
Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig szí-

veskedjenek eljuttatni 

számunkra a tárgyha-

vi programjaikat, 

(JPEG és word for-

mátumban) melyeket 

feltöltünk a hírlevele-

ink elejére, egy keret-

be. Ezen határidő fi-

gyelembe vétele miatt 

a hírleveleinket min-

den hónap 5. napja 

után küldjük meg a 

civil szervezetek szá-

mára. 
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 Cím: 
Kurca Vidéke Polgári Egyesület 
6635 Szegvár, Rákóczi u. 31. 
Telefonszám: +36 62 258 559  

E-mail:       civilcsongrad@gmail.com 
weboldal: www.recic.hu/csongrad 

facebook:      

https://www.facebook.com/civilcsongrad/ 

  

 

 

Címlap, közelgő ese-
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Közelgő események: 

 
 

 

A tartalomból 

mailto:civilcsongrad@gmail.com
http://www.recic.hu/csongrad
https://www.facebook.com/civilcsongrad/
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Bővebben és forrás:  http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/hktp_2_200120 

NKA pályázati felhívás 

http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/hktp_2_200120
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Az 1994-ben alakult Civil Parlament Magyarországon 1997-ben február 1-jét jelöl-

te meg a Civilek Napjának. 1998-ban tartották meg először, felhívta a figyelmet ar-

ra, hogy ha nem működnek kellő számban civil szerveztek, akkor az önkormány-

zatokra sokkal több feladat és felelősség hárul. Nagyon hasznos támogatók a civil 

referensi kör tagjai; akik valamennyien önkormányzati forrásból tevékenykednek.  

Magyarországon több mint 61 ezer civil szervezet munkálkodik. A kormányzat tá-

mogatja és segíti a társadalmilag beágyazódott, hozzáadott értéket képviselő civil 

szervezeteket, hiszen az életnek számos olyan területe van, ahol a civilek az állami 

feladatellátás hatékony segítői. Az elmúlt időszakban nagyságrendekkel növekedett 

a civil szervezetek támogatása: míg 2010-ben 144 milliárd forint, addig 2017-ben 

már összesen 284 milliárd forinttal támogatta a kormányzat a civil szervezetek 

munkáját. A Nemzeti Együttműködési Alap 2012 óta évről évre támogatást biztosít 

a hazánkban és a határon túl működő magyar egyesületeknek, alapítványoknak. A 

támogatások célja a civil szféra segítése, a civilek társadalomformáló és a nemzet 

közösségét szolgáló munkájának előmozdítása. A civil szervezetek működését, szak-

mai munkáját, adománygyűjtő tevékenységét támogató pályázati kiírások keretösz-

szege a 2019. évben 4,7 milliárd forint volt. 

„A Civilek Napján köszönetet mondunk minden, a közjóért tevékenykedő civil szer-

vezetnek és magánszemélynek, akik munkájukkal tágabb közösségünk, a magyar-

ság javát szolgálják. Áldozatos munkájukhoz ezúton kívánunk további sikereket és 

eredményeket!” - Miniszterelnökség 

A civil társadalom szerepe nélkülözhetetlen a demokrácia építésében és alapvető ré-

sze egy demokratikus társadalomnak. Az erős civil hálózat a sikeres társadalom 

alapköve. A civilek, civil szervezetek felelősségvállalása, társadalmi munkája, jelen-

léte jobbá teheti az élet számos területét.  

 Sokat lendített a civilek helyzetén az egyszázalékos törvény, a felajánlásról itt tud-

hat meg többet:  

https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1 

    

 

 

 

 

FEBRUÁR 01.   

 

A CIVILEK  

NAPJA 

https://karpatok.eu/civilek-napja
https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1
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Idén 30 éves a Tankcsapda, 
Országos Jubileumi Turné 

 
Bármely civil szervezetnek 

lehetősége van arra, hogy 
az aktuális eseményekről, 
szervezeti változásokról 
hírt adjon ezen a portá-
lon.  
Ez a funkció ingyenes, a 
használatához nem 
szükséges szolgáltatási 
csomagot vásárolni! 
http://

civilhirugynokseg.hu/

ELÉRHETŐSÉGEINK: 
 

Csongrád megyei Civil  

Információs Centrum 
 

https://www.facebook.com/civilcsongrad/ 
 
 
 
 
 
 
 

6258559 

 

KÉREM, 

Like-ja 

az oldalunkat 

Köszönöm 

www.recic.hu/csongrad 

HASZNOS INFORMÁCIÓK 

A civil szervezetek adományaival, a társasági adókedvezménnyel  

kapcsolatos kérdések  

 

Hogyan kell az adományozó részéről értelmezni a kedvezményeket? 

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 7. 

§ (1) bekezdés z) pontja szerint: „Az adózás előtti eredményt csökkenti a köz-

hasznú szervezetnek, a közhasznú szervezettel kötött tartós adományozási szer-

ződés keretében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti közhasznú tevé-

kenység támogatására, vagy a Magyar Kármentő Alapnak, illetve a Nemzeti 

Kulturális Alapnak az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támoga-

tás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül 

nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének 

1. 20 százaléka közhasznú szervezet, 50 százaléka a Magyar Kármentő Alap és a 

Nemzeti Kulturális  Alap támogatása esetén, 

2. további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén, de együttesen leg-

feljebb az adózás előtti eredmény összege. 

 

Forrás: http://civil.info.hu/en/web/nea/gyik 

http://civilhirugynokseg.hu/hirfeltoltes/
http://civilhirugynokseg.hu/hirfeltoltes/
https://www.facebook.com/civilcsongrad/
http://www.recic.hu/csongrad
http://civil.info.hu/en/web/nea/gyik

