GFO'2017 GFO'2017 megnevezés
kód
1, 2
Vállalkozás

Angol megnevezés

GFO'2017 tartalom

Enterprise

Olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli jogalany, amely elsődlegesen üzletszerű gazdasági
tevékenység folytatása céljából jött létre. Üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása: állandósult,
huzamos és szervezetszerű gazdasági tevékenység végzése nyereség elérése érdekében,
gazdasági kockázatvállalás mellett. Vállalkozási tevékenység folytatható jogi személyiségű, jogi
személyiség nélküli, és egyéni vállalkozás vagy egyéb jogszerű piaci tevékenység keretében.

Jogszabály

1

Jogi személyiségű
vállalkozás

Enterprise with legal entity

Olyan jogi személy, amely elsődlegesen üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jött
létre. A jogi személy jogképes: jogai és kötelezettségei lehetnek. Ha jogszabály másképp nem
rendelkezik, jogképessége kiterjed mindazokra a jogokra és kötelezettségekre, amelyek jellegüknél
fogva nem csupán az emberhez fűződhetnek. A jogi személy jogképessége - ha törvény eltérően
nem rendelkezik - nyilvántartásba vételétől a nyilvántartásból való törléséig tart. A jogi személy
törvényben meghatározott típusban, törvény által nem tiltott tevékenység folytatására és cél elérése
érdekében alapítható és működtethető. Az alapításról létesítő okiratot kell kiállítani és ez alapján
nyilvántartásba kell venni. A jogi személyiségű vállalkozás saját nevén jogképes, azaz jogokat
szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert
indíthat és perelhető. A jogi személy kötelezettségeiért saját vagyonával köteles helytállni. A jogi
személynek saját névvel, székhellyel, tagjaitól, illetve alapítójától elkülönített vagyonnal, valamint az
ügyvezetését és képviseletét ellátó szervezettel kell rendelkeznie.
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Gazdasági társaság

Business association with
legal entity

A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni
hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a tagok a
nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget közösen viselik. Jogi személyiségű gazdasági
társaság a korlátolt felelősségű társaság, a részvénytársaság, az európai részvénytársaság, a
közkereseti társaság és a betéti társaság.
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Korlátolt felelősségű
társaság

Private limited-liability
company

A korlátolt felelősségű társaság (kft.) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű 2013. évi V. törvény
törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben
törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű
szolgáltatásra terjed ki. A társaság kötelezettségeiért – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a tag
nem köteles helytállni. A törzsbetét a tag vagyoni hozzájárulása. A tagok törzsbetétei különböző
mértékűek lehetnek; az egyes törzsbetétek mértéke nem lehet kevesebb százezer forintnál. Minden
tagnak egy törzsbetéte lehet. A törzsbetétek összege a törzstőke, amely nem lehet kevesebb
hárommillió forintnál. Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek
összessége. Az üzletrész a társaság nyilvántartásba vételével keletkezik. A társaság egyszemélyes
is lehet. Nem ide tartozik: a nonprofit korlátolt felelősségű társaság 572.

GFO'2017 GFO'2017 megnevezés
kód
114
Részvénytársaság

Angol megnevezés

GFO'2017 tartalom

Jogszabály

Limited company

A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű
2013. évi V. törvény
részvényből álló alaptőkével működik, és a részvényes kötelezettsége a részvénytársasággal
szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A
részvénytársaság kötelezettségeiért a részvényes – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – nem
köteles helytállni. Az a részvénytársaság, amelynek részvényeit tőzsdére bevezették, nyilvánosan
működő részvénytársaságnak (nyrt.) minősül. Az a részvénytársaság, amelynek részvényei
nincsenek bevezetve a tőzsdére, zártkörűen működő részvénytársaságnak (zrt.) minősül. Az összes
részvény névértékének összege a részvénytársaság alaptőkéje. A zártkörűen működő
részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kevesebb ötmillió forintnál. A nyilvánosan működő
részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kevesebb húszmillió forintnál. Nem ide tartozik: a nonprofit
részvénytársaság 573.
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Közkereseti társaság

General partnership

Közkereseti társaság (kkt.) létesítésére irányuló társasági szerződés megkötésével a társaság tagjai 2013. évi V. törvény
arra vállalnak kötelezettséget, hogy a társaság gazdasági tevékenységének céljára a társaság
részére vagyoni hozzájárulást teljesítenek, és a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett
kötelezettségeiért korlátlanul és egyetemlegesen helytállnak. A közkereseti társaság tagjai
egyetemlegesen kötelesek helytállni a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett
kötelezettségeiért. A tagok a társasággal együtt is perelhetők. Nem ide tartozik: a nonprofit
közkereseti társaság 575.
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Betéti társaság

Limited partnership

A betéti társaság (bt.) létesítésére irányuló társasági szerződés megkötésével a társaság tagjai arra
vállalnak kötelezettséget, hogy a társaság gazdasági tevékenységének céljára a társaság részére
vagyoni hozzájárulást teljesítenek, továbbá legalább az egyik tag (a továbbiakban: beltag) vállalja,
hogy a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért a többi beltaggal
egyetemlegesen köteles helytállni, míg legalább egy másik tag (a továbbiakban: kültag) a társasági
kötelezettségekért – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – nem tartozik helytállási
kötelezettséggel. A betéti társaságra – az e címben foglalt eltérésekkel – a közkereseti társaságra
vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A kültag nem lehet a társaság vezető
tisztségviselője. Nem ide tartozik: a nonprofit betéti társaság 576.
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Szövetkezet

Cooperative

A szövetkezet a tagok vagyoni hozzájárulásából álló tőkével alapított, a nyitott tagság és a változó
2013. évi V. törvény
tőke elvei szerint működő, a tagok gazdasági és társadalmi szükségleteinek kielégítésére irányuló
tevékenységet végző jogi személy, amelynél a tag kötelezettsége a szövetkezettel szemben vagyoni
hozzájárulásának szolgáltatására és az alapszabályban meghatározott személyes közreműködésre
terjed ki. A szövetkezet kötelezettségeiért a tag nem köteles helytállni. A szövetkezet tevékenysége
értékesítésre, beszerzésre, termelésre és szolgáltatásra irányulhat. A szövetkezet nem természetes
személy tagjainak száma nem haladhatja meg a taglétszám húsz százalékát; a szövetkezetnek a
szövetkezeti formában működő jogi személy tagjait a nem természetes személy tagok számítása
során figyelmen kívül kell hagyni. A szövetkezet személyes közreműködést nem vállaló tagjainak
száma nem haladhatja meg a taglétszám negyedét.

2013. évi V. törvény
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Szociális szövetkezet

Angol megnevezés
Social cooperative

GFO'2017 tartalom

Jogszabály

A szociális szövetkezet célja a hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, 2006. évi X. törvény
valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése. A nevében viselnie kell a
„szociális szövetkezet” megnevezést. A szociális szövetkezet közhasznú jogállású lehet. A szociális
szövetkezetnek a természetes személy tagjain kívül helyi önkormányzat vagy nemzetiségi
önkormányzat, illetve ezek jogi személyiségű társulása (a továbbiakban együtt: önkormányzat),
továbbá jogszabályban meghatározott karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású szervezet
lehet a tagja. Szociális szövetkezetnek – az önkormányzat, továbbá karitatív tevékenységet ellátó
közhasznú jogállású szervezet tag kivételével – nem lehet személyes közreműködést nem vállaló
tagja. A szociális szövetkezet esetében a nem természetes személy tagok száma nem haladhatja
meg a taglétszám huszonöt százalékát. A szociális szövetkezetek esetében a személyes
közreműködés sajátos formája a közös termelésben való, a tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen
közreműködés (a továbbiakban: tagi munkavégzés). A tagi munkavégzés önálló, más
munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó törvény hatálya alá nem tartozó jogviszony,
amelyben az elvégzett munka ellentételezése a tagi munkavégzés arányában részben vagy
egészben a tagok által közösen megtermelt javak természetben történő átadásával is
megvalósulhat. Tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyt a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerint regisztrált álláskereső, illetve a közfoglalkoztatási
jogviszonyban lévő személy létesíthet és tarthat fenn. Ha a szociális szövetkezet tagi munkavégzési
jogviszonyban lévő tagja munkavégzésre irányuló más jogviszonyt létesít vagy tart fenn, e más
jogviszony fennállása alatt a tagi munkavégzési jogviszony szünetel. Nem ide tartozik: GFO 123
Iskola szövetkezet, GFO 128 Foglalkoztatási szövetkezet.
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Takarék- és
hitelszövetkezet

Savings and loan association Legalább 300 millió Ft indulótőkével alapítható.
savings and credit
cooperative

123

Iskola szövetkezet

School cooperative

2013. évi V. törvény,
2013. évi CCXXXVII.
törvény; 2006. évi X.
törvény

Az iskolaszövetkezet középfokú iskolában tanulók és felsőfokú iskolák hallgatói számára biztosít
2006. évi X. tv.,2012.
lehetőséget a munkavégzési feltételek megteremtésére, valamint gyakorlati képzésük elősegítésére. évi I. törvény
Az iskolaszövetkezetnek a nevében viselnie kell az „iskolaszövetkezet” megnevezést. Az
iskolaszövetkezet tevékenységének összhangban kell állnia a nevelési-oktatási intézmény, a
felsőoktatási intézmény pedagógiai és képzési célkitűzéseivel, az nem veszélyeztetheti a nevelésioktatási, a felsőoktatási intézmény működését, a nevelési-oktatási, a felsőoktatási intézményben
folytatott tanulmányokat. Amennyiben az iskolaszövetkezet nevelési-oktatási intézmény tagja
szakiskola vagy szakközépiskola, a gyakorlati képzés feladatait részben vagy egészben az
iskolaszövetkezet is elláthatja, feltéve, hogy rendelkezik a gyakorlati képzés megszervezéséhez
szükséges feltételekkel. Az iskolaszövetkezet közhasznú jogállású lehet. Az iskolaszövetkezet
alapításában és működésében nevelési-oktatási intézménynek tagként részt kell vennie. A nevelésioktatási intézmény akkor lehet az iskolaszövetkezet tagja, ha ezt alapító okirata lehetővé teszi és a
tagsághoz a nevelési-oktatási intézmény fenntartója hozzájárul.
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Agrárgazdasági
szövetkezet

Angol megnevezés

GFO'2017 tartalom

Jogszabály

Agricultural cooperative

Az agrárgazdasági szövetkezet a mező- vagy erdőgazdasági, valamint élelmiszeripari ágazatban fő- 2006. évi X. törvény
és kiegészítő tevékenységet folytató szövetkezet, amely fő tevékenységként tagjai tevékenységét
előmozdító jelleggel tagjai számára – azok elsődleges agrárgazdasági termeléséhez, termékeinek
piacra juttatásához – szolgáltatásokat nyújt, vagy tevékenységet folytat. Az agrárgazdasági
szövetkezetnek a nevében – az elsődleges tevékenységének megfelelően – a „mezőgazdasági”, az
„erdőgazdasági”, illetve az „élelmiszeripari” kifejezést fel kell tüntetnie.
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Biztosító szövetkezet

Insurance society

Biztosító szövetkezetet legalább 10 tag alapíthat. A biztosító szövetkezet tagjai által jegyzett, az
alapításhoz minimálisan szükséges, 50 millió Ft tőkén belül a pénzbeli hozzájárulásnak legalább 70
százalékot kell elérnie. Az 50 millió Ft tőkén belüli nem pénzbeli hozzájárulásban nem
szerepelhetnek az Szmt. szerinti immateriális javak. A biztosító szövetkezetnek a cégjegyzékbe
történő bejegyzésére kizárólag akkor kerülhet sor, ha a szövetkezeti vagyoni hozzájárulások
pénzbeli hányadát teljes egészében befizették. Ptk. 3:331. §-ában foglaltakon felül meg kell
határozni az alapszabályban: a biztosító szövetkezet tevékenységi körét biztosítási ág, ágazat
szerint, a biztosító szövetkezet adózott eredményének felhasználási elveit. Az alapszabály
rendelkezhet úgy, hogy a szövetkezet tagja – az alapszabályban megjelölt esetekben, módon és
mértékig – a közgyűlés döntése alapján pótbefizetésre kötelezhető. A volt tag (örököse) a vele való
elszámolásig részesedik a szövetkezet eredményéből.
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Foglalkoztatási
szövetkezet

Employment cooperative

A foglalkoztatási szövetkezet olyan szociális szövetkezet, amelynek legalább ötszáz természetes
2006. évi X. törvény
személy és legalább egy országos nemzetiségi önkormányzat a tagja. A foglalkoztatási szövetkezet
a hátrányos helyzetben lévő tagjai számára a munkafeltételek megteremtését elsősorban munkaerőkölcsönzés, valamint munkaközvetítő tevékenység útján valósítja meg, amelyre a munkaerőkölcsönzésre, a közhasznú kölcsönzőre vonatkozó, valamint a magán-munkaközvetítői tevékenység
folytatásának feltételeit szabályozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a saját
tagjai tekintetében munkaerő-kölcsönzési tevékenységet láthat el.
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Egyéb szövetkezet

Other cooperative

13

Egyéb jogi személyiségű Other enterprise with legal
entity
vállalkozás

A Ptk. rendelkezései szerint megalakult szövetkezetek, amelyek nem tartoznak a szövetkezetek
sajátos formái közé.
A 113-129 formákba nem tartozó jogi személyiségű vállalkozások.
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Ügyvédi iroda

132

Szabadalmi ügyvivő iroda Patent office

Law firm

2006. évi X. törvény;
2014. LXXXVIII.
törvény

2006. évi X. törvény

Ügyvédi irodát egy vagy több ügyvéd alapíthat alapító okirattal. Az iroda jogi személy és - az Ügyvédi 1998. XI. törvény
kamara által - az ügyvédi irodák névjegyzékébe való felvétellel jön létre. Felelősségbiztosítással kell
rendelkeznie, a cég nevében az ügyvédi iroda kifejezésnek szerepelnie kell.
A szabadalmi ügyvivői iroda jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amelynek kizárólag
szabadalmi ügyvivő tagja van. Szabadalmi ügyvivői irodát egy vagy több szabadalmi ügyvivő
alapíthat. A Kamara által történő nyilvántartásba vétellel jön létre, és alapszabálya szerint működik.
A szabadalmi ügyvivői iroda a működését csak a nyilvántartásba vételt követően kezdheti meg.

1995. évi XXXII.
Törvény
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Vízitársulat

Angol megnevezés
Water management
association

GFO'2017 tartalom
A vízitársulat jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetté minősíthető gazdálkodó
szervezet. A közfeladatát elsősorban saját munkaszervezetével köteles elvégezni. Egy működési
területen a területi vízgazdálkodási közfeladatok ellátására egyidejűleg csak egy társulat működhet.
A társulat közfeladatként a működési területén a tulajdonában, vagyonkezelésében, valamint
használatában lévő közcélú vízgazdálkodási műveken (a továbbiakban: társulati művek) területi
vízrendezési, vízkárelhárítási és mezőgazdasági vízhasznosítási feladatokat lát el, közcélú
vízilétesítményeket hoz létre, karbantartási és üzemeltetési feladatokat lát el. Működési területén
környezetvédelmi, természetvédelmi, táblán, illetve üzemen belüli meliorációs és mezőgazdasági
vízszolgáltatási feladatokat végezhet. A társulat alapszabályban meghatározott közfeladatait
elősegítő vállalkozási tevékenységet is folytathat.

Jogszabály
1995. évi LVII.
törvény; 2009. évi
CXLIV. törvény
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Erdőbirtokossági társulat Forestry association

A társulat az erdő művelési ágban nyilvántartott egy vagy több földrészlet tulajdonosai (a
1994. évi IL. törvény;
továbbiakban: tulajdonos) által az erdőgazdálkodási tevékenységgel összefüggő, valamint az ahhoz 2013. évi V. törvény
kapcsolódó feladatok ellátására létrehozott, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti
gazdálkodó szervezet. A társulat jogi személy. Társulatot legkevesebb két erdőtulajdonos alapíthat.
Tíz főnél kevesebb alapító tag a társulatot szerződéssel hozza létre. Egyebekben a társulat
alapítását az alapító tagok részvételével tartott alakuló közgyűlés határozza el.
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Végrehajtó iroda

Bailiff's office

A végrehajtói iroda az önálló bírósági végrehajtói tevékenység végzésének elősegítésére
1994. évi LIII. törvény
határozatlan időre alapított, jogi személyiséggel rendelkező szervezet. A végrehajtói iroda
alapítására, nyilvántartására, működésére, ellenőrzésére, megszűnésére és tagjainak felelősségére
e törvényben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvnek a korlátolt felelősségű társaságra
vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Végrehajtói iroda az egyszemélyes korlátolt felelősségű
társaságra vonatkozó szabályok szerint nem működhet.n Végrehajtói irodát természetes személyek
vagy gazdasági társaságok alapíthatnak olyan módon, hogy az irodában a szavazati jog több mint
50%-át önálló bírósági végrehajtó tag (e fejezetben a továbbiakban: végrehajtó tag) gyakorolja, és
vezető tisztségviselője csak végrehajtó tag lehet.
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Közjegyzői iroda

Notary office

A közjegyzői iroda a közjegyzői tevékenység végzésének elősegítésére határozatlan időre alapított, 1991 évi XLI. törvény;
jogi személyiséggel rendelkező szervezet. A közjegyzői iroda alapítására, nyilvántartására,
2013. évi V. törvény
működésére, ellenőrzésére, megszűnésére és tagjainak felelősségére – e törvényben foglalt
eltérésekkel – a Polgári Törvénykönyvnek a korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó szabályait kell
alkalmazni. Közjegyzői irodát természetes személyek alapíthatnak olyan módon, hogy a szavazati
jog több mint 50%-át közjegyző tag (e címben a továbbiakban: közjegyző tag), a (3) bekezdésben
foglalt esetben a közjegyző tagok együttesen gyakorolják, és vezető tisztségviselő is csak közjegyző
tag lehet. Közjegyzői irodaként a cégjegyzékbe bejegyzett iroda működhet. A közjegyzői iroda az
előtársaságra vonatkozó szabályok alapján nem kezdheti meg működését.
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Jogi személyiségű
európai gazdasági
vállalkozások

European enterprise with
legal entity

GFO'2017 GFO'2017 megnevezés
Angol megnevezés
kód
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Európai részvénytársaság Statute for a European
company (SE)
(SE)

GFO'2017 tartalom
Az európai részvénytársaság olyan jogi személyiségű részvénytársaság, amelynek alapítására,
szervezetére és működésére a Tanács 2157/2001/EK rendeletét kell alkalmazni a 2004. évi XLV.
törvényben foglaltakkal együtt. Az európai részvénytársaság alapítására azon tagállamnak a
nyilvánosan működő részvénytársaságokra vonatkozó jogszabályai vonatkoznak, mely tagállamban
az európai részvénytársaság létrehozza a székhelyét. Az európai részvénytársaság a
cégnyilvántartásba történő bejegyzés napján jön létre. A részvénytársaság cégbejegyzésére,
valamint törlésére vonatkozó adatoknak a Cégközlönyben történő közzétételét követő 30 napon
belül a cégbíróság intézkedik az adatoknak az Európai Közösségek hivatalos Lapjában történő
nyilvánosságra hozataláról az Európai Unió hivatalos közlemények közzétételéért felelős hivatalához
történő megküldés útján. Ennek során a cégbíróság feltünteti a bejegyzésre vonatkozó végzésének
számát, a végzés keltét, azt a tényt, hogy a közzétételre Magyarországon, a Cégközlönyben került
sor, valamint a Cégközlönyben történt közzététel napját is.

European cooperative society Az SCE szupranacionális forma, amely a nemzeti jogi szabályozás alapján működő szövetkezetek
(SCE)
mellett, kiegészítő jelleggel alapítható. Alapítására nem a belső jogi normák, hanem a közösségi jog
ad felhatalmazást, illetve működésének szabályait is, túlnyomórészt, ez utóbbi határozza meg. Az
SCE jogi személy, a cégjegyzékbe való bejegyezéssel jön létre, legalább 30000 Ft jegyzett tőkével.
Ha a tagállami jogszabályok egyes, speciális tevékenységet folytató szövetkezetre ennél magasabb
minimum tőkét állapítanak meg pl. hitelintézetek, akkor ezek a követelmények az ilyen
tevékenységet folytató SCE-re is irányadók. Az SCE tőkéje részjegyekre oszlik. Amennyiben a
szövetkezet alapszabálya eltérően nem rendelkezik, az SCE alapításakor egyetlen tag felelőssége
sem haladhatja meg az általa jegyzett összeg mértékét. Amennyiben az SCE tagjainak felelőssége
korlátozott, az SCE elnevezésében fel kell tüntetni a korlátolt felelősségű kifejezést. Székhelye a
közösségen belül szabadon megválasztható. A tagok létszáma és az SCE tőkéje változó lehet.

Jogszabály
2004. évi XLV.
törvény,
22157/2001/EK
rendelete., 2013. évi
V. törvény, 2006. évi
V. törvény

Tanács 1435/2003/EK
r., 2006. évi LXIX.
törvény, 2006. évi X.
törvény, 2006. évi V.
törvény
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Európai szövetkezet
(SCE)
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2003. XLIX. tv.; 2013.
Magyarországi székhelyű European economic interest A magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés olyan jogi személyiségű egyesülés,
grouping
EEIG
established
in
amelynek
alapítására,
szervezetére
és
működésére
a
Tanács
2137/85/EGK
rendeletét
kell
évi V. törvény; 2006.
európai gazdasági
Hungary
alkalmazni a 2003. évi XLIX. tv. 1. § (2)-(5) bekezdésében foglalt kiegészítésekkel. A magyarországi évi V. törvény;
egyesülés
székhelyű európai gazdasági egyesülés cégbejegyzéssel a bejegyzés napján jön létre.

2137/85/EGK r.
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kód
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Európai területi
együttműködési
csoportosulás (EGTC)

Angol megnevezés
European grouping of
territorial cooperation EGTC

GFO'2017 tartalom

Jogszabály

A magyarországi székhelyű európai területi együttműködési csoportosulás (a továbbiakban: európai
területi társulás) a tagok által aláírt Egyezménnyel és Alapszabállyal hozható létre. A csoportosulás
célkitűzéseit, feladatait a tagoknak az együttműködési egyezményben kell megállapítaniuk.
Magyarország tekintetében tagnak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti
szervezeteket kell érteni (magyar jog szerinti tagok). Az európai területi társulásban a törvény
szerinti szerv akkor vehet részt, ha jogi személyiséggel rendelkezik. Európai területi társulás
elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem alapítható, közhatalmi tevékenységet
nem végezhet. Az európai területi társulás az egyezményben meghatározott cél megvalósítása
érdekében önállóan gazdálkodik. Az alapszabályban meghatározottak szerint a térség
versenyképességét előmozdító vállalkozási tevékenységet végezhet, amennyiben az az európai
területi társulás célját nem veszélyezteti. Az európai területi társulás bírósági nyilvántartásba vétellel
jön létre. A nyilvántartásba vételi eljárás nemperes eljárás, melyre a Fővárosi Törvényszék
kizárólagosan illetékes. Az eljárásban a jogi képviselet kötelező. Tevékenységét a nyilvántartásba
vételről szóló határozat jogerőre emelkedése után kezdheti meg.

2014. évi LXXV.
törvény,
1082/2006/EK r.,
2/2014. (XII. 30.) KKM
rendelet.

A 12 csoport folytatás
2013. évi V. törvény
A közérdekű nyugdíjas szövetkezet (a továbbiakban: nyugdíjas szövetkezet) célja, hogy a még aktív 2013. évi V. törvény
időskorúak számára foglalkoztatást, munkaerőpiaci reaktivizálást biztosítson, a tagok gazdasági és
szociális helyzetét előmozdítsa. A nyugdíjas szövetkezet célja továbbá, hogy a következő
generációk számára a tagoknál felhalmozódott tudás, szakmai- és élettapasztalat átadásra kerüljön.
A nyugdíjas szövetkezet a céljainak megvalósításával közérdeket is szolgál. Csak természetes
személy tagja lehet. Tagjainak legalább kilencven százaléka olyan természetes személy, aki
öregségi nyugdíjban részesül. Nem lehet személyes közreműködést nem vállaló tagja.
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Szövetkezet (folytatás)
Közérdekű nyugdíjas
szövetkezet
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Jogi személyiség nélküli
vállalkozás

Enterprise without legal entity Saját cégnevük alatt abszolút jogképességgel, vagyis teljes körű jogalanyisággal rendelkező, de jogi
személyiség nélküli vállalkozási formák, tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelősek a cég
tartozásaiért.

21

Jogi személyiség nélküli
gazdálkodó szervezet

Business association without A jogi személyiség nélküli gazdasági társaság: a víziközmű társaság, a betéti társaság, valamint
legal entity
jellegét tekintve az egyéni cég.

2013. évi V. törvény

GFO'2017 GFO'2017 megnevezés
kód
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Víziközmű-társulat

Angol megnevezés
Public water utility
association

GFO'2017 tartalom

Jogszabály

A víziközmű társulat tagjai az érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkező vagy az ingatlant 1995. évi LVII.
egyéb jogcímen használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező
Törvény
szervezetek. A víziközmű társulat közfeladatként kizárólag a település, vagy több település esetén
az együttesen ellátható települések belterületi, illetve lakott területi részének közműves vízellátását,
szennyvízelvezetését, szennyvíztisztítását, a belterületi vízrendezést és csapadékvíz-gazdálkodást
szolgáló vízilétesítményeket hoz létre, illetve fejleszt. A víziközmű társulat közfeladatán és az ahhoz
kapcsolódó helyreállítási munkákon kívül egyéb tevékenységet nem végezhet. Ha a víziközmű
társulat közfeladatát teljesítette, a vízgazdálkodási társulatokról szóló kormányrendelet szerinti
elszámolási eljárásra, ha a közfeladat teljesítése nélkül jogutód nélkül megszűnik, a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerinti
végelszámolásra kerül sor. A víziközmű társulat törvényességi felügyeletét a cégbíróság látja el,
szakmai ellenőrzését a társulat székhelye szerinti vízügyi igazgatási szerv látja el.

22

Gazdasági tevékenységet Other enterprise without legal Ide tartozik a 211-213 csoportokba nem sorolható egyéb jogi személyiség nélküli vállalkozás.
entity
végző jogalany

226

Branch establishment of
Külföldi vállalkozás
magyarországi fióktelepe foreign enterprise

Ide tartozik a külföldi vállalkozás jogi személyiséggel nem rendelkező, gazdálkodási önállósággal
felruházott olyan szervezeti egysége, amelyet önálló cégformaként a belföldi cégnyilvántartásban a
külföldi vállalkozás fióktelepeként bejegyeztek. A vállalkozási tevékenységet a cégbejegyzést
követően kezdheti meg, és nem folytathat a külföldi vállalkozás, illetve más devizakülföldi nevében
képviseleti és ügynöki tevékenységet. A fióktelep devizabelföldinek minősül. A fióktelep
cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.
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Hungarian depot of European
Külföldi székhelyű
economic interest grouping
európai gazdasági
egyesülés magyarországi EEIG established abroad
telephelye

A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelyének nyilvántartásba
2006. évi V. törvény,
vételére, illetve nyilvántartására a Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság rendelkezik hatáskörrel és 2137/85EGK rendelet
kizárólagos illetékességgel. Nem önálló jogalany. A telephely esetében a kötelezően feltüntetendő
adatok esetében csak az úgynevezett általános adatok egy részét kell bejegyezni. A külföldi
vállalkozás nevét a cégnévben meg kell jelölni. A telephely önálló cégjegyzékszámmal,
adószámmal, statisztikai számjellel rendelkezik. A cégjegyzék a telephely anyacége, az európai
gazdasági egyesülés tekintetében is tartalmazza az alapvető információkat pl. neve, székhelye. Az
európai gazdasági egyesülés telephelyének cégbejegyzésére, valamint törlésére vonatkozó
adatoknak a Cégközlönyben történő közzétételét követő harminc napon belül a cégbíróság
intézkedik az adatoknak az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő nyilvánosságra
hozataláról az Európai Unió hivatalos közlemények közzétételéért felelős hivatalának való
megküldés útján. Ennek során a cégbíróság feltünteti a bejegyzésre vonatkozó végzésének számát,
a végzés keltét, azt a tényt, hogy a közzétételre Magyarországon a Cégközlönyben került sor,
valamint a Cégközlönyben történt közzététel napját is.

1997. CXXXII.
törvény; 2006. évi V.
törvény
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Egyéni cég

Angol megnevezés

GFO'2017 tartalom

Jogszabály

Sole propriatorship

Az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított,
jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön
létre. Az egyéni cég jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így
különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. Az egyéni cég
alapításához közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba
foglalt alapító okiratra van szükség, amelyet a tagnak (alapítónak) alá kell írnia. Az alapító okirat
aláírásának legkorábbi napja az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételt követő nap. Az egyéni cég
kötelezettségeiért elsősorban az egyéni cég felel vagyonával. Ha az egyéni cég vagyona a
követelést nem fedezi, a tag saját vagyonával korlátlanul felel.

Önálló vállalkozó az egyéni vállalkozó, az egyéb önálló vállalkozó, valamint az adószámmal
rendelkező magánszemély.
Az egyéni vállalkozó az a természetes személy, aki üzletszerűen - rendszeresen, nyereség- és
2009. évi CXV.
vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett - termelő- vagy
törvény
szolgáltatótevékenységet végez. Tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával felel.
Természetes személy csak egy egyéni vállalkozást alapíthat, és egyidejűleg nem lehet gazdasági
társaságnak korlátlanul felelős tagja. Az egyéni vállalkozó - kérelmére - a cégjegyzékbe egyéni
cégként bejegyezhető, egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá vagy egyszemélyes
részvénytársasággá alakulhat át. Több tevékenységet folytathat, amelyet több telephelyen,
fióktelepen végezhet. Közreműködőként alkalmazottat, bedolgozót, segítő családtagot, szakiskolai,
szakközépiskolai tanulót foglalkoztathat. Képesítéshez kötött tevékenységet csak a jogszabályokban
meghatározott követelményeknek eleget téve végezhet. Az egyéni vállalkozói tevékenység
megkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló szándékáról a természetes személy a nyilvántartást
vezető szervhez e törvény rendelkezéseinek megfelelő bejelentést nyújtson be személyesen a
Hatóság útján vagy ügyfélkapun keresztül az erre a célra rendszeresített űrlapon (a továbbiakban:
elektronikus bejelentés). Az egyéni vállalkozók nyilvántartását a Közigazgatási és Elektronikai
Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) végzi. A nyilvántartást vezető szerv az egyéni
vállalkozót - azonosításra alkalmas nyilvántartási szám megállapításával egyidejűlegnyilvántartásba veszi, és megküldi, vagy a Hatóság közreműködésével átadja a 9. §-ban
meghatározott adatokat tartalmazó igazolást a bejelentő részére. Az egyéni vállalkozói tevékenység
a nyilvántartásba vétel napján kezdhető meg. Ha az egyéni vállalkozó kéri, számára a Hatóság
egyéni vállalkozói igazolványt állít ki. Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység
megkezdésének és folytatásának nem feltétele. Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során
az egyéni vállalkozó megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve
(aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni.
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Önálló vállalkozó

Entrepreneur
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Egyéni vállalkozó

Private entrepreneur

2013. évi V. törvény;
2009. évi CXV.
törvény
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Egyéb önálló vállalkozó

Angol megnevezés

GFO'2017 tartalom

Jogszabály

Other entrepreneur

Egyéb önálló vállalkozó, aki nem tartozik az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi
CXV. törvény hatálya alá és nem szerepel az egyéni vállalkozói nyilvántartásban, de üzletszerű
tevékenységet folytat. Ilyenek: a közjegyző a közjegyzőkről szóló törvényben meghatározott
tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét közjegyzői iroda tagjaként
folytatja), az önálló bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtásról szóló törvényben meghatározott
tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét végrehajtói iroda tagjaként
folytatja), az egyéni szabadalmi ügyvivő a szabadalmi ügyvivőkről szóló törvényben meghatározott
tevékenysége tekintetében, az ügyvéd az ügyvédekről szóló törvényben meghatározott
tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy
alkalmazott ügyvédként folytatja), a magánállatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító
igazolvánnyal rendelkező magánszemély, jogtanácsos e tevékenysége tekintetében.

1995. évi CXVII.
törvény, 1991. évi XLI
törvény, 1994. évi LIII.
törvény, 1995. évi
XXXII. törvény, 1998.
évi XI. törvény, 2012.
évi CXXVII. törvény,
1983. 3. tvr.

Private individual with tax
number

Egyéni vállalkozónak nem minősülő, de adószámmal rendelkező, az általános forgalmi adó hatálya
alá tartozó magánszemély, vagy az adószám kiváltására kötelezett magánszemély, aki áfa
fizetésére kötelezett, illetve aki nem kötelezett (pl. humánorvosi tevékenységet, adómentes
ingatlanbérbeadást folytató). Mezőgazdasági őstermelő: az aki a 16. életévét betöltött, nem egyéni
vállalkozó magánszemély, aki a saját gazdaságában a törvényben felsorolt termékek előállítására
irányuló tevékenységet folytat, és ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, ideértve
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási
rendszerben nyilvántartott mezőgazdasági termelő magánszemélyt, valamint a termőföldről szóló
törvény szerint családi gazdálkodónak minősülő magánszemélyt és e magánszemélynek a családi
gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagját is, mindegyikre vonatkozóan a
törvényben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenysége(i)nek bevétele (jövedelme)
tekintetében. Nem ide tartozik a háztartásban alkalmazottat foglalkoztató, adószámmal rendelkező
magánszemély 961.

2007. évi CXXVII.
törvény; 2003. évi
XCII. törvény; 1995.
évi CXVII. törvény

233

Adószámmal rendelkező
magánszemély

3

Költségvetési szervek és Budgetary units and entities
költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervek

31

Központi költségvetési
irányító és költségvetési
szervek

Central government
administration and units
supervised by them

A költségvetési szerv az államháztartás részét képező, törvényi rendelkezések szerint
nyilvántartásba vett olyan jogi személy, amely jogszabályban meghatározott vagy az alapító
okiratban rögzített közfeladat ellátására jött létre. Ide tartoznak továbbá a költségvetési szervek
gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyek is. A törzskönyvi jogi
személyekről (költségvetési szervekről, a helyi önkormányzatokról, a nemzetiségi
önkormányzatokról, a többcélú kistérségi társulásokról, a jogi személyiségű társulásokról, a térségi
fejlesztési tanácsokról, valamint jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására
vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyekről) a kincstár nyilvános és közhiteles
nyilvántartást vezet, amelynek külön jogszabályban meghatározott adatait interneten keresztül is
elérhetővé és kereshetővé teszi.

Ide tartozik a 311 Központi költségvetési irányító szerv és a 312 Központi költségvetési szerv.

GFO'2017 GFO'2017 megnevezés
kód
311
Központi költségvetési
irányító szerv

Angol megnevezés
Central budgetary
administration

GFO'2017 tartalom
A központi költségvetési szerv felett irányítási jogokkal rendelkező költségvetési szerv.

Jogszabály
2011. évi CXCV.
törvény, 368/2011.
(XII. 31.) Korm.
rendelet

312

Központi költségvetési
szerv

Budgetary unit supervised by A központi költségvetési szerv, amelyet az Országgyűlés, a Kormány vagy a miniszter költségvetési 2011. évi CXCV.
central government
szervként alapíthat.
törvény, 368/2011.
(XII. 31.) Korm.
rendelet

32

Helyi önkormányzati
költségvetési irányító és
költségvetési szervek

Local government
Ide tartozik a 321 Helyi önkormányzat, a 326 Többcélú kistérségi társulás, a 327 Helyi
administration and budgetary önkormányzatok jogi személyiségű társulása, a 328 Területfejlesztési önkormányzati társulás, mint
unit supervised by them
irányító szervek, valamint a 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv és a 325 Polgármesteri
hivatal (költségvetési szerv).

2011. évi CLXXXIX.
törvény, 2011. évi
CXCV. törvény,
368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

321

Helyi önkormányzat

Local government

A helyi önkormányzat (községi, városi, járásszékhely városi, megyei jogú városi, fővárosi, főváros
kerületi és megyei önkormányzat) ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként
vállalt feladat- és hatásköröket. A helyi önkormányzat - törvényben meghatározott esetekben - az
állammal kötött külön megállapodás alapján elláthat állami feladatokat.

2011. évi CLXXXIX.
törvény, 2011. évi
CXCV. törvény,
368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

322

Helyi önkormányzati
költségvetési szerv

Budgetary unit supervised by A helyi önkormányzati költségvetési szerv, amelyet a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok
local government
jogi személyiséggel rendelkező társulása, a többcélú kistérségi társulás és a térségi fejlesztési
tanács ekként alapít.

2011. évi CLXXXIX.
törvény, 2011. évi
CXCV. törvény,
368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

325

Önkormányzati hivatal
(költségvetési szerv)

Office of local government
(budegetary unit)

A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester
vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati
hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. Ide tartozik a (fő)polgármesteri hivatal,
a megyei önkormányzati hivatal és a közös képviselő-testület hivatala.

2011. évi CXCV.
törvény, 368/2011.
(XII. 31.) Korm.
rendelet

327

Helyi önkormányzatok
társulása

Association of local
government with legal
personality

Két vagy több képviselőtestület megállapodhat jogi személyiséggel rendelkező társulás
létrehozásában, ha a feladat, szolgáltatás közös ellátása, intézmény vagy más szervezet közös
alapítása, fenntartása szükségessé teszi, hogy a társulás önállóan vállaljon kötelezettségeket, és
rendelkezzen vagyoni jogokkal. A jogi személyiséggel rendelkező társulás létrehozásához társulási
megállapodás szükséges. Működése során - külön törvényben foglaltak szerint - a költségvetési
szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

2011. CLXXXIX. tv

328

Területfejlesztési
önkormányzati társulás

Multipurpose development
association of local
government

A települések összehangolt fejlesztésére, közös területfejlesztési programok kialakítására és
megvalósítására létrehozott, jogi személyiségű költségvetési szerv.

1996. XXI. tv..; 2011.
CLXXXIX. tv

GFO'2017 GFO'2017 megnevezés
Angol megnevezés
kód
34
Köztestületi költségvetési Public body and budgetary
irányító és költségvetési institution
szervek

GFO'2017 tartalom

Jogszabály

Ide tartozik a 341 Köztestületi költségvetési irányító szerv és a 342 Köztestületi költségvetési szerv.

341

Köztestületi költségvetési Public body
irányító szerv

A köztestületi költségvetési szerv felett irányítási jogokkal rendelkező köztestület mint pl. Magyar
Tudományos Akadémia, Magyar Művészeti Akadémia

2011. évi CXCV.
törvény, 368/2011.
(XII. 31.) Korm.
rendelet

342

Köztestületi költségvetési Public authority budgetary
unit supervised by public
szerv

Köztestületi költségvetési szerv, amelyet külön törvény alapján a GFO 341 alá tartozó köztestület
ekként alapít.

2011. évi CXCV.
törvény, 368/2011.
(XII. 31.) Korm.
rendelet

body

35

Országos nemzetiségi
önkormányzati
költségvetési irányító és
költségvetési szervek

Nationwide nationality selfIde tartozik a 351 Országos nemzetiségi önkormányzat, a 352 Országos nemzetiségi önkormányzati 2011. évi CXCV.
government and budgetary
költségvetési szerv és a 353 Országos nemzetiségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása.
törvény, 368/2011.
institution supervised by them
(XII. 31.) Korm.
rendelet, 2011. évi
CLXXIX. törvény

351

Országos nemzetiségi
önkormányzat

Nationwide nationality selfgovernment

A törvényben meghatározott nemzetiségi közszolgáltatási feladatokat ellátó, testületi formában
működő, jogi személyiséggel rendelkező, demokratikus választások útján létrehozott szervezet,
amely a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésére, a nemzetiségek
érdekeinek védelmére és képviseletére, a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetiségi közügyek
országos szinten történő önálló intézésére jön létre.

2011. évi CXCV.
törvény, 368/2011.
(XII. 31.) Korm.
rendelet, 2011. évi
CLXXIX. törvény

352

Országos nemzetiségi
önkormányzati
költségvetési szerv

Budgetary institution
supervised by nationwide
nationality self-government

Az országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, amelyet az országos nemzetiségi
önkormányzat vagy az országos nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű társulása ekként
alapít.

2011. évi CXCV.
törvény, 368/2011.
(XII. 31.) Korm.
rendelet, 2011. évi
CLXXIX. törvény

353

Országos nemzetiségi
önkormányzatok
társulása

Cooperative of Nationwide
nationality self-government
with legal entity

Az országos nemzetiségi önkormányzat a feladatainak hatékonyabb ellátására szabadon társulhat
más nemzetiségi önkormányzattal, illetve helyi önkormányzattal. A társulás feltételeit
megállapodásban kell rögzíteni. A jogi személyiséggel rendelkező társulás létrehozásához társulási
megállapodás szükséges. Működése során - külön törvényben foglaltak szerint - a költségvetési
szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

2011. évi CXCV.
törvény, 368/2011.
(XII. 31.) Korm.
rendelet, 2011. évi
CLXXIX. törvény

36

Területfejlesztési
tanácsok

Regional development
council

A területfejlesztés feladataira létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező társulás. A fejlesztési
feladat területi hatókörétől függően a tanács és a társulás különböző kategóriát alkot. A jogi
személyiséggel rendelkező társulás létrehozásához társulási megállapodás szükséges. Működése
során - külön törvényben foglaltak szerint - a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.

1996. évi XXI.
törvény, 2011. évi
CLXXXIX. törvény

362

Térségi fejlesztési tanács Geographical area

A régió-, illetve a megyehatárokon túl terjedő, továbbá egyes kiemelt területfejlesztési feladatok
ellátására a regionális fejlesztési tanácsok, illetve a megyei területfejlesztési tanácsok hozzák létre.
A térségi fejlesztési tanács jogi személy.

1996. évi XXI. törvény

development council

GFO'2017 GFO'2017 megnevezés
kód
37
Helyi nemzetiségi
önkormányzati
költségvetési irányító és
költségvetési szervek

Angol megnevezés

GFO'2017 tartalom

Jogszabály

Local nationality selfIde tartozik a 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat, a 372 Helyi nemzetiségi önkormányzati
government and budgetary
költségvetési szerv és a 373 Helyi nemzetiségi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező
institution supervised by them társulása.

2011. évi CXCV.
törvény, 368/2011.
(XII. 31.) Korm.
rendelet, 2011. évi
CLXXIX. törvény

371

Helyi nemzetiségi
önkormányzat

Local nationality selfgovernment

A törvényben meghatározott nemzetiségi közszolgáltatási feladatokat ellátó, testületi formában
működő, jogi személyiséggel rendelkező, demokratikus választások útján létrehozott szervezet,
amely a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésére, a nemzetiségek
érdekeinek védelmére és képviseletére, a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetiségi közügyek
települési vagy területi szinten történő önálló intézésére jön létre. A települési nemzetiségi
önkormányzat és területi nemzetiségi önkormányzat elnevezése együttesen helyi nemzetiségi
önkormányzat.

2011. évi CLXXIX.
törvény

372

Helyi nemzetiségi
önkormányzati
költségvetési szerv

Budgetary institution
supervised by local
nationality self-government

A helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, amelyet a helyi nemzetiségi önkormányzat
vagy a helyi nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű társulása ekként alapít.

2011. évi CXCV.
törvény, 368/2011.
(XII. 31.) Korm.
rendelet, 2011. évi
CLXXIX. törvény

373

Helyi nemzetiségi
önkormányzatok
társulása

Cooperative of local
nationality self-government
with legal entity

2013-ban megszűnő gazdálkodási forma. A helyi nemzetiségi önkormányzat a feladatainak
hatékonyabb ellátására szabadon társulhat más nemzetiségi önkormányzattal, illetve helyi
önkormányzattal. A társulás feltételeit megállapodásban kell rögzíteni. A jogi személyiséggel
rendelkező társulás létrehozásához társulási megállapodás szükséges. Működése során - külön
törvényben foglaltak szerint - a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.

2011. évi CLXXXIX.
törvény, 2011. évi
CLXXIX. törvény

38

Other unit operated similarly
Költségvetési rend
szerint gazdálkodó egyéb to budgetary unit
szervek

381

Költségvetési rend
szerint gazdálkodó,
központi költségvetési
körbe tartozó szerv

Other central government
units operated similarly to
budgetary unit

382

Költségvetési rend
szerint gazdálkodó,
önkormányzati
költségvetési körbe
tartozó szerv
Költségvetési technikai
kódok

Other local government units Az önkormányzati költségvetési körbe tartozó azon önálló jogi személyek, amelyek a költségvetési
operated similarly to
szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazzák. A Magyar Államkincstár által vezetett
budgetary unit
törzskönyvi nyilvántartásban egyéb törzskönyvi jogi személyként vannak nyilvántartásba véve, és
nem tartoznak a 321, 327-328, 371, 373, 351, 353 és a 36 gazdálkodási formakód csoportokhoz
tartozó kategóriák egyikébe sem.

39

Budgetary technical entity
without legal personality

Ide tartozik a 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv,
a 382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv,
valamint a 383 Állami felsőoktatási intézmény által fenntartott közoktatási, köznevelési intézmény.
A központi költségvetési körbe tartozó azon önálló jogi személyek, melyek a költségvetési szervek
2011. évi CXCV.
gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazzák. A Magyar Államkincstár által vezetett
törvény
törzskönyvi nyilvántartásban egyéb törzskönyvi jogi személyként vannak nyilvántartásba véve.
Idetartozik a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény hatálya alá tartozó Médiatanács.

A költségvetési gazdálkodás rendszerében önállóan gazdálkodó, könyvvezetésre és beszámolásra
kötelezett, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező költségvetési prezentációs alapegységek.

2011. évi CXCV.
törvény

GFO'2017 GFO'2017 megnevezés
kód
391
Központi kezelésű
előirányzat

Angol megnevezés

GFO'2017 tartalom

Jogszabály

State-administered
appropriation

Technikai kód, amelyet csak a Magyar Államkincstár használhat az állami költségvetés központi
kezelésű előirányzataira.

2011. évi CXCV.
törvény, 368/2011.
(XII. 31.) Korm.
rendelet

392

Fejezeti kezelésű
előirányzat

Chapter-administered
appropriation

Technikai kód, amelyet csak a fejezeti jogosítvánnyal rendelkező szervezetek használhatnak az
állami költségvetés fejezeti kezelésű előirányzataira.

2011. évi CXCV.
törvény, 368/2011.
(XII. 31.) Korm.
rendelet

393

Elkülönített állami
pénzalap

Separate budgetary fund

Az állam egyes feladatait részben államháztartáson kívüli forrásokból finanszírozó olyan alap, amely
működésének jellege az államháztartáson belül elkülönített finanszírozást tesz szükségessé. Alapot
létrehozni csak törvénnyel lehet, amelyben meg kell határozni az alap rendeltetését, bevételi
forrásait, a teljesíthető kiadások körét, valamint az alappal való rendelkezésre jogosult, a
felhasználásért felelős minisztert. A miniszter az alap feladatainak ellátásával kizárólag központi
költségvetési szervet vagy kivételesen köztestületet bízhat meg.

2011. évi CXCV.
törvény, 368/2011.
(XII. 31.) Korm.
rendelet

394

Nyugdíjbiztosítási Alap

Pension insurance fund
pension fund social security

A kötelező társadalombiztosítás rendszerében az államháztartás részét képező önállóan gazdálkodó
pénzügyi alap, amely a kötelező munkáltatói, munkavállalói járulék befizetésből, a költségvetésből
és egyéb forrásból képződik. A nyugdíjbiztosítási alap kezelésével kapcsolatos kérdésekben az
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság mint a vonatkozó pénzügyi alap kezelője dönt. Az alap
és kezelő szerve - a törvényben meghatározott eltérésekkel - a költségvetési szervezetekre
vonatkozó gazdálkodási, pénzügyi, elszámolási és számviteli rendet alkalmazza. Gazdálkodását
éves költségvetés alapján kell folytatni.

2011. évi CXCV.
törvény, 368/2011.
(XII. 31.) Korm.
rendelet, 1992. évi
LXXXIV. törvény,
1998. évi XXXIX.
törvény

395

Egészségbiztosítási Alap Helath insurance fund health A kötelező társadalombiztosítás rendszerében az államháztartás részét képező önállóan gazdálkodó 2011. évi CXCV.

396

Nemzeti Együttműködési National cooperational fund
Alap

care fund social security

pénzügyi alap, amely a kötelező munkáltatói, munkavállalói járulék befizetésből, a költségvetésből
és egyéb forrásból képződik. Az egészségbiztosítási alap kezelésével kapcsolatos kérdésekben az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár, mint a vonatkozó pénzügyi alap kezelője dönt. Az alap és
kezelő szerve - az 1992. LXXXIV. tv-ben meghatározott eltérésekkel - a költségvetési szervezetekre
vonatkozó gazdálkodási, pénzügyi, elszámolási és számviteli rendet alkalmazza. Gazdálkodását
éves költségvetés alapján kell folytatni.

törvény, 368/2011.
(XII. 31.) Korm.
rendelet, 1992. évi
LXXXIV. törvény,
1998. évi XXXIX.
törvény

A Nemzeti Együttműködési Alap (továbbiakban: Alap) az Áht. szerinti - a civil önszerveződések
működését, a nemzeti összetartozást, valamint a közjó kiteljesedését, illetve a civil szervezetek
szakmai tevékenységét támogató - központi költségvetési előirányzat. Az Alap feletti rendelkezési
jogot - ágazati stratégiai döntéseivel összhangban - a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért
felelős miniszter gyakorolja, és felel annak felhasználásáért.

2011. évi CLXXV.
törvény

GFO'2017 GFO'2017 megnevezés
kód
397
Járási hivatalok

Nonprofit és egyéb nem
nyereségérdekelt
szervezet
51-59, 69 Statisztikai nonprofit
szervezet
5, 6

Angol megnevezés
District office

GFO'2017 tartalom

Jogszabály

A járás az állam szervezetének legalacsonyabb szintű területi és szervezeti egysége. A járások
2012. évi XCIII
kialakításának időpontja 2013. január 1. A járások a település és a megye szintje közötti
törvény
államigazgatási egység, amelyek a fővárosi és megyei kormányhivatalok kirendeltségei. A
járásokban a járási hivatalok, a fővárosban kerületi járási hivatalok működnek. A járási kormányablakok a járási hivatalok szervezeti egységei. A járási hivataloknak nincs önálló jogi személyiségük.
Nyilván-tartásukat a Magyar Államkincstár végzi.

Nonprofit and other not profit Ide tartoznak a jogi személyiségű és a jogi személyiség nélküli nonprofit szervezetek.
oriented organisation
Statistical nonprofit
organisation

Statisztikai nonprofit szervezetek: az egyesület (annak különös formái, a párt a szakszervezet és
munkavállalói érdekképviselet), a köztestület, az egyházi szervezet, az alapítvány, a nonprofit
gazdasági társaság, a pénztárszervezet, az egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet, a jogi
személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaság és az egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit
szervezet.

5

Jogi személyiségű
nonprofit szervezet

Nonprofit organisation with
legal entity

Ide tartozik a GFO 51-52 Egyesület, GFO 54 Köztestület, GFO 55 Egyházi szervezet, GFO 56
Alapítvány, GFO 57 Nonprofit gazdasági társaság, GFO 58 Pénztárszervezet, GFO 59 Egyéb jogi
személyiségű nonprofit szervezet.

51-52

Egyesület

Association

Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. Egyesület nem
alapítható gazdasági tevékenység céljára, de az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül
összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Vagyonát céljának megfelelően
használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
Az egyesület alapszabálya az egyesület valamely szervezeti egységét jogi személlyé nyilváníthatja.
Létrehozásához alapszabály elfogadása, az alapszabály elfogadásához legalább tíz személy
egybehangzó akaratnyilatkozata szükséges.

51

Párt, érdekképviselet,
szövetség, az egyesület
jogi személyiséggel
rendelkező szervezeti
egysége

Political party, trade union,
union, unit of association with
legal entity

511

Párt

Political party

A párt az egyesületekre vonatkozó szabályok alapján jogi személyként, önkéntesen, alapszabályban 2011. évi CLXXV.
meghatározott célra létrehozott szervezet. A pártok társadalmi rendeltetése, hogy a népakarat
törvény, 1989. évi
kialakításához, valamint a politikai életben való állampolgári részvételhez szervezeti kereteket
XXXIII. törvény
nyújtsanak. Nyilvántartott, csak magánszemélyekből álló tagsággal rendelkezik. A párt bírósági
nyilvántartásba vétellel jön létre annak napjával.

GFO'2017 GFO'2017 megnevezés
kód
512
Szakszervezet

Angol megnevezés

GFO'2017 tartalom

Jogszabály

Trade union

A szakszervezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló szabályok alapján jogi személyként, önkéntesen,
alapszabályban meghatározott célra létrehozott egyesület. Nyilvántartott, csak magánszemélyekből
álló tagsággal rendelkezik. Elsődleges célja a munkavállalók munkaviszonyával kapcsolatos
érdekeinek előmozdítása és védelme. A szakszervezet a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre
annak napjával, jogi személy.

2012. évi I. törvény;
2011. évi CLXXV.
törvény

2011. évi CLXXV.
törvény; 2012. évi I.
törvény

513

Egyéb munkavállalói
érdekképviselet

Other organisation
representing employees'
interest

A tagok önkéntes társulásán alapuló nem szakszervezetként létrehozott munkavállalói érdekeket
képviselő, a munkavállalók vezetésben való részvételét érvényesítő egyesület, bírósági
nyilvántartásba vétellel jön létre annak napjával.

514

Munkáltatói, tulajdonosi
érdekképviselet

Other business and
employers membership
organisation

A munkáltatók, tulajdonosok munkáltatói és/vagy tulajdonosi érdekeinek érvényesítésére létrehozott 2011. évi CLXXV.
egyesület. Bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, annak napjával.
törvény

515

Országos sportági
szakszövetség

National sport union of a
certain kind of sport

A sportszövetségek meghatározott sporttevékenységek körében a sportversenyek szervezésére, a
tagok érdekvédelmére és a részükre való szolgáltatásokra, valamint a nemzetközi kapcsolatok
lebonyolítására legalább két egyesület által létrehozott, jogi személyiséggel és önkormányzattal
rendelkező szövetség. Az országos sportági szakszövetségekre vonatkozó rendelkezéseket a
törvényben, valamint a Polgári Törvénykönyvben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2013. évi V. törvény,
2011. évi CLXXV.
törvény, 2004. évi I.
törvény

GFO'2017 GFO'2017 megnevezés
kód
516
Egyéb sportszövetség

Angol megnevezés

GFO'2017 tartalom

Jogszabály

Other sport union

A sportszövetségek meghatározott sporttevékenységek körében a sportversenyek szervezésére, a
tagok érdekvédelmére és a részükre való szolgáltatásokra, valamint a nemzetközi kapcsolatok
lebonyolítására legalább két egyesület által létrehozott, jogi személyiséggel és önkormányzattal
rendelkező szövetség. Az országos sportági szakszövetségekre vonatkozó rendelkezéseket a
törvényben, valamint a Polgári Törvénykönyvben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. A
sportszövetségek típusai:
a) országos sportági szakszövetségek,
b) sportági szövetségek,
c) szabadidősport szövetségek,
d) fogyatékosok sportszövetségei,
e) diák- és főiskolai-egyetemi sport sportszövetségei. A sportszövetség sportszövetségi jellegét és
típusát a bírósági nyilvántartásban fel kell tüntetni. Az országos sportági szakszövetség (a
továbbiakban: szakszövetség) olyan sportszövetség, amely sportágában kizárólagos jelleggel a
törvényben, valamint más jogszabályokban meghatározott feladatokat lát el, és törvényben
megállapított különleges jogosítványokat gyakorol. A szakszövetségnek kizárólag olyan
sportszervezetek és sportiskolák, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok
lehetnek tagjai, amelyek az adott sportág versenyrendszerében részt vesznek. A sportágban
tevékenykedő sportszervezetek és sportiskolák, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző
alapítványok felvétele a szakszövetségbe nem tagadható meg, ha a sportszervezet és a sportiskola,
valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány magára nézve kötelezőnek elfogadja a
szakszövetség alapszabályát. A szakszövetségre - amennyiben a törvény eltérően nem rendelkezik a Civil törvény és a Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. Egy
sportágban csak egy szakszövetség működhet. Szakszövetség csak olyan sportágban hozható
létre: amely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportág, vagy amelyben a sportág
nemzetközi szövetségét felvették a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségébe (Sportaccord).
Szakszövetségnek csak olyan sportszövetség minősülhet, amelynek legalább tíz, az adott
sportágban tevékenykedő sportszervezet a tagja, legalább három éve folyamatosan országos
versenyrendszert (bajnokságot) működtet, versenyrendszerében rendszeresen legalább száz fő,
sportági versenyengedéllyel rendelkező sportoló vesz részt. A szakszövetséget a Fővárosi
Törvényszék hatáskörrel és kizárólagos illetékességgel külön jogi személy típusként veszi
nyilvántartásba.

2013. évi V. törvény,
2011. évi CLXXV.
törvény, 2004. évi I.
törvény

517

Egyéb szövetség

Union (except sport union)

A szövetség tagja alapítvány, illetve egyesület lehet. Szövetség két tag részvételével is alapítható,
működtethető. A szövetség jogi személy, bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre annak napjával.
Elnevezésének tartalmaznia kell a szövetség megnevezést.

2011. évi CLXXV.
törvény

519

Egyesület jogi
személyiséggel
rendelkező szervezeti
egysége
Az egyesület egyéb
formái

Unit of association with legal
entity

Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, mely a civil szervezetre vonatkozó
szabályok szerint beszámolót készít.

2011. évi CLXXV.
törvény

Other form of associations

Idetartozik az egyesületekre vonatkozó szabályok alapján létrehozott szövetség, és más egyesületi
formák

2013. évi V. törvény,
2011. évi CLXXV.
törvény, 2004. évi I.
törvény

52

GFO'2017 GFO'2017 megnevezés
kód
521
Sportegyesület

524

Kölcsönös biztosító
egyesület

Angol megnevezés
Sport club

GFO'2017 tartalom
A sportegyesület a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a szabadidősport, a
versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés műhelye, amelynek alaptevékenysége
a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése.
Sporttevékenységnek minősül a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként
kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi
sportágban kifejtett tevékenység, amely a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását,
fejlesztését szolgálja. Közgyűlését (küldöttgyűlését) évente legalább egyszer össze kell hívni,
amelyen meg kell tárgyalni az éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről
szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót. Bírósági
nyilvántartásba vétellel jön létre annak napjával. A sportegyesület sporttal össze nem függő
tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a
sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat.
A sportlétesítmények használata, illetve működtetése - a rendelkezés alkalmazásában - a
sportegyesület alaptevékenységének minősül. A sportegyesület a szakosztályát, illetve más
szervezeti egységét alapszabályában foglalt felhatalmazás alapján közgyűlési határozattal jogi
személlyé nyilváníthatja. A jogi személlyé nyilvánított szakosztály, illetve más szervezeti egység a
jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba történő bejegyzéssel szerzi meg, nevét, székhelyét,
képviselőjének nevét és lakóhelyét a bíróság külön alszámon tartja nyilván. A sportegyesület jogutód
nélküli megszűnése esetén a szakosztály jogi személyisége is megszűnik. A jogi személy
szakosztály kötelezettségeiért a sportegyesület kezesi felelősséggel tartozik. A sportegyesület jogi
személy, bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, annak napjával. Az egyesületről vezetett bírósági
nyilvántartásban a sportegyesület sportegyesületi jellegét kifejezetten fel kell tüntetni. Nem ide
tartoznak a főtevékenységként vállalkozási jelleggel sporttevékenységet folytató sportvállalkozások,
amelyek korlátolt felelősségű társasági 113, illetve részvénytársasági formában 114 alapíthatók,
működtethetők.

Mutual insurance association A kölcsönös biztosító egyesület olyan kölcsönösségi alapon működő egyesület, amely kizárólag
tagjával kötött szerződés alapján, biztosítási díj ellenében, a biztosítási feltételekben meghatározott
biztosítási események bekövetkezése esetében, biztosítástechnikai elvek alapján, előre
meghatározott szolgáltatást nyújt. A biztosító egyesület elnevezésében köteles egyértelműen utalni
arra, hogy kölcsönös biztosító egyesület formában tevékenykedik. A kölcsönös biztosító egyesület
hitel-, illetve kezelési biztosítási, valamint viszontbiztosításba vételi tevékenységet nem végezhet. A
kölcsönös biztosító egyesület biztosító részvénytársasággá alakulhat át, amely csak zártkörűen
alapítható. Bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre annak napjával.

Jogszabály
2013. évi V. törvény,
2011. évi CLXXV.
törvény, 2004. évi I.
törvény

2014. LXXXVIII.
törvény, 2011. évi
CLXXV. törvény

GFO'2017 GFO'2017 megnevezés
kód
525
Vallási tevékenységet
végző szervezet

Angol megnevezés

GFO'2017 tartalom

Jogszabály

Association with religious
activity

A vallási tevékenységet végző szervezet olyan egyesület, amelynek tagjai azonos hitelveket valló
2011. évi CCVI.
természetes személyek, és amelynek alapszabályában meghatározott célja vallási tevékenység
törvény, 2011. évi
végzése. Nyilvántartásba vétele a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességébe tartozik.
CLXXV. törvény
Alapszabálya az egyesületre vonatkozó szabályoktól eltérően határozhatja meg a tagsági jogviszony
keletkezésének és a tagsági jogok gyakorlásának módját; a vallási tevékenységet végző
szervezettel jogviszonyban álló személyeknek a körét, feladatát és hatáskörét. A vallási
tevékenységet végző szervezet csak vallási tevékenységet végző szervezettel egyesülhet.

526

Polgárőr egyesület

Auxiliary police association

A polgárőr egyesület olyan egyesület, amely alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság
2011. évi CLXV.
védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot,
törvény
figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola
közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el. A polgárőr egyesület polgárőri tevékenységén
túlmenően törvényben meghatározott tevékenységekben kiegészítő feladatként önkéntesen
közreműködhet. A polgárőr egyesület alapfeladatait más civil szervezet nem végezheti, ilyen célra
más civil szervezet nem alapítható. A meghatározott alapfeladatokat akkor kezdheti meg, valamint
végezheti, ha a működési területén illetékes megyei (fővárosi) rendőrfőkapitánysággal írásbeli
együttműködési megállapodást kötött, valamint az országos polgárőr szövetség tagja. Az egyesülési
jog alapján a polgárőr egyesület szabadon alapítható, míg a speciális polgárőr tevékenységek akkor
végezhetők, ha az egyesület a rendőrséggel együttműködési megállapodást kötött. A létrejött
polgárőr egyesületeknek az országos polgárőr szövetség tagszervezetévé kell válniuk. Bírósági
nyilvántartásba vétellel jön létre, annak napjával.

528

Nemzetiségi egyesület

Ethnic association

Alapszabálya szerint adott nemzetiség érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi
kulturális autonómiával közvetlenül összefüggő tevékenységet ellátó egyesület.

2011. évi CLXXV.
Törvény, 2011. évi
CLXXIX. törvény

529

Egyéb egyesület

Other association

Olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályban
meghatározott társadalmi, kulturális stb. célra magánszemélyek és/vagy jogi személyek
részvételével alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik. Az egyesület jogi személy, bírósági
nyilvántartásba vétellel jön létre. Ide tartozik pl. a vadászegyesület, a horgászegyesület és az
önkéntes tűzoltó egyesület. Nem ide tartozik: a GFO 511 Párt, a GFO 531 Szakszervezet, a GFO
532 Egyéb munkavállalói érdekképviselet, a GFO 526 Polgárőr egyesület.

2013. évi V. törvény,
2011. évi CLXXV.
törvény

GFO'2017 GFO'2017 megnevezés
kód
54
Köztestület

Angol megnevezés
Public law corporation

A köztestület önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet, amelynek
2006. évi LXV.
létrehozását törvény rendeli el. A köztestület a tagsághoz, illetőleg a tagsága által végzett
törvény
tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot lát el. A köztestület jogi személy. Köztestület különösen a
Magyar Olimpiai Bizottság, gazdasági, illetve a szakmai kamara. Törvény meghatározhat olyan
közfeladatot, amelyet a köztestület köteles ellátni. A köztestület a közfeladat ellátásához szükséges törvényben meghatározott - jogosítványokkal rendelkezik, és ezeket önigazgatása útján érvényesíti.
Törvény előírhatja, hogy valamely közfeladatot kizárólag köztestület láthat el, illetve, hogy
meghatározott tevékenység csak köztestület tagjaként végezhető.

541

Kamara

Chamber

Ide tartozik az önkormányzattal, nyilvántartott tagsággal rendelkező, törvény alapján létrehozott, a
tagságához, illetve az általuk végzett tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot ellátó köztestületek
közül a gazdasági és szakmai kamara. A kamara a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre annak
napjával, jogi személy.

549

Egyéb köztestület

Other public corporation

Ide tartozik az 541 csoporton kívüli valamennyi köztestület, például a Magyar Olimpiai Bizottság, a 2006. évi LXV.
hegyközség. Bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, jogi személy. Bírósági nyilvántartásba vétellel törvény
vagy törvény rendelkezése alapján jön létre annak napjával.

55

Egyházi jogi személy

Church organisation with
legal entity

Ide tartozik: a Bevett egyház 551, a Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
552, a Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy 555, az Egyházi
szervezet technikai kód 559.

551

Bevett egyház

Church

A bevett egyház azonos hitelveket valló természetes személyekből álló, önkormányzattal rendelkező 2011. évi CCVI.
autonóm szervezet, amelynek ezt a közjogi jogállást az Országgyűlés a közösségi célok érdekében törvény
történő együttműködés céljából biztosítja. A bevett egyház jogi személy. Elsődlegesen vallási
tevékenység gyakorlása céljából jön létre, tanításának lényegét tartalmazó hitvallása és rítusa van. A
bevett egyház belső szabálya szerint jogi személyiséggel rendelkező egysége, szervezete vagy
intézménye jogi személy.

552

Elsődlegesen
közfeladatot ellátó belső
egyházi jogi személy

Primarily public function
performing inner
ecclesiastical legal entity

Bevett egyház belső egyházi jogi személynek számító nevelési, oktatási, felsőoktatási,
egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint kulturális,
sporttevékenységet végző intézménye. Az egyházi intézmény világnézeti szempontból elkötelezett,
így a felvételnél és a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésénél, fenntartásánál és
megszüntetésénél a sajátos identitás megőrzéséhez szükséges feltételek határozhatók meg.
Nem tartoznak ide a bevett egyház által alapított, gazdasági társaságként, alapítványként vagy
egyesületként működő intézmények.

2011. évi CCVI.
törvény

555

Elsődlegesen vallási
tevékenységet végző
belső egyházi jogi
személy

Primarily religious function
performing inner
ecclesiastical legal entity

A bevett egyház belső szabálya szerint jogi személyiséggel rendelkező, elsődlegesen vallási
tevékenységet végző egysége, szervezete jogi személy. A belső egyházi jogi személy a bevett
egyház belső szabálya szerint működik, a bevett egyház belső szabályában meghatározott
viszonyokban a bevett egyház képviseletében jár el. A belső egyházi jogi személyre a bevett
egyházra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni. Nem minősül belső egyházi jogi
személynek a vallási közösség által létrehozott gazdasági társaság, alapítvány és egyesület.

2011. évi CCVI.
törvény

559

Egyházi szervezet
technikai kód

Church organisation technical Technikai kód. Ide tartozik a 2011. évi CCVI. törvény hatálybalépése előtt az GFO 551-559
code
csoportjaiba sorolt valamennyi egyházi szervezet, amelynek jogállása e rendelet hatálybalépésekor
nem tisztázott.

GFO'2017 tartalom

Jogszabály

2006. évi LXV.
törvény

2011. évi CCVI.
törvény

GFO'2017 GFO'2017 megnevezés
Angol megnevezés
kód
Foundation, institution of
56
Alapítvány, jogi
személyiségű intézménye other foundation, unit of
foundation with legal entity
és szervezeti egysége

GFO'2017 tartalom
Az alapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos
megvalósítására létrehozott jogi személy. Az alapító az alapító okiratban meghatározza az
alapítványnak juttatott vagyont és az alapítvány szervezetét. Alapítvány nem alapítható gazdasági
tevékenység folytatására. Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő
gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más
jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz. Több személy
együttesen is létesíthet alapítványt. Ha több alapító létesít alapítványt, az alapítói jogokat az alapítók
együttesen gyakorolják. Az alapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban
meghatározott módon kell kezelni és felhasználni. Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére
juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza.

Jogszabály
2013. évi V. törvény,
2011. évi CLXXV.
törvény, 2013. évi
CCXXXVII törvény

561

Közalapítvány

Public foundation

A közalapítvány olyan alapítvány, amelyet az Országgyűlés, vagy a Kormány, vagy a helyi
2013. évi V. törvény,
önkormányzat képviselőtestülete közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából hozott létre. 2011. évi CLXXV.
E tekintetben közfeladatnak minősül az az állami vagy helyi önkormányzati feladat, amelynek
törvény
ellátásáról jogszabály alapján az államnak vagy az önkormányzatnak kell gondoskodnia.
Közalapítvány létrejöhetett úgy is, hogy korábban már létrejött alapítvány a teljes vagyonát azonos
célú közalapítvány létesítése érdekében az arra jogosult szervnek felajánlotta, és az az ajánlatot
elfogadta. A közalapítvány létrehozásával az alapítvány megszűnt, jogutódja a közalapítvány lett. Az
alapító okiratban a kezelő szervet is meg kellett jelölni vagy ilyen célra külön szervezet - ideértve a
kezelő szerv ellenőrzésére jogosult szervezetet is - létrehozásáról gondoskodni kellett. Azok a
szervezetek, amelyek közalapítvány létrehozására jogosultak voltak, közalapítványt 2006. július 25-e
után nem alapíthatnak, ahhoz nem csatlakozhatnak és annak alapítói joga gyakorlására nem
jelölhetők ki. A közalapítvány jogi személy, a bírósági nyilvántartásba vétellel jött létre. A jelenleg
hatályos törvény szerint a közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben
legalább többségi befolyással rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulása mértékét. Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó
szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet. A
közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem egyesíthető, a
közalapítvány alapító jogainak gyakorlására alapítvány nem jelölhető ki. A közalapítvány
tevékenysége újabb közfeladat ellátásával nem bővíthető, a közalapítvány alapító jogainak
gyakorlására más személy nem jelölhető ki.

562

Közalapítvány önálló
intézménye

Institution of public foundation A közalapítvány azon szervezeti egysége, amelyet a közalapítványt alapító, az alapító okiratban jogi 2013. évi V. törvény,
személynek nyilvánított és nem sorolható más gazdálkodási formába. Az alapító akkor élhet ezzel a 2011. évi CLXXV.
lehetőséggel, ha a szervezeti egységnek önálló ügyintéző és képviseleti szerve van, valamint ha
törvény
rendelkezik a működéséhez szükséges, a közalapítvány céljára rendelt vagyonból elkülönített
vagyonnal. Ha az alapító a közalapítvány kezelésére külön szervezetet hoz létre, az alapító
okiratban rendelkeznie kell erről.

GFO'2017 GFO'2017 megnevezés
kód
563
Egyéb alapítvány önálló
intézménye

Angol megnevezés

GFO'2017 tartalom

Jogszabály

Institution of other foundation Nem közalapítvány azon szervezeti egysége, amelyet az alapítványt alapító, az alapító okiratban jogi 2013. évi V. törvény,
személynek nyilvánított és nem sorolható más gazdálkodási formába. Az alapító akkor élhet ezzel a 2011. évi CLXXV.
lehetőséggel, ha a szervezeti egységnek önálló ügyintéző és képviseleti szerve van, valamint ha
törvény
rendelkezik a működéséhez szükséges, az alapítvány céljára rendelt vagyonból elkülönített
vagyonnal. Ha az alapító az alapítvány kezelésére külön szervezetet hoz létre, az alapító okiratban
rendelkeznie kell erről.

564

Pártalapítvány

Party foundation

A pártok a politikai kultúra fejlesztése érdekében tudományos, ismeretterjesztő, kutatási és oktatási
tevékenységük elősegítésére a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII.
törvényben meghatározott költségvetési támogatásra jogosult alapítványt (pártalapítványt)
hozhatnak létre.

1989. évi XXXIII.
Törvény, 2003. évi
XLVII. törvény, 2011.
évi CLXXV. törvény

565

Alapítvány jogi
személyiséggel
rendelkező szervezeti
egysége
Kormány által létrehozott
alapítvány
Egyéb alapítvány

Unit of foundation with legal
entity

Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, mely a civil szervezetre vonatkozó
szabályok szerint beszámolót készít.

2011. évi CLXXV.
törvény

Foundation established by
the government
Other foundation

Kormány által létrehozott alapítvány

2011. évi CLXXV.
törvény
2013. évi V. törvény,
2011. évi CLXXV.
törvény

Nonprofit gazdasági
társaság

Nonprofit business assiciotion Az a gazdasági társaság minősül nonprofit gazdasági társaságnak és cégnevében az a gazdasági
2013. évi V. törvény,
társaság tüntetheti fel a nonprofit jelleget, amelynek létesítő okirata tartalmazza, hogy a gazdasági
2006. évi V. törvény
társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a
gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. Nonprofit gazdasági társaság bármely társasági formában
alapítható és működtethető. Nonprofit gazdasági társaság létrejöhet úgy is, hogy a
cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági társaság legfőbb szerve elhatározza a nonprofit gazdasági
társaságként való továbbműködést. A nonprofit gazdasági társaság kezdeményezheti közhasznú
jogállásának megállapítását.

566
569

57

Magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tartós
közérdekű célra alapító okiratban - közalapítványnak nem minősülő - alapítványt hozhat létre.
Alapítvány elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem alapítható. Az alapítvány
javára a célja megvalósításához szükséges vagyont kell rendelni. Az alapítvány jogi személy,
bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. Ha az alapító az alapítványhoz való csatlakozást
megengedi nyílt alapítvány, az alapítványhoz - az alapító okiratban meghatározott feltételek mellett bárki csatlakozhat. Az alapító az alapító okiratban az alapítvány szervezeti egységét jogi személynek
nyilváníthatja, ha a szervezeti egységnek önálló ügyintéző és képviseleti szerve van, valamint, ha
rendelkezik a működéséhez szükséges, az alapítvány céljára rendelt vagyonból elkülönített
vagyonnal. Ha az alapító az alapítvány kezelésére külön szervezetet hoz létre, az alapító okiratban
erről rendelkeznie kell. Amennyiben főtevékenységként a közalapítvány kezelését elkülönült
szervezet végzi vagy a közalapítvány önálló más szervezetet, intézményt alapíthat, azokat az
osztályozás megfelelő más csoportjaiba kell sorolni.

GFO'2017 GFO'2017 megnevezés
kód
572
Nonprofit korlátolt
felelősségű társaság

Angol megnevezés
Nonprofit private limitedliability company

2007. július 1-jétől lehet ilyen gazdasági társaságot alapítani, mely nem jövedelemszerzésre irányuló 2013. évi V. törvény,
közös gazdasági tevékenységet folytat. Nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági
2006. évi V. törvény
tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat. A nyereség a tagok között nem osztható fel. A
gazdasági társaság nonprofit jellegét a cégnévben fel kell tüntetni.

573

Nonprofit
részvénytársaság

Nonprofit limited company

2007. július 1-jétől lehet ilyen gazdasági társaságot alapítani, mely nem jövedelemszerzésre irányuló 2013. évi V. törvény,
közös gazdasági tevékenységet folytat. Nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági
2006. évi V. törvény
tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat. A nyereség a tagok között nem osztható fel. A
gazdasági társaság nonprofit jellegét a cégnévben fel kell tüntetni.

574

Európai kutatási
infrastruktúráért felelős
konzorcium (ERIC)

European Research
Infrastructure Consortium
(ERIC)

Az ERIC elsődleges feladata: kutatási infrastruktúra létrehozása és nem gazdasági alapon való
működtetése, forrásai legnagyobb részét ezen elsődleges feladat ellátására kell fordítania. Az
innováció valamint az ismeret és technológia átadása érdekében korlátozott mértékű gazdasági
tevékenységet folytathat. Jogi személyiségű, legalább 3 tagállamból kell taggal rendelkeznie.

575

Nonprofit közkereseti
társaság

Nonprofit unlimited
partnership

2007. július 1-jétől lehet ilyen gazdasági társaságot alapítani, mely nem jövedelemszerzésre irányuló 2013. évi V. törvény,
közös gazdasági tevékenységet folytat. Nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági
2006. évi V. törvény
tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat. A nyereség a tagok között nem osztható fel. A
gazdasági társaság nonprofit jellegét a cégnévben fel kell tüntetni.

576

Nonprofit betéti társaság Nonprofit limited partnership

58

Pénztárszervezet

Mutual insurance fund

A természetes személyek elhatározásából, illetve a munkáltató kezdeményezésére munkavállalók
által alapított olyan pénztári szervezet, amely tagjai - vagy a pénztártag jogán annak közeli
hozzátartozói - köztestületi vagy más szociális ellátást kiegészítő, pótló, illetve - külön törvényben
meghatározott feltételek szerint - azt helyettesítő szociális, illetve egészségügyi, egészségvédelmi
szolgáltatást szervez és nyújt.

581

Önkéntes kölcsönös
biztosító pénztár

Voluntary mutual insurance
fund

Legalább tizenöt természetes személyből álló tag által munkahelyi, szakmai, ágazati vagy területi
alapon alapított, a függetlenség, a kölcsönösség, a szolidaritás és az önkéntesség elvén alapuló, a
társulás tagjai - vagy a pénztártag jogán annak közeli hozzátartozói - részére társadalombiztosítási
ellátásokat kiegészítő, pótló, illetve ezeket helyettesítő szolgáltatásokat, továbbá az egészség
védelmét elősegítő ellátásokat nonprofit módon szervező és finanszírozó társulás. A pénztár
munkáltatói tagja az a természetes vagy jogi személy, aki a pénztárral kötött szerződés alapján
alkalmazottjának tagdíjfizetési kötelezettségét egészében vagy részben átvállalja (munkáltatói
hozzájárulás). Típusai lehetnek: nyugdíjpénztár, önsegélyező pénztár, egészségpénztár. Több
pénztártípus nem működhet egy pénztár keretében. A pénztár jogi személy, a székhelye szerint
illetékes megyei, fővárosi bíróság veszi nyilvántartásba, és ezzel az alakuló közgyűlés időpontjára
visszamenő hatállyal jön létre. A pénztár tevékenységeit kizárólag a Magyar Nemzeti Bank
engedélyével kezdheti meg.

GFO'2017 tartalom

Jogszabály

723/2009 EK rend.;
2010. CXXIII. tv.

2007. július 1-jétől lehet ilyen gazdasági társaságot alapítani, mely nem jövedelemszerzésre irányuló 2013. évi V. törvény,
közös gazdasági tevékenységet folytat. Nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági
2006. évi V. törvény
tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat. A nyereség a tagok között nem osztható fel. A
gazdasági társaság nonprofit jellegét a cégnévben fel kell tüntetni.

1993. évi XCVI.
törvény.; 268/1997.
(XII. 22.) Korm. r.

GFO'2017 GFO'2017 megnevezés
kód
582
Magánnyugdíjpénztár

Angol megnevezés

GFO'2017 tartalom

Jogszabály

Private pension fund

A magánnyugdíj-szolgáltatásra létrehozott, önkormányzati működési elvű, jogi személyiségű
1997. évi LXXXII.
szervezet. A pénztár alapításához, továbbá a tevékenység megkezdéséhez a Magyar Nemzeti Bank törvény; 1997. évi
engedélye szükséges. Magánnyugdíjpénztár tagja a tagságra kötelezett (pályakezdő) és a
LXXX. törvény
magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó személy lehet, aki nyugdíjjárulék és tagdíj
fizetésére kötelezett. A pénztár a székhelye szerint illetékes megyei, fővárosi bíróság általi
nyilvántartásba vétellel jön létre annak napjával.

Mixed-activity pension fund

Tevékenységi engedéllyel rendelkező önkéntes nyugdíjpénztár, valamint tevékenységi engedéllyel 1997. évi LXXXII.
rendelkező magánnyugdíjpénztár, magánnyugdíjpénztárat működtető önkéntes nyugdíjpénztárrá
törvény
(vegyes nyugdíjpénztár) alakulhat át (ágazatok vegyes nyugdíjpénztárrá alakulása). Az átalakulás
során a bírósági bejegyzéssel a magánnyugdíjpénztár önálló jogi személyisége megszűnik,
valamennyi joga és kötelezettsége általános jogutódként az újonnan létrejövő vegyes pénztár
magánnyugdíjpénztári ágazatát illeti, illetve terheli. Tevékenységi engedéllyel rendelkező vegyes
nyugdíjpénztár ágazatai szétválhatnak, és az egyes ágazatok külön-külön önálló jogi személyként
működhetnek tovább (ágazatok szétválása). A vegyes pénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazatának
valamennyi joga és kötelezettsége általános jogutódként a létrejövő önkéntes nyugdíjpénztárat illeti,
illetve terheli. A vegyes pénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának valamennyi joga és
kötelezettsége általános jogutódként az újonnan létrejövő magánnyugdíjpénztárat illeti, illetve terheli.
Az ágazatok szétválásának elhatározásához az szükséges, hogy a vegyes nyugdíjpénztár mindkét
ágazata külön-külön a közgyűlésén a szétválás mellett döntsön. Vegyes nyugdíjpénztár ágazatainak
szétválása esetén a szétválásról szóló határozatban rögzíteni kell a közös vagyon, illetve közös
kötelezettségek megosztását.

583

Vegyes nyugdíjpénztár

59

Egyéb, jogi személyiségű Other nonprofit organisation
with legal entity
nonprofit szervezet

591

Egyesülés

Grouping

Az egyesülés a tagok által gazdálkodásuk eredményességének előmozdítására és gazdasági
tevékenységük összehangolására, valamint szakmai érdekeik képviseletére alapított, jogi
személyiséggel rendelkező kooperációs társaság. Az egyesülés saját nyereségre nem törekszik;
vagyonát meghaladó tartozásaiért a tagok egyetemlegesen kötelesek helytállni. Az egyesülés az
összehangolási feladatok teljesítését segítő egyéb szolgáltatási és közös gazdálkodási
tevékenységet (kiegészítő gazdálkodási tevékenység) is végezhet.

2013. évi V. törvény

GFO'2017 GFO'2017 megnevezés
kód
593
Lakásszövetkezet

Angol megnevezés

GFO'2017 tartalom

Jogszabály

Dwelling cooperative

A lakásszövetkezet a lakás, a nyugdíjasházi, az üdülő, a személygépkocsi-tároló, a műhely vagy az 2004. évi CXV.
üzlethelyiség-építő és -fenntartó szövetkezet, jogi személyiségű nonprofit szövetkezet. A tagok
törvény
természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok
lehetnek. A lakásszövetkezet a vagyonával felel az alaptevékenységéből (építés, üzemeltetés,
felújítás) eredő tartozásaiért, ha az nem fedezi a tartozást, a tagok, tulajdonosok pótbefizetésre
kötelezhetők. A lakásszövetkezet tevékenységét a saját részére, tagjai, továbbá a nem tag
tulajdonosok részére végzi, amellyel kapcsolatban nyereségre nem törekszik, de tevékenységének
ellátása céljából vállalkozási tevékenységet folytathat. A lakásszövetkezetet a székhelye szerint
illetékes cégbíróság veszi nyilvántartásba, a cégbejegyzés időpontjával jön létre.

National Home Building
Communities

A közösség lakóingatlanok vásárlásának ösztönzése céljából létrehozott, jogi személyiséggel
2016. évi XV. törvény
rendelkező sajátos működésű, tagsággal rendelkező vagyonösszesség. A közösség a szervező által
meghatározott – legalább 120 fő – minimális számú taggal kezdheti meg tevékenységét.

595

Nemzeti otthonteremtési
közösség

599

Egyéb, jogi személyiségű Other Nonprofit organisation Ide tartozik a más gazdálkodási formába nem sorolható jogi személyiségű nonprofit szervezet,
with legal entity
például a nem állam, önkormányzat által alapított, fenntartott művelődési otthon, könyvtár,
nonprofit szervezet

közoktatási megállapodás keretében működő közoktatási intézmény, az alapítványok alapító okirat
szerint nonprofit közoktatási intézménye stb. Az alapító okirat szerint vállalkozás alapján folyó
oktatás, nevelés, az iskolarendszeren kívüli oktatás, nevelés szervezetei ; az állam, az
önkormányzat által fenntartott, költségvetési szerv formában működő közoktatási intézmény a 8
Költségvetési szerv és intézménye; az egyházi közoktatási intézmény az 552 Elsődlegesen
közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy gazdálkodási formába tartozik. Kivéve: Magyarországi
székhelyű európai gazdasági egyesülés (lásd 138).

6

Jogi személyiség nélküli
nonprofit szervezet

Nonprofit organisation without Ide tartoznak a nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenység folytatására alapított jogi személyiség
legal entity
nélküli szervezetek, mint: 611 Külföldi székhelyű vállalkozás kereskedelmi képviselete; 69 Egyéb,
jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet.

61

Jogi személyiség nélküli
nonprofit szervezet

Nonprofit organisation without
legal entity

611

Külföldiek magyarországi Commercial agency of a
foreign enterprise
közvetlen kereskedelmi
képviselete

69

Egyéb, jogi személyiség
nélküli nonprofit
szervezet

Other nonprofit organisation
without legal entity

Ide tartozik a külföldi vállalkozás jogi személyiséggel nem rendelkező, saját nevében vállalkozási
tevékenységet nem folytató, a belföldi cégnyilvántartásba önálló cégformaként bejegyzett olyan
szervezeti egysége, amely a külföldi vállalkozás nevében és javára szerződések közvetítésével,
annak előkészítésével, megkötésével az üzletfelek tájékoztatásával és a velük való
kapcsolattartással összefüggő feladatokat lát el. A képviselet cégnyilvántartásba való bejegyzéssel
jön létre, működését a cégbejegyzést követően kezdheti meg. A kereskedelmi képviselet saját
nevében vállalkozási tevékenységet, továbbá a külön törvény szerinti ügyvédi, külföldi jogi
tanácsadói tevékenységet nem folytathat. A külföldi vállalkozás nevét a cégnévben meg kell jelölni.

1997. évi CXXXII.
törvény, 2006. évi V.
törvény

GFO'2017 GFO'2017 megnevezés
kód
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Társasház

Angol megnevezés

GFO'2017 tartalom

Jogszabály

Condominium

A társasháztulajdon alapján a tulajdonostársaknak az épület fenntartására, felújítására alapító
2003. CXXXIII.
okirattal létrehozott szervezete, amely gyakorolja a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi
törvény
jogokat, viseli a közös tulajdon terheit. A közösség szerveit, azok hatáskörét, jogait és kötelességeit,
a közös költség viselésének szabályait a közösség szervezeti-működési szabályzatában kell
megállapítani. Társasháztulajdon jön létre, ha az épületingatlanon az alapító okiratban
meghatározott, műszakilag megosztott, legalább két önálló lakás vagy nem lakás céljára szolgáló
helyiség, illetőleg legalább egy önálló lakás és egy nem lakás céljára szolgáló helyiség a
tulajdonostársak külön tulajdonába kerül. Az alapításhoz a társasháztulajdonnak az ingatlannyilvántartásba való bejegyzése is szükséges. Az alapító okiratot az ingatlan-nyilvántartási iratokhoz
kell csatolni.

693

Építőközösség

Building community

Az építőközösségi szerződésben a felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy épület felépítése végett 2013. évi V. törvény
együttműködnek, és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást közös rendelkezésre bocsátják.
Írásba foglalt szerződéssel jön létre. A felek a szerződésben kötelezettséget vállalnak, hogy a
felépített épületre társasháztulajdont hoznak létre. Az építőközösség megszűnik, ha, az építés
befejeződött és a tagok a tulajdoni viszonyaikat (társasháztulajdon létesítésével, lakásfenntartó
szövetkezet alapításával vagy más módon) rendezték, vagy megszüntetését a tagok közösen
elhatározták.

699

Other nonprofit organsation
without legal entity

Ide tartoznak mindazon szervezetek, amelyek alapvetően nem üzletszerű, nem nyereségszerzésre
irányuló gazdasági tevékenységet végeznek, s az előbbi csoportokba nem sorolhatók.

711

Egyéb, jogi személyiség
nélküli nonprofit
szervezet
Átmeneti és technikai
kódok
Egyéb gazdasági
szervezet
Állami gazdálkodó
szervezet
Állami vállalat

72

Egyéb vállalat

Other company

7, 8, 9
7
71

Transitional and technical
classification
Other business organisation
State-owned business
organisation
State-owned company

Idetartozik a 71 Állami gazdálkodó szervezet, a 72 Egyéb vállalat és a 73 Megszűnt gazdálkodási
formák.

Az állami vállalat az állam erre feljogosított szervei által alapított olyan gazdálkodó szervezet, amely
az állami tulajdonból rábízott vagyonnal önállóan gazdálkodik. A vállalat nevében utalni kell a
tevékenységére. Az állami vállalat jogi személy, cégjegyzékbe történő bejegyzéssel jön létre. Az
állam meghatározott módon irányítja, illetőleg felügyeli a vállalat gazdálkodását és más
tevékenységét. 2009. január 1-jétől közüzemi vállalatot nem lehet alapítani.

2013. évi V. törvény,
1977. évi VI. törvény,
1992. évi LV. törvény

GFO'2017 GFO'2017 megnevezés
kód
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Leányvállalat

73
731

732

Angol megnevezés
Subsidiary

GFO'2017 tartalom

Jogszabály

Jogszabályban meghatározott gazdálkodó szervezetek, illetőleg gazdasági tevékenységet is folytató 2013. évi V. törvény;
más jogi személyek leányvállalatot hozhatnak létre. A leányvállalat jogi személy, a cégjegyzékbe
1992. LV. törvény
történő bejegyzéssel jön létre. A leányvállalat létesítéséhez ki kell kérni a tevékenységi köre szerinti
illetékes ágazati miniszter és a leányvállalat székhelye szerint illetékes önkormányzatok közgyűlése
véleményét. A leányvállalat létesítésének joga a következőket illeti meg: a szövetkezetet kivéve a
lakásszövetkezetet, kisszövetkezetet, kistermelők szövetkezetét, az önálló költségvetési szervet, a
jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társulást. Költségvetési szerv leányvállalatának
létesítéséhez az államháztartásért felelős miniszter és a költségvetési szerv felügyeleti szerve
vezetőjének előzetes egyetértése, külföldi részvétellel működő, jogi személyiséggel rendelkező
gazdasági társulás leányvállalatának létesítéséhez pedig az államháztartásért felelős miniszter
jóváhagyása is szükséges.

Megszűnt gazdálkodási
forma
Gazdasági
munkaközösség

Terminated legal form
Economic association

Olyan közkereseti társaság, amely kizárólag természetes személyekből áll. Nem folytathat olyan
2013. évi V. törvény
tevékenységet, amelyet jogszabály természetes személy számára nem tesz lehetővé. A tagok és
alkalmazottak, valamint a bedolgozók együttes létszáma az ötszáz főt nem haladhatja meg: a
létszámba a tagok alkalmazottai is beletartoznak. Cégjegyzékbe történő bejegyzéssel jön létre. Ilyen
típusú szervezet 1992. január 1-je óta nem alakulhat. A gazdasági munkaközösség az 1997. évi
CXLIV. tv. hatálybalépését követő két éven belül társasági szerződése módosításával közkereseti
társaságként működhet tovább vagy más gazdasági társasággá köteles átalakulni. Ennek hiányában
e gazdasági munkaközösségeket a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja.

Közös vállalat

Joint venture

A közös vállalat a tagok által alapított olyan jogi személyiségű gazdasági társaság, amely
2006. évi IV. törvény
kötelezettségeiért elsősorban vagyonával felel. Ha a vállalat vagyona a tartozásokat nem fedezi, a
tagok együttesen, vagyoni hozzájárulásuk arányában kezesként felelnek. A vállalatot természetes
személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság alapíthatja, illetve tagként a
vállalat tevékenységében részt vehet. A közös vállalat a cégjegyzékbe történő bejegyzéssel jön létre
a társasági szerződés időpontjára visszamenőleg. 2006. július 1-jétől új közös vállalat nem
alapítható. 2006. évi IV. törvény hatálybalépése napján a cégnyilvántartásba bejegyzett, vagy
bejegyzés alatt álló közös vállalat a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvénynek a
2006. június 30-án hatályos rendelkezései szerint működhet tovább.

GFO'2017 GFO'2017 megnevezés
kód
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Polgári jogi társaság

Angol megnevezés

GFO'2017 tartalom

Jogszabály

Civil law partnership

A polgári jogi társaság - eltérően a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény által
2013. évi V. törvény
szabályozott társaságoktól - nem jogalany, hanem csak egy kötelmi jogviszony. A gazdasági
társaságok üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására jönnek létre, míg az üzletszerű gazdasági
tevékenység polgári jogi társaság esetén kizárt. Polgári jogi társaságot legalább két tag társasági
szerződése hozza létre a tagok gazdasági tevékenységet is igénylő közös céljuk elérése érdekében,
vagyoni hozzájárulással vagy anélkül. A vagyoni hozzájárulás közös tulajdonná válik és a tagok
felelőssége egyetemleges. A tagok természetes és/vagy jogi személyek. A tagok személyes
közreműködésre kötelesek, kivéve, ha a társaságnak jogi személy tagja is van, és a társasági
szerződés úgy rendelkezik, hogy e tag csak vagyoni hozzájárulásra köteles. A polgári jogi társaság
létesítésére irányuló társasági szerződéssel a felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy gazdasági
tevékenységet is igénylő közös céljuk elérése érdekében együttműködnek és az ehhez szükséges
vagyoni hozzájárulást közös rendelkezésre bocsátják. Polgári jogi társaságot a felek közös
gazdasági érdekeik előmozdítására és az erre irányuló tevékenységük összehangolására, vagyoni
hozzájárulás nélkül is létrehozhatnak. A tagok vagyoni hozzájárulása közös tulajdonukba megy át,
felelősségük egyetemes, természetes és/vagy jogi személyek.

735

Művészeti
alkotóközösség

Community of artists

Az alkotóközösség a tagok művészi tevékenységének támogatása, tevékenységük anyagi
2011. évi CLXXV.
feltételeinek biztosítása, valamint a tagok műveinek forgalomba hozatala céljából alakult egyesület. törvény
Az alkotóközösség csak a tagjai által készített műveket jogosult forgalomba hozni, továbbá a művek
felhasználására megállapodást kötni. Bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. A művészeti
alkotóközösségre vonatkozó jogszabály (83/1982.(XII. 29) Mtr. ) megsemmisítésével (27/1993. (IV.
29.) AB határozat) az alkotóközösség elvesztette jogi személyiségét és egyesületként kell megalakulása után - nyilvántartásba vételét kérni. Az alkotóközösség feloszlatással jogi
személyiségű jogutód nélkül szűnt meg.

736

Közhasznú társaság

Public benefit nonprofit
institution

A közhasznú társaság a társadalom közös szükségleteinek kielégítését - nyereség és
vagyonszerzési cél nélkül - szolgáló tevékenységet rendszeresen végző jogi személy. Üzletszerű
gazdasági tevékenységet a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytathat. A társasági
szerződésben meg kell határozni a közhasznú - és szükség szerint - az üzletszerű gazdasági
tevékenységet. A társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel a tagok között.
Alapíthatja természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság. Közhasznú társaság alapítható úgy is, hogy az egyes jogi személyek vállalata,
illetve a gazdasági társaság közhasznú társasággá alakul át. Tagjait nyilvános felhívás útján is lehet
gyűjteni. Cégjegyzékbe történő bejegyzéssel jön létre. 2007. július 1-jétől közhasznú társaság nem
alapítható. A közhasznú társaság 2007. július 1-jét követő két éven belül társasági szerződése
módosításával nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működhet tovább, más nonprofit
gazdasági társasággá alakulhat át vagy jogutód nélküli megszünését határozhatja el. 2009. június
30-ig köteles a cégbíróságnál nonprofit gazdasági társaságként történő nyilvántartásba vételét kérni,
vagy jogutód nélküli megszűnését a cégbíróságnak bejelenteni. E határidő eredménytelen eltelte
után a cégbíróság a társasággal szemben a megszűntnek nyilvánítás törvényességi felügyeleti
intézkedést alkalmazza.

2013. évi V. törvény,
2006. évi IV. törvény,
2011. évi CLXXV.
törvény

GFO'2017 GFO'2017 megnevezés
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Egyes jogi személyek
vállalata
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GFO'2017 tartalom

Jogszabály

Company of certain legal
entities

Vállalatot létesíthet a helyi önkormányzat, a szövetkezetek országos érdekképviseleti szerve és - ha 2013. évi V. törvény
az alapszabálya megengedi - az egyesület. A vállalat jogi személy, a cégjegyzékbe történő
bejegyzéssel jön létre. A létesítő szerv a vállalat kötelezettségeiért kezesként felel. A vállalat
tevékenységi körét a létesítő szerv állapítja meg, és biztosítja az annak ellátásához szükséges
vagyont. A vállalat nevében utalni kell a tevékenységére. 2009. január 1-jétől közüzemi vállalatot
nem lehet alapítani

Egyéb, máshova nem
sorolt vállalat
Egyéb megszűnt
gazdálkodási forma

Other company not
elsewhere classified
Other terminated legal form

A 71, 72, 732, 737 csoportokba nem tartozó megszűnt vállalati formák.

9

Technikai kód

Technical code

Az államháztartásba tartozó alapokon (8) kívüli egyéb alapok és technikai kódok tartoznak ide.

91
915

Alap
Befektetési alap

Fund
Investment fund

916

Országos Betétbiztosítási National deposit insurance
fund
Alap

738
739

Ide tartoznak az újonnan már nem alakítható gazdálkodási formák, például jogi személy
felelősségével működő gazdasági munkaközösség, szakcsoport. Ilyen típusú szervezet 1992. január
1-je óta nem alakulhat. A jogi személy felelősségvállalásával működő gazdasági munkaközösség az
1997. CXLIV. tv. hatálybalépését követő két éven belül társasági szerződése módosításával
közkereseti társaságként működhet tovább. Ennek hiányában e gazdasági társaságokat a
cégbíróság megszűntnek nyilvánítja.

Olyan - jogi személyiséggel rendelkező - alap, amelyet valamely befektetésialap-kezelő
2001. évi CXX.
tevékenységet folytató társaság alapkezelő nyilvános módon - befektetési jegyek nyilvános
törvény, 2014 évi XVI.
forgalomba hozatalával - vagy zárt módon összegyűjtött tőke értékpapírokba értékpapíralap vagy
törvény
ingatlanokba ingatlanalap történő befektetésével alakít ki, és a befektetési jegyek tulajdonosainak
általános megbízása alapján kezel. Nyíltvégű alap az olyan befektetési alap, amelynél az alapkezelő
visszaváltható befektetési jegyeket hoz forgalomba és forgalmaz; zártvégű alap az olyan befektetési
alap, amelynél az alapkezelő nem visszaváltható befektetési jegyeket hoz forgalomba és forgalmaz.
A befektetési alap a Magyar Nemzeti Bank által az alapkezelő kérelmére történő nyilvántartásba
vétellel jön létre.

A betétbiztosítási alap feladata az alapban tagsággal rendelkező pénzintézetnél elhelyezett betétek
befagyása esetén - a törvényben meghatározott időpontot követően - a betétesek részére a
törvényben meghatározott összeg kifizetése, egyes kapcsolódó feladatok pl. kezességvállalás,
valamint az állammal kötött külön megállapodásban foglalt megbízás alapján az egyes betétekre
1993. június 30-a előtt jogszabályban vállalt állami garancia, ill. ezt követően a tagintézeteknél
elhelyezett, az állam által egyes betétekre vállalt kezesség vagy adott biztosítás teljesítésével
kapcsolatos feladatok térítés ellenében történő ellátása. Az alap esetleges nyereségét kizárólag a
saját tőkéjének növelésére fordíthatja. Az alap az Országgyűlés döntésével jogi személyként jött
létre.

2013. évi CCXXXVII.
törvény
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Pénztárak garanciaalapja Guarantee fund of the funds
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Jogszabály

Az Alap a hivatkozott törvény hatálybalépésével jön létre. A pénztári tevékenység folytatására
1997. LXXXII. törvény
engedéllyel rendelkező pénztár az Alap tagjává válik, és garanciadíjat fizet. Az Alap jogi személy,
székhelye Budapest, pénzeszközei nem vonhatók el, és kizárólag az e törvényben meghatározott
célokra használhatók fel, saját vagyona, bevételei és jövedelme után társasági, helyi adó, illeték
fizetésére nem köteles, saját tőkéje nem osztható fel, harmadik személyekkel szemben bíróság és
hatóság előtt az igazgatóság elnöke vagy az ügyvezető igazgató képviseli, működésének
törvényességi felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank látja el, viseli a kezelésével felmerülő
költségeket. Az Alap feladata a kifizetések teljesítése, szükség szerint, de legalább évente
biztosításmatematikai előrejelzés készítése az Alap garanciális kifizetési kötelezettségeinek a
tárgyévet követő időszakban várható alakulásáról, a pénztártagtól kapott megbízás esetén a károsult
egyezségi tárgyaláson, illetve felszámolási eljárásban való képviselete, külön megállapodás alapján
működteti a pénztárak szövetségének erre irányuló kezdeményezése esetén a törvényben
meghatározott garanciarendszert. Az Alap a Magyar Nemzeti Bank az Alaphoz benyújtott igényről
tájékoztatja.
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A munkavállalók által az őket foglalkoztató társaságban tulajdonosi részesedés céljából önkéntesen 1992. XLIV. tv.; 2013.
létrehozott, önkormányzattal és nyilvántartott résztvevőkkel rendelkező jogi személy. A szervezet
évi V. törvény
megalakulását követően kérni kell annak bírósági nyilvántartásba való vételét. A szervezet a
törvényben foglaltakon túlmenően egyéb gazdasági tevékenységet, továbbá vállalkozási
tevékenységet nem folytathat. A szervezet tartozásaiért teljes vagyonával felel, a résztvevők saját
vagyonukkal nem tartoznak felelősséggel. A hitel vagy részletfizetés igénybevételével megvásárolt
vagyonrészre jutó nyereséget (osztalékot) a tartozás törlesztésére kell fordítani. Ha a szervezet
valamennyi vagyonrész tulajdonjogát átruházta, akkor az ügyintéző szerv 30 napon belül köteles
közgyűlést összehívni, ahol határoznak a szervezet megszüntetéséről és vagyonának a
felosztásáról.
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Ide tartoznak a 915-918 csoportokba nem sorolható alapok, például: Befektetővédelmi Alap BEVA,
Hitelszövetkezetek Első Hazai Önkéntes Betétbiztosítási és Intézményvédelmi Alapja HBA, az
Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap OTIVA. Ide tartozik továbbá a
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, az Egyetemes Elektronikus Hírközlési
Támogatási Kassza. Nem ide tartozik: a GFO 394 Nyugdíjbiztosítási alap és a GFO 395
Egészségbiztosítási alap.

Ide tartozik minden olyan adószámmal rendelkező gazdasági tevékenységet végző egység, amely
jogilag nem szabályozott formában alakult meg.

2010. évi CLXXXV.
törvény; 2003. évi C.
törvény
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Ide tartozik pl. az a külföldi adózó, akinek Magyarországon nincs telephelye. A telephellyel
rendelkező a gazdálkodási formájának megfelelő csoportba kerül, függetlenül a külföldi tulajdoni
hányadtól. A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe a 226-os , a külföldi székhelyű európai
gazdasági egyesülés magyarországi telephelye a 227-es, míg a külföldiek magyarországi közvetlen
kereskedelmi képviselete a 611 csoportba tartoznak.
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Államok közötti kereskedelmi, gazdasági, kulturális, tudományos és idegenforgalmi kapcsolatok
fejlesztésének előmozdítása, továbbá jogi személyeik és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezeteik érdekeinek képviselete és védelme céljából alakuló testület (pl. nagykövetség). A
konzuli testület létesítése, illetve megszüntetése a külügyminiszter hatásköre. A GFO 941 kódú
egység csak a TEÁOR'08 99.00 Területen kívüli szervezet szakágazatába sorolható be.
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Ide tartozik az alábbi szervezetek tevékenysége: - a nemzetközi szervezetek, mint például az
1893/2006/EK r.
Egyesült Nemzetek Szervezete és annak speciális szervezetei, valamint regionális testületei, a
Nemzetközi Valutaalap, a Világbank, a Vámegyüttműködési Tanács, a Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet, Kőolajexportáló Országok Szervezete, az Európai Közösség, az Európai
Szabadkereskedelmi Társulás, az OECD, az OPEC stb. Az APEH-nál történő bejegyzéssel jön létre.
A GFO 942 kódú egység csak a TEÁOR'08 99.00 Területen kívüli szervezet szakágazatába
sorolható be.
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Ebbe a tételbe tartoznak: azok a háztartások, amelyek a háztartási munkákat végző alkalmazottat,
1893/2006/EK r.
mint pl. szolgáló, pincér, szakács, inas, tisztító, kertész, portás, istállós, sofőr, házvezető, bébiszitter,
oktató, titkár stb. mint munkaadó foglalkoztatnak, a háztartások által végzett, önellátásukhoz
szükséges, nem elkülöníthető termék előállítási tevékenységét. Idetartozik a vadászat, gyűjtögetés,
mezőgazdasági tevékenység, lakás építése, ruházat és egyéb termékek előállítása saját
felhasználásra, a háztartás saját fogyasztásra végzett nem elkülöníthető szolgáltatás nyújtási
tevékenységei. Idetartozik a főzés, tanítás, a gondoskodás a háztartás tagjairól és más
szolgáltatások, amelyek a háztartás saját ellátását szolgálják. Nem ide tartoznak az őstermelők lásd:
233. Csak a GFO 961 kódú egység sorolható be a TEÁOR'08 97.00 Háztartási alkalmazottat
foglalkoztató magánháztartás, 98.10 Háztartás termékelőállítása saját fogyasztásra, 98.20 Háztartás
szolgáltatása saját fogyasztásra szakágazataiba.

