A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény
Külföldről támogatott szervezetnek minősül az az egyesület és alapítvány, amely egy
adóévben egyenként, vagy összesítve 7.200.000 forint értékű, közvetlenül vagy közvetve
külföldről származó pénzbeli, vagy egyéb vagyoni jellegű juttatásban részesül függetlenül a
juttatás jogcímétől. Nem kell viszont beszámítani a támogatás összegébe mindazt a
támogatást, amelyet az egyesület vagy alapítvány külön jogszabály szerint az Európai Uniótól
származó forrásként költségvetési szerven keresztül kap, hiszen az - bekerülve az állami elosztó
mechanizmusba - már fogalmilag nem minősülhet külföldinek.
A törvény hatálya nem terjed ki arra az egyesületre és alapítványra, amely nem minősül civil
szervezetnek; a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó egyesületre; a vallási
tevékenységet végző szervezetre, 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, tekintettel arra, hogy azok vagy
eleve sem minősülnek civil szervezetnek, vagy pedig működésük más alapjogok gyakorlásához
kötődik.
A törvény meghatározza a támogatott szervezetté válásból fakadó kötelezettségeket; az
egyesület vagy alapítvány 15 napon belül köteles bejelenteni külföldről támogatott
szervezetté válását, amint a tárgyévi támogatás összege eléri a 7.200.000 forintot. A bejelentést
a támogatott szervezetnek a székhelye szerint illetékes törvényszéknél, mint nyilvántartó
bíróságnál a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény
1. melléklete szerinti alábbi adattartalommal, az "Egyéb kérelem" elnevezésű Pk_32-es űrlapon
(akár az űrlap szöveges mezőjének kitöltése révén, akár a törvényben foglalt adatlap űrlaphoz
mellékletként csatolásával) kell megtennie.
2017. évi LXXVI. törvény 1. melléklete
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………………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………………………………….
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A bejelentésben az adott tárgyévben
- az 500 000 forintot támogatónként el nem érő támogatás az 1. melléklet II. rész A) pontja,
- az 500 000 forintot támogatónként elérő vagy azt meghaladó támogatás az 1. melléklet II. rész
B) pontja szerinti adattartalommal kerül feltüntetésre.
Az egy adóévben egy támogatóra számított, 500.000 forintot el nem érő támogatási összeg alatti
támogató személyes adatait tehát nem kell nyilvánosságra hoznia a külföldről támogatott
szervezetnek, ezért az ezen összeghatár alatti támogatók a beszámolóban sem kerülnek név
szerint feltüntetésre. Ugyanakkor az 500.000 forintot elérő támogatási összeg esetén az
átláthatóság biztosításához fűződő érdek erősebb, mint a személyes adat megőrzéséhez fűződő
magánérdek.
A külföldről támogatott szervezet ezt követően kiadványaiban (pl. szórólapjaiban, nyomtatott
és elektronikus sajtótermékeiben) köteles feltüntetni, hogy a 2017. évi LXXVI. törvény
alapján külföldről támogatott szervezetnek minősül.
A nyilvántartó bíróság a bejelentést a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek
nyilvántartásában az egyesület vagy alapítvány adataihoz csatolja, és az egyesületet vagy
alapítványt külföldről támogatott szervezetként rögzíti. Ezen kívül 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 módon haladéktalanul közzéteszi az e célra kialakított
elektronikus felületen.
Ha az egyesület vagy alapítvány nem teljesíti a fentiekben felsorolt 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 a
fentiek szerinti kötelezettségeit.
Amennyiben a külföldről támogatott szervezet nem teljesíti az ügyészi felhívásban foglalt
kötelezettségét, úgy az ügyész ismételten felhívja 15 napos határidővel a kötelezettségei
teljesítésére.
E határidő eredménytelen elteltét követő 15 napon belül az ügyész bírság kiszabását
kezdeményezi a nyilvántartó bíróságnál.
Ha továbbra sem teljesíti a szervezet a kötelezettségeit, az ügyész a civil törvény szabályainak
megfelelő alkalmazásával, az arányosság követelményének figyelembevételével jár el. Ez lehet
törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezése, de akár megszüntetés is.
Ha a külföldről támogatott szervezet által kapott pénzbeli vagy egyéb vagyoni jellegű juttatás
a következő adóévben nem éri el a 7,2 millió Ft-ot, akkor az egyesület vagy az alapítvány a
továbbiakban nem minősül külföldről támogatott szervezetnek, és ezt a tényt az éves
beszámolónak az elfogadásától számított 30 napon belül kell bejelentenie. A nyilvántartó
bíróság ezt a tényt is megküldi a Civil Információs Portál vezetéséért felelős miniszternek, aki
haladéktalanul törli az érintett szervezet adatait az e célra kialakított elektronikus felületről.
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