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CIVIL KÖZPONT HÍREI 
  
  

  

Módosulnak a civil szervezetek beszámoló nyomtatványai 

Frissültek 2022. február 2-án a civil szervezetek beszámolóinak elkészítéséhez kapcsolódó 
nyomtatványok. 

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 
szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb 
szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet civil szervezetek beszámolóinak elkészítésére vonatkozó 
módosításai következtében egyes beszámoló nyomtatványok 2022. február 2-án frissültek, 
illetve közzétételre kerültek a 2022. évre szóló űrlapok – PK-841, PK-842, PK-843 – az 
alábbi oldalon: https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-
beszamolok . 
Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, hogy a 2022. tárgyévtől kezdődően az ötmillió feletti 
mérlegfőösszegű szervezetek is elektronikus úton kötelesek beszámolóikat benyújtani. 
A nyomtatványokkal kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdés, illetve probléma esetén 
kérjük, hogy keressék az OBH Nyilvántartási Iroda e-mail címén : civilinfo@obh.birosag.hu 

MINDEN ÉV MÁJUS 31. NAPJÁIG 

BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSE, LETÉTBE HELYEZÉSE, KÖZZÉTÉTELE 
  

 

A civil szervezet az elkészített beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét köteles 
minden év május 31. napjáig letétbe helyezni akként, hogy a beszámolót, illetve a 
közhasznúsági mellékletet elektronikusan (az ún. Ügyfélkapun keresztül), illetve papír alapon - 
eredetiben vagy hitelesített másolatban - megküldi (1363 Budapest, Pf.24.), illetve 
személyesen, ügyfélfogadási időben benyújtja az Országos Bírósági Hivatal (1055 Budapest, 
Szalay u. 16.) részére. 
A közhasznú jogállással rendelkező szervezetek valamint a közhasznú jogállással nem 
rendelkező szervezetek a 2022. évre szóló űrlapok – PK-841, PK-842, PK-843 -  kitöltésével. 
Ha a civil szervezet a beszámolóval, illetve a közhasznúsági melléklettel kapcsolatos 
kötelezettségét elmulasztja, akkor azt egy éven belül pótolnia kell. 
Emellett ha a civil szervezet saját honlappal is rendelkezik, a beszámolóját és a 
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közhasznúsági mellékletét saját honlapján is köteles elhelyezni és annak megtekinthetőségét 
legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítani. 
Az OBH a civil szervezetek beszámolóinak és esetleges közhasznúsági mellékletének a 
közzétételéről díjmentesen intézkedik. 

MINDEN ÉV MÁJUS 31. NAPJÁIG 
1 %-OS BESZÁMOLÓ BEKÜLDÉSE A NAV FELÉ 

A civil szervezeteknek egy erre a célra létrehozott adatlapon kell az 1%-ok felhasználásáról 
nyilatkozniuk. Ez azt a célt szolgálja, hogy a kapott összegekkel átláthatóbban és külön 
költségek nélkül tudjanak a civil szervezetek elszámolni. 
A civil szervezeteknek a NAV oldaláról tölthetik le a „20KOZ Közlemény az adózó 
rendelkezése szerinti a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásról” elnevezésű 
adatlapot. Majd kitöltve azt, 2022. május 31-éigkizárólag elektronikus úton kellett beküldeni a 
NAV részére az Ügyfélkapun keresztül. 
  
  

  

Jó helyre megy! – Kérjük, SZJA 1%-ának felajánlásával támogassa a civil 

szervezetek tevékenységét! 

FELKERÜLTEK  A CIVIL INFORMÁCIÓS PORTÁLRA  AZ  SZJA 1%-os ORSZÁGOS ÉS 
MEGYEI KAMPÁNYVIDEÓK 

A kampányfilmek elérhetőek a Civil Információs Portálon ( civil.info.hu ) 
  
  

CIVIL KÉZIKÖNYV 2021 
ÚTMUTATÓ A CIVIL SZERVEZETEK MINDENNAPI MŰKÖDÉSÉHEZ 

  

Harmadik alkalommal jelentette meg a Civil Kézikönyvet az Esély és Részvétel Közhasznú 
Egyesület és a Miniszterelnökség, valamint az egyes megyei Civil Közösségi Szolgáltató 
Központok összefogásával. 
Különösen fontos, hogy a hiteles tájékoztatás és a legfontosebb információk a civil szervezetek 
minél szélesebb köréhez eljussanak, segítve így a tájékozódásukat és ezáltal a mindennapi 
munkájukat. 
A 2021 Civil Kézikönyv elektronikus változata a Civil Információs Portálon  érhető el és 
tölthető le pdf formátumban. 
Elérhetőség: https://civil.info.hu/media/CIVIL_KEZIKONYV_2021_5041.pdf 

OKOS FÜZETEK 
SZAKMAI TUDÁST SEGÍTŐ ÖTLETEK,JÓ GYAKORLATOK CIVIL SZERVEZETEK 

RÉSZÉRE 
  

  

A Civil Közösségi Szolgáltató Központ Országos Hálózata által megjelentetett Okos Füzet 
sorozat a civil szervezetekhez kötődően szakmai tudást, tapasztalat átadást tud nyújtani, 
sikeres tervezési lehetőséget ad. 

https://civil.info.hu/media/CIVIL_KEZIKONYV_2021_5041.pdf


Az Okos Füzetek elektronikus változatai a Civil Információs Portálon  értehők el és 
tölthetők le pdf formátumban. 
Eddig megjelent kiadványaink: 
Okos Füzet 1. 
"EGYMÁST ERŐSÍTVE - Miként legyek megoldás a gazdasági élet            szereplői számára  "    
https://civil.info.hu/media/Egymast_Er__sitve___Okos_Fuzet_1__4907.pdf                  
 " EGYMÁST ERŐSÍTVE ÖSSZEFOGLALÓ 
https://civil.info.hu/media/EGYMAST_ER__SITVE_osszefoglalo_5038.pdf 
Okos Füzet 2. 
" FIATALOK A CIVIL VILÁGBAN - Lépést tartani a korral " 
https://civil.info.hu/media/Fiatalok_a_civil_vilagban___Okos_Fuzet_2__5040.pdf 
" FIATALOK A CIVIL VILÁGBAN ÖSSZEFOGLALÓ 
https://civil.info.hu/media/Fiatalok_a_civil_vilagban_osszefoglalo_5039.pdf 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

  

 

ÖN VÁLASZT,  

MI SEGÍTÜNK 
TESCO Pályázati felhívás 

  
 

A TESCO-GLOBAL Zrt. az 
Effekteam Egyesület 

közreműködésével  tizenegyedik 
alkalommal hirdeti meg Ön 

választ, mi segítünk elnevezésű 
pályázatát, melynek célja a helyi 

közösségek támogatása. A 
program a vásárlók bevonásával 

történik. 
A pályázati felhívás célja a 

TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai 
vonzáskörzetében élő helyi 

közösségek igényeire alapuló és 
részvételével megvalósuló 

programok támogatása. 
A pályázatot  

2022. május 13. 17:00-ig 
a http://tesco.hu/kozosseg oldalon 

található online pályázati 
adatlapot kitöltve lehet benyújtani. 
A pályázatrajelentkezhetnek: 
1./ az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. tv. alapján létrehozott 

civil szervezetek, szövetségek 
(kivéve a pártokat, kamarákat, 

köztestületeket, munkaadói és 
munkavállalói érdekképviseleti 

szervezeteket, a biztosító 
egyesületeket, valamint az 

egyházakat); •  

  

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
Elektromos gépjármű 

beszerzésének támogatása 
lakosság, civil szervezetek, 

egyesületek és 
felsőoktatási intézmények 

részére 

a pályázat kódszáma: 
E-AUTO-2021 / lakossági 

A pályázat forrását az Innovációs 

és Technológiai Minisztérium 
biztosította a Támogató részére. 

A támogatás vissza nem 
térítendő támogatás formájában 

kerül biztosításra. 
A támogatásra rendelkezésre álló 

keretösszeg 3 000 000 000 
Ft,mely szakaszonként 

megbontásra kerül. 
Jogosultak köre:  
a) magyarországi lakóhellyel 
rendelkező természetes személy; 

b) magyarországi székhellyel, 
telephellyel vagy fiókteleppel 

rendelkező civil szervezet, 
egyesület vagy felsőoktatási 

intézmény. 
A pályázatok benyújtására  a 3. 

szakaszban a keret kimerülésig,d
e legkésőbb 2022. 06. 01-ig van 

lehetőség. Pályázat a pályázati 
portálon az 

elektromobilitas.ifka.hu oldalon 
keresztül nyújtható 

be, ügyfélkapus azonosítást 

  

 

LET'S  COLOUR 2022 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

A Let’s Colour Projekt 

folytatásaként 2022-ben ismét 

kiírja  a A Let's Colour 

Településszépítő Egyesület a 

közösségi pályázatát. 

Pályázók köre: Magyarország 

területén élő bármely közösség, 

ha a környezetében lévő 

elszürkült, leromlott, vagy csak 

egyszerűen színtelen közösségi 

térben található beltéri vagy 

kültéri falfelületet szeretné 

színekkel újravarázsolni. 

Jelentkezési határidő: 
2022.május 13. 

Kategóriák 

I. kategória: legfeljebb 10 000 

lakosú települések 

II. kategória: 10 000 lakos feletti 

települések. 

Amennyiben a pályázati kiírással, a 

feltételekkel, szabályokkal 

kapcsolatban bármilyen kérdés 

merülne fel, vagy a regisztrációval, 

pályázati feltöltéssel kapcsolatos 

technikai probléma adódik, a 

letscolour.hu weboldal "Kapcsolat- 

menüpontján keresztül bárki küldhet 

üzenetet a szervezőknek. 

https://letscolour.hu/palyazati-

szabalyzat 
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2./ a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
alapján létrehozott egyesületek 

és alapítványok (ide nem értve a 
közalapítványokat) 

 

Olvass tovább  

  

 

követően az adatlapok 
kitöltésével, és a szkennelt 

dokumentumok csatolásával. 
  

 

Olvass tovább  

   

 

 

Olvass tovább  

  

  

MEGYEI HÍREK 

  

" MUZSIKÁL AZ ERDŐ " A HÍRÖS VÁROSBAN 

  

2022. május 28. szombaton  
a  NYÍRI ERDŐBEN 

  

2022. május 29.vasárnap 

a TŐSERDŐBEN 

A rendezvény célja: az erdő és a művészet, elsősorban a zene erejével a fenntartható, 
környezettudatos életvitel irányába mozdítani a rendezvény résztvevőit. Hűek maradunk 
hagyományos szervezési elveinkhez: a család valamennyi tagja talál számára vonzó és 
tartalmas feltöltődési lehetőséget.  
A rendezvénysorozat sajátossága, hogy az erdei sétákat, kézműves foglalkozásokat, a 
klasszikus és népzenei koncerteket különösen értékes és szép természeti környezetben 
tartja. A Nyíri erdő és Tőserdő évszázados kocsányos tölgyei, magyar kőrisei, hársfái és 
szilfái nemcsak rendkívüli természeti értékeket jelentenek, hanem varázslatos helyszínt 
biztosítanak a programoknak, melynek célja az erdő és a zene, a művészetek erejével a 
fenntartható, környezettudatos életvitel irányába mozdítani a rendezvény résztvevőit. A 
család valamennyi tagja talál számára vonzó és tartalmas feltöltődési lehetőséget itt. 
6000 Kecskemét , Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202. 
GPS: 46.96192 | 19.557209 
A  https://www.muzsikalazerdo.hu , a Muzsikál az Erdő Alapítvány honlapján „Muzsikál az 
erdő” – Jókai Anna irodalmi pályázat, 2022 benyújtási határideje: 2022.május 31. 

Olvass tovább  

 

Kérjük forduljon hozzánk bizalommal! Irodáink  elérhetőségei 
KISKŐRÖSI IRODA: 
6200 Kiskőrös, Szarvas utca 2. I.em.4.szám  telefon:+36-78/415-165 e.mail: civilbacs@gmail.com 
Nyitvatartás: hétfőtől - csütörtökig  08:00 órától 16:00 óráig   pénteken 08:00 órától 12:00 óráig 
KECSKEMÉTI IRODA: 
6000. Kecskemét, Weselényi utca 1/A földszint 4.szám telefon: +36-76/777-517 e-mail: civil.kecskemet@gmail.com 
Nyitvatartás: hétfőtől - csütörtökig  08:00 órától 16:00 óráig   pénteken 08:00 órától 12:00 óráig 
BÁCSALMÁS: +36-20/292-9414 
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Kattintson duplán a szerkesztéshez 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

https://www.facebook.com/civilbacs

