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 Tisza-parti Civil Közösségekért Egyesület  
6721 Szeged, Vadász utca 5. 1/2.  

Iroda :          6720 Szeged, Klauzál tér 7. 

Telefonszám:  +36 62 258 559  

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

facebook:     www.facebook.com/civilcsongrad/ 

  

 

Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig szí-

veskedjenek eljuttatni 

számunkra a tárgyhavi 

programjaikat, (JPEG 

és Word formátum-

ban) melyeket feltöl-

tünk a hírleveleink ele-

jére, egy keretbe. Ezen 

határidő figyelembe 

vétele miatt a hírlevele-

inket minden hónap 5. 

napja után küldjük 

meg a civil szervezetek 

számára. 

A tartalomból 

Közelgő események 
A TIT Székház, Szeged Kárász u. 11. márciusi előadásai 

Nosztalgia Talk Show    Buta kis játék, hazudok és elhiszem- 

2020. március 13. péntek 17:00 óra  Van-e élet játszmák nélkül? 

A belépés díjtalan    2020. március 17. kedd 17:00 óra 

      Belépő díj: 1200 Ft   

      Céljainkkal életünk labirintusában 
      2020. március 24. kedd 17:00 óra  

      Belépő díj: 1000 Ft  

     Közép-Ázsia török köztársaságai  
     2020. március 31. 17:00 óra 

     A belépés díjtalan 

 

Címlap, közelgő ese-

mények 

 
1. 

Pályázati információk 

 

2. 

 

 

Közérdekű hírek 

 

3. 

 

Hasznos információk 

 

4. 
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A Civil szervezetek beszámolóval kapcsolatos változások 

Tájékoztatjuk, hogy az ÁNYK űrlapok tartalma változhat, ezért az Általános Nyomtatványkitöltő programba már korábban telepí-

tett űrlapokat folyamatosan frissíteni szükséges. 

A beszámoló elektronikus úton a Cégkapun vagy az Ügyfélkapun terjeszthető elő, illetve papír alapon postai úton. 

A korábban „P” jelű, a papír alapú benyújtáshoz szükséges nyomtatványok 2019.december 23.  

napjával kivezetésre kerültek, a továbbiakban a papír alapú és az elektronikus benyújtás ugyanazon a nyomtatványon lehet-

séges. 

Elektronikus úton küldött beszámoló benyújtásához szükséges 

-meghatalmazás minta 

-meghatalmazás minta jogi személy 
Bővebben és forrás: 
https://birosag.hu/civil-eljarasok/beszamoloval-kapcsolatos-tajekoztato/gyik/beszamolo-benyujtasaval-kapcsolatos-gyakran-ismetelt-kerdesek  

Segítség a beszámoló nyomtatványon lévő ügyszám kitöltéséhez 

Felhívjuk a beszámoló nyomtatványt kitöltő ügyfeleink figyelmét, hogy az űrlapok frissítése során a korábbi „Bejegyző határozat 

száma” sor – megfeleltetve a közhiteles Névjegyzék terminusának – átnevezésre került „Ügyszám”-ra. 

A beszámoló nyomtatvány 2. oldal – Szervezet adatai lapon megtalálható ügyszámot a Névjegyzéknek megfeleltetve szükséges 

kitölteni, amelyet a szervezet nyilvános adatai között az alábbi helyen találják: 

  

  A Névjegyzék itt érhető el. 

 A nyomtatványok kitöltéséhez segítségként részletes útmutató az alábbi oldalról tölthető le. 

Civil szervezetek beszámolójának benyújtási határidejéről és díjszabásáról  

Minden civil szervezet az elkészített beszámolóját köteles minden év május 31-ig benyújtani elektronikusan vagy papír alapon. 

A civil szervezet az elkészített beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét köteles minden év május 31. napjáig letét-

be helyezni akként, hogy a beszámolót, illetve a közhasznúsági mellékletet elektronikusan (az ún. Ügyfélkapun keresztül), 

illetve papír alapon -eredetben vagy hitelesített másolatban megküldi az Országos Bírósági Hivatal (1363 Budapest, Pf.24.) 

részére.  

Ha a civil szervezet a beszámolóval, illetve a közhasznúsági melléklettel kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven 

belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárást kezdeményez az illetékes ügyészségen.  

Emellett ha a civil szervezet saját honlappal is rendelkezik, a beszámolóját és a 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.  

bővebben és forrás: 

https://birosag.hu/civil-eljarasok/beszamoloval-kapcsolatos-tajekoztato/gyik/beszamolo-benyujtasaval-kapcsolatos-gyakran-ismetelt-kerdesek 

https://birosag.hu/civil-eljarasok/beszamoloval-kapcsolatos-tajekoztato/gyik/beszamolo-benyujtasaval-kapcsolatos-gyakran-ismetelt-kerdesek
https://birosag.hu/civil-eljarasok/beszamoloval-kapcsolatos-tajekoztato/gyik/beszamolo-benyujtasaval-kapcsolatos-gyakran-ismetelt-kerdesek
https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke
https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok
https://birosag.hu/civil-eljarasok/beszamoloval-kapcsolatos-tajekoztato/gyik/beszamolo-benyujtasaval-kapcsolatos-gyakran-ismetelt-kerdesek


Idén 30 éves a Tankcsapda, 
Országos Jubileumi Turné 
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HASZNOS INFORMÁCIÓK 

Ne felejtse el! 

Az ünnepek miatt, legkésőbb 2020. május 29-én péntekig elkészíteni, beküldeni 

2020. május 31. (Pünkösd vasárnap)  

1. Beszámoló elkészítése, beküldése, közzététele (Pk. 541. és  542 nyomtatványon) 

2. 1%-os beszámoló beküldése NAV felé (előző évi 1%-ok felhasználásáról szóló bevallás elkészítése, beküldé-

se KOZ jelű nyomtatványon) 

2020. június 01. (Pünkösd hétfő) 

1. KSH statisztikai jelentés elkészítése (1156. ny. számú statisztikai jelentés Elektra rendszerben) 

Nonprofit szervezetek (egyesületek, köztestületek, (köz) alapítványok) adózása 

 

Ez az információs füzet a nonprofit szektorban tevékenykedő  

 jogi személyek, 

 egyesületek, 

 köztestületek, 
alapítványok adózásával kapcsolatos átfogó szabályokat tartalmazza. 
Ha az előírások különbséget tesznek a közhasznú besorolással rendelkező,  

illetve a nem közhasznú nonprofit szervezetek között –  
mint például a társasági adó szabályai –, a füzet kitér az eltérések ismertetésére is. 

Társasági adó 
(az információs füzetek a linkre kattintva megnyithatók, letölthetők) 

13. Nonprofit szervezetek (egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok) adózása  2020.01.31. 

41. A társasági adó legfontosabb szabályai 2020.01.29. 

55. Tao-felajánlás 2020.01.29. 
 

forrás: 
https://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz/2020  
 

EMLÉKEZTETŐ 

 
Módosultak az Alapítványokra vonatkozó illetékszabályok 
 
Mi a jelentősége ennek a változásnak?  
Egy közhasznú alapítvány számára mit jelent ez a változás?  

Ha egy alapítvány nem rendelkezik közhasznú jogállással, milyen szabályok vonatkoznak rá 2020. január 1-től?  

Hogyan szerezheti meg egy alapítvány a közhasznú minősítést?  

 

Milyen feltételeket kell teljesítenie egy külföldi alapítványnak ahhoz, hogy a magyar közhasznú alapítványokkal azo-

nos illetékkedvezményeket élvezzen?  
A fentiekre vonatkozó jogszabályhelyek 
 

Bővebben és forrás:https://www.nav.gov.hu/nav/ado/illetek/  https://www.nav.gov.hu/nav/ado/illetek/Tajekoztato_alapitvan20191213.html 
 

KÉREM, Like-ja, kövesse olda-lunkat a facebookon Köszönjük! 

ELÉRHETŐSÉGEINK: 

Csongrád megyei Civil Információs Centrum 

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

https://www.recic.hu/csongrad 

6258559 

https://www.nav.gov.hu/data/cms511265/13_Nonprofit_szervezetek_adozasa_20200131.pdf
https://www.nav.gov.hu/data/cms511167/41_A_tarsasagi_ado_legfontosabb_szabalyai_20200129.pdf
https://www.nav.gov.hu/data/cms511169/55_Tao_felajanlas_20200129.pdf
https://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz/2020
https://www.nav.gov.hu/nav/ado/illetek/Tajekoztato_alapitvan20191213.html
https://www.nav.gov.hu/nav/ado/illetek/Tajekoztato_alapitvan20191213.html
https://www.facebook.com/civilcsongrad/
https://www.nav.gov.hu/nav/ado/illetek/Tajekoztato_alapitvan20191213.html

