elleni küzdelem 
nemzetközi erőfeszítéseihez, a következő törvényt 
alkotja: 
 

1. § (1) E törvény alkalmazásában külföldről 
támogatott szervezetnek minősül az az egyesület és 
alapítvány, amely a (2) bekezdésében 
meghatározott juttatásban részesül (a továbbiakban 
e szervezetek együtt: külföldről támogatott 
szervezet). 

(2) E törvény értelmében támogatásnak minősül 
jogcímétől függetlenül a közvetlenül vagy közvetve 
külföldről származó mindazon pénzbeli vagy egyéb 
vagyoni jellegű juttatás, amely egy adóévben 
egyenként vagy összesítve eléri a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 
(a továbbiakban: Pmt.) 6. § (1) bekezdés b) 
pontjában meghatározott összeg kétszeresét. 

(3) Nem kell beszámítani a (2) bekezdés szerinti 
támogatás összegébe mindazt a támogatást, amelyet 
az egyesület vagy alapítvány külön jogszabály 
szerint az Európai Uniótól származó forrásként 
költségvetési szerven keresztül kap. 

                                                                 

2 Hatályos 2017. június 28. napjától. 

(4) Nem terjed ki e törvény hatálya: 

a) arra az egyesületre és alapítványra, amely nem 
minősül civil szervezetnek; 

b) a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá 
tartozó egyesületre; 

c) a vallási tevékenységet végző szervezetre. 

d) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény szerinti nemzetiségi szervezetre 
és nemzetiségi egyesületre, valamint az alapító 
okirata szerint adott nemzetiség érdekvédelmét, 
érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi kulturális 
autonómiával közvetlenül összefüggő 
tevékenységet ellátó alapítványra. 

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti egyesület 
vagy alapítvány 15 napon belül köteles bejelenteni 
külföldről támogatott szervezetté válását, amint az 
általa kapott tárgyévi támogatások összege eléri a 
Pmt. 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 
összeg kétszeresét. 

(2) A külföldről támogatott szervezet az (1) 
bekezdés szerinti bejelentést a székhelye szerint 
illetékes törvényszéknek (a továbbiakban: 
nyilvántartó bíróság) az 1. melléklet szerinti 
adattartalommal küldi meg. A nyilvántartó bíróság 
a bejelentést a civil és egyéb cégnek nem minősülő 
szervezetek nyilvántartásában (a továbbiakban: 
Nyilvántartás) az egyesület vagy alapítvány 
adataihoz csatolja, és az egyesületet vagy 
alapítványt külföldről támogatott szervezetként 
rögzíti. 

(3) A külföldről támogatott szervezet az (1) 
bekezdésben foglalt szabályok megfelelő 
alkalmazásával a beszámolóval egyidejűleg 
bejelentést tesz az 1. melléklet szerinti 
adattartalommal a nyilvántartó bíróság számára az 
előző évben kapott támogatásokról. A bejelentésben 
az adott tárgyévben 

a) az 500 000 forintot támogatónként el nem érő 
támogatás az 1. melléklet II. rész A) pontja, 

b) az 500 000 forintot támogatónként elérő vagy 
azt meghaladó támogatás az 1. melléklet II. rész B) 
pontja 

szerinti adattartalommal kerül feltüntetésre. 

(4) A nyilvántartó bíróság minden hónap 15. 
napjáig megküldi azon egyesületek és alapítványok 
nevét, székhelyét és adószámát a Civil Információs 
Portál vezetéséért felelős miniszternek, amelyek 
tekintetében a megelőző hónapban a külföldről 
támogatott szervezetnek minősülés tényét a 
Nyilvántartásban rögzítette. A Civil Információs 
Portál vezetéséért felelős miniszter az ily módon 
számára megküldött adatokat ingyenesen elérhető 
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módon haladéktalanul közzéteszi az e célra 
kialakított elektronikus felületen. 

(5) A külföldről támogatott szervezet az (1) 
bekezdés szerinti bejelentést követően 
haladéktalanul közzéteszi a honlapján, valamint 
feltünteti az általa kiadott, a sajtószabadságról és a 
médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény 
szerinti sajtótermékekben és egyéb kiadványokban 
is, hogy e törvény alapján külföldről támogatott 
szervezetnek minősül. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti kötelezettség a 
külföldről támogatott szervezetet mindaddig terheli, 
amíg e törvény alapján külföldről támogatott 
szervezetnek minősül. 

3. § (1) Ha az egyesület vagy alapítvány nem 
teljesíti az e törvény szerinti kötelezettségeit, az 
ügyész az erről való tudomásszerzést követően a rá 
irányadó szabályok szerint felhívja az egyesületet 
vagy alapítványt arra, hogy a felhívás közlését 
követő 30 napon belül teljesítse az e törvény 
szerinti kötelezettségeit. 

(2) Amennyiben a külföldről támogatott szervezet 
nem teljesíti az ügyészi felhívásban foglalt 
kötelezettségét, úgy az ügyész ismételten felhívja 
15 napos határidővel az e törvény szerinti 
kötelezettségei teljesítésére. E határidő 
eredménytelen elteltét követő 15 napon belül az 
ügyész a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról 
és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
2011. évi CLXXXI. törvény 37. § (2) bekezdése 
szerinti bírság kiszabását kezdeményezi a 
nyilvántartó bíróságnál. 

(3) Az ügyész a (2) bekezdés szerinti ismételt 
felhívást követően az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény és a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 
szabályainak megfelelő alkalmazásával, az 
arányosság követelményének figyelembevételével 
jár el. 

4. § (1) Ha a külföldről támogatott szervezet által 
kapott pénzbeli vagy egyéb vagyoni jellegű juttatás 
a 2. § (3) bekezdése szerint adóévet követő évben 
nem éri el a Pmt. 6. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott összeg kétszeresét, akkor az 
egyesület vagy az alapítvány a továbbiakban nem 
minősül külföldről támogatott szervezetnek, és ezt a 
tényt - a bejelentésre vonatkozó szabályok 
megfelelő alkalmazásával - annak az éves 
beszámolónak az elfogadásától számított 30 napon 
belül bejelenti, amikor e körülmény bekövetkezik. 

A nyilvántartó bíróság a 2. § (4) bekezdésének 
alkalmazásával ezt a tényt is megküldi a Civil 
Információs Portál vezetéséért felelős miniszternek, 
aki ez esetben haladéktalanul törli az érintett 
szervezet adatait az e célra kialakított elektronikus 
felületről. 

(2) A nyilvántartó bíróság az (1) bekezdésben 
meghatározott bejelentést követően haladéktalanul 
törli a Nyilvántartásból az egyesület vagy 
alapítvány külföldről támogatott szervezetkénti 
feltüntetését. 

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik 
napon lép hatályba. 

6. § - 7. § (Hatályon kívül helyezve.) 

  

1. melléklet a 2017. évi LXXVI. 
törvényhez 

A szervezet külföldről támogatott szervezetté 
válásáról szóló bejelentés adattartalma 

Tárgyév megjelölése: 

I. A külföldről támogatott szervezetre vonatkozó 
adatok 

A szervezet neve: 

Székhelye: 

Nyilvántartási száma: 

II. A külföldről származó támogatás 

A külföldről származó támogatás összesítve: 

A) A 2. § (3) bekezdése szerinti összeghatárt el nem 
érő külföldről származó támogatások összesítése: 

1. pénzbeli juttatások összesítve: 

2. egyéb vagyoni jellegű juttatások: 

3. az A) pont alá tartozó támogatók összlétszáma: 

B) A 2. § (3) bekezdése szerinti összeghatárt elérő 
vagy meghaladó külföldről származó támogatások 
összesítése: 

A külföldről származó támogatás részletesen 
[összeg feltüntetése tranzakciónként a pontos forrás 
(természetes személy esetében: név, ország, város; 
egyéb esetben: név, székhely) megjelölésével]: 

1. - 3. (Hatályon kívül helyezve.) 
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