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Csongrád megyei Civil Információs Centrum 

CIC-KP-1-2020/1-000006  

 

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

Iroda :          6720 Szeged, Klauzál tér 7. a járványhelyzet 

miatt a személyes ügyfélfogadás szünetel 

Telefonszám:+(70) 224 5687 a járványhelyzet miatt 

ideiglenesen csak ez hívható (visszahívjuk) 

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

facebook:         www.facebook.com/civilcsongrad/ 

  

 

Tisztelettel megkér-

jük Önöket, hogy 

minden hónap 5. nap-

jáig szíveskedjenek 

eljuttatni számunkra 

a tárgyhavi program-

jaikat, (JPEG és 

Word formátumban) 

melyeket feltöltünk a 

hírleveleink elejére, 

egy keretbe. Ezen ha-

táridő figyelembe vé-

tele miatt a hírlevele-

inket minden hónap 

5. napja után küldjük 

meg a civil szerveze-

tek számára. 

A tartalomból 

A Csongrád megyei Civil Információs Centrum Közleménye 

Tisztelt Ügyfeleink, Partnereink! 

A Csongrád Megyei Civil Információs Centrum 2020. március 24-től, vissza-
vonásig személyes tanácsadásait, rendezvényeit szünetelteti a koronavírus 
okozta járványhelyzet miatt. 

Keressenek minket továbbra is telefonos és online formában! 

TELEFON: 
a +36702245687 -es telefonszámon, csörgessen visszahívjuk! 

EMAIL:  
civilcsongrad@gmail.com 

FACEBOOK: 

https://m.me/civilcsongrad? messenger alkalmazással 

Megértésüket köszönjük, vigyázzanak Magukra és embertársaikra! 

2020. 03. 09-től a Magyar Közlönyben megjelent vírushelyzettel kapcsolatos 
Kormány Határozatok, Kormány Rendeletek; Hivatalos Értesítők: 

Bővebben és forrás:  

https://magyarkozlony.hu/ 

 

Magyar Közlöny  

37.; 39.; 40.; 41.; 42.; 45.; 47.; 49.; 50. 1550; 51.; 52.; 53.; 54; 
55.; 56.; 63.; 64. 

Hivatalos Értesítők 

15.; 16.; 17.; 18. 

A NAV közleménye: 

Frissült a 20T201CSZ bejelentő és változásbejelentő lap - az OBH által nyil-
vántartott civil szervezeteknek 

 

 

 
bővebben és forrás: 
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_n
av/adatbejelentok_adatmodositok/20T201CSZ.html?utm_source=NIOK+h%C3%ADrlev%C3%A9l&ut
m_campaign=fbaffde302-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_03_10_08&utm_medium=email&utm 

 
Címlap 

Közlemények, Hatá-
rozatok, Rendeletek, 
Hivatalos Értesítők 

 
1. 

Pályázati informáci-
ók 
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Közérdekű hírek 
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Hasznos információk 

 
6. 
 

 

mailto:civilcsongrad@gmail.com
http://www.recic.hu/csongrad
https://www.facebook.com/civilcsongrad/
mailto:civilcsongrad@gmail.com
https://m.me/civilcsongrad?fbclid=IwAR23IxuXQ254HTYWZLbBtmDicq_ahjivtaRPcAKW7Y1ExFbS7fskUAwRw0c
https://magyarkozlony.hu/
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/20T201CSZ.html?utm_source=NIOK+h%C3%ADrlev%C3%A9l&utm_campaign=fbaffde302-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_03_10_08&utm_medium=email&utm_t
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/20T201CSZ.html?utm_source=NIOK+h%C3%ADrlev%C3%A9l&utm_campaign=fbaffde302-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_03_10_08&utm_medium=email&utm_t
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/20T201CSZ.html?utm_source=NIOK+h%C3%ADrlev%C3%A9l&utm_campaign=fbaffde302-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_03_10_08&utm_medium=email&utm_t
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bővebben és forrás:  http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/kozmuvelodes_200416 

 bővebben és forrás:  http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/iparmuveszet_200413 
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Tájékoztatás a beszámolók benyújtási határidejével kapcsolatban 

2020.03.26. - 09:29  

Az elmúlt napokban több civil szervezet kért tájékoztatást a beszámolók május 31-i leadási határidejének 
meghosszabbításával kapcsolatban tekintettel arra, hogy a kihirdetett veszélyhelyzet 
miatt a beszámolót elfogadó testület összehívása nem lehetséges.  

Ezzel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk: 

A civil beszámolók beküldési határidejének megváltoztatásával kapcsolatban az Or-
szágos Bírósági Hivatalnak nincs releváns döntési lehetősége. 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szó-
ló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény) 30.§-a alapján a bíróság a szervezetet akkor sújthatja pénz-
bírsággal, ha a beszámoló közzétételi kötelezettségét egy éven belül nem pótolja. 

Amennyiben a beszámolók benyújtásának határidejével kapcsolatban egy esetleges moratórium kerül ki-
hirdetésre a jogalkotó által, úgy arról az Országos Bírósági Hivatal ezen a felüle-
ten keresztül fogja tájékoztatni a civil szervezeteket.   

forrás és kép forrása: 

 https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/tajekoztatas-beszamolok-benyujtasi-hataridejevel-kapcsolatban 

 Az OBH Tájékoztatója  

A civil és egyéb cégeknek nem minősülő szervezetek elektronikus ügyintézési lehetőségeiről  

2020. 03. 30. - 

„Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a tömeges megbetegedést okozó hu-
mánjárvány megelőzése, érdekében a civil és egyéb cégnek nem minősülő szerve-
zetek nyilvántartási eljárásaiban elsősorban az elektronikus ügyintézés ajánlott az 
alábbiak szerint. 

A bíróság a civil nyilvántartási ügyszakban is, a beadványokat elsődlegesen elektro-
nikusan, ÁNYK űrlapok használatával tudja fogadni. 

Amennyiben nem az elektronikus utat használja a beadványa benyújtásához (postai út, gyűjtőláda) – az 
OBH-nak címzett papíralapú iraton jól látható kiemeléssel kell feltüntetni az ügy tárgyát és a sürgőssé-
gét. 

A civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek űrlapjai az alábbi linken találhatóak. 

Iratmásolat, kivonat kérés PK-144 űrlapon, elektronikusan igényelhető. Amennyiben ez illetékfizetési 
kötelezettséggel jár, az illetéket az adott törvényszék Magyar Államkincstárnál vezetett illeték-bevételi 
számlájára történő átutalással kell teljesíteni.  

Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni az eljáró bíróság - 1/2002.(I.17.) IM rendelet 1. sz. mel-
lékletében foglalt - jelzőszámát, az eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, a beadvány bírósági lajstrom-
számát, melyet a lajstromozási igazolással kapja meg a benyújtó. 

Az illeték fizetésről szóló igazolást az ÁNYK űrlapokhoz, egyéb mellékletként lehet csatolni. 

A 35.SZ/2020. (III.15.) OBHE határozat 7.-8. pontjára figyelemmel az ügyfélfogadás szünetel. 

A civil beszámolókat elektronikus úton (Ügyfélkapu, Cégkapu) szíveskedjenek megküldeni az OBH ré-
szére. Az elektronikus úton megküldött beszámolók 1 munkanapon belül feldolgozásra kerülnek. További 
tájékoztató az alábbi linken találóható. 

Az OBH a bíróságok központi honlapján folyamatos tájékoztatást ad a rendkívüli ítélkezési szünetben köve-
tendő ügyintézésről." 
bővebben és forrás:  

https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/tajekoztato-civil-es-egyeb-cegeknek-nem-minosulo-szervezetek?
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Vallási egyesületek korábbi évekre vonatkozó beszámolóinak elérhetősége/1. 

A 2019. évben bejegyzett vallási egyesületek korábbi évekre vonatkozó beszámolói – amennyiben jogutódlás-
sal jöttek létre –, a jogelőd egyesületek nyilvántartási adatainál találhatóak meg a Civil szervezetek Névjegy-
zékében. 

A szervezetre az alábbi módon kereshet rá: 

• írja be a keresett szervezet nevét, vagy a nevének egy jellegzetes részét vagy akár csak az adószám első 8 
számjegyét 

• érvényesítse a lap alján található captchát ("Nem vagyok robot") és kattintson a „Keresés”-re. 

• a találati lista felett található captcha ("Nem vagyok robot") kipipálását követően a szervezet nevére kat-
tintva elérhetővé válnak a részletes adatok, illetve – a táblázat alatt jobb oldalon – a beszámolók és közzé-
tételek 

A nyilvántartásba vett („élő”) állapotú szervezetek adatainál megtalálható a jogelőd szervezet neve és nyil-

vántartási száma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Névjegyzékben a – már törölt állapotú – jogelőd szervezet beszámolóira és nyilvántartási adatai-

ra  legegyszerűbben így kereshet rá: 

- a nyilvántartási szám megadása valamint ki kell pipálni a „Törölt szervezetek is” check-box-ot 

forrás: 

https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/vallasi-egyesuletek-korabbi-evekre-vonatkozo-beszamoloinak-elerhetosege 
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https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke
https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke
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Oldal 5  Csongrád megyei Civil Információs Centrum 

Vallási egyesületek korábbi évekre vonatkozó beszámolóinak elérhetősége / 2. 

 

A Névjegyzékben a – már törölt állapotú – jogelőd szervezet beszámolóira és nyilvántartási 
adataira  legegyszerűbben így kereshet rá: 
- a nyilvántartási szám megadása valamint ki kell pipálni a „Törölt szervezetek is” check-box-
ot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közzétételre került beszámolókról igazolást szükség szerint a civilinfo@obh.birosag.hu  e-
mail címen, illetve személyesen az Országos Bírósági Hivatal Országos Nyilvántartási Irodá-
jának ügyfélszolgálatán (1055, Bp., Szalay utca 16.) kérelmezhet.  

 

 

 

forrás: 

 

https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/vallasi-egyesuletek-korabbi-evekre-vonatkozo-beszamoloinak-
elerhetosege 

 

  https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok 
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ELÉRHETŐSÉGEINK: 

Csongrád megyei Civil Információs Centrum 

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

www.civilcsongrad@gmail.com 

https://www.recic.hu/csongrad  

   +(70) 224 5687  

A járványhelyzet miatt, határozatlan ideig a személyes ügyfélfogadás szünetel, ezért ideiglenesen 

csak ezen a telefonszámon tudjuk felvenni hívását! 

(Csörgessen meg bennünket, és visszahívjuk Önt!) 

"A Kormány 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi 

intézkedésekről 

A Kormány 74/2020. (III. 31.) rendelete rendelkezik a polgári peres és bírósági polgári nemperes eljárá-

sokra vonatkozó rendelkezések eltérő alkalmazásáról, a közigazgatási bírósági eljárásokra vonatkozó ren-

delkezések eltérő alkalmazásáról, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény rendelkezéseinek eltérő 

alkalmazásáról, a cégnyilvántartással és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásával összefüggő eltérő 

rendelkezések alkalmazásáról. 

A Korm. rendelet tartalmazza a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 

2006. évi V. törvény és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási sza-

bályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény az alábbi eltérő szabályokat, a bíróságok szervezetéről és 

igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazását, illetve a bírák jogállá-

sáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásait is. 

A Korm. rendelet tartalmazza azt is, hogy az eljárási cselekményeket lehetőség szerint elektronikus hír-

közlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján kell megtartani. 

A 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet teljes egészében itt olvasható: 

https://magyarkozlony.hu/…/a96e25d459b04cdd5d90…/megtekintes  

bővebben és forrás: 

https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/kormany-742020-iii-31-korm-rendelete-veszelyhelyzet-ideje-alatt?

fbclid=IwAR3V0bk4dLQIx8C_m04a8PiFFFRzs-8_8n-QSDTtIB-3cKb4pJxCgIziRO4 

Az OBH Országos Nyilvántartások Irodája a civil szervezetek beszámolóinak leadásával kapcsolatos információk iránt érdek-

lődőknek lehetőséget biztosít telefonos felvilágosításra hétfőtől csütörtökig 9:00 és 16:00 óra között, pénteken pedig 9:00 és 

13:00 óra között az alábbi telefonszámokon: 

+361/354-4165, +361/354-4115, +361/354-4295.  

Emailben a civilinfo@obh.birosag.hu címen kérdezhetnek az érdeklődők. 

A tájékozódást segítő hasznos linkek  

https://szegeditorvenyszek.birosag.hu/https://szegeditorvenyszek.birosag.hu/elerhetosegeink 

https://birosag.hu/civil-eljarasok/hirek/rovat/civil-hir 

https://koronavirus.gov.hu/ 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek 

  

https://www.facebook.com/civilcsongrad/
mailto:civilcsongrad@gmail.com?subject=civilcsongrad@gmail.com
https://www.nav.gov.hu/nav/ado/illetek/Tajekoztato_alapitvan20191213.html
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmagyarkozlony.hu%2Fdokumentumok%2Fa96e25d459b04cdd5d900c75fa4dbe0c1492f682%2Fmegtekintes%3Ffbclid%3DIwAR3hxR_wLaaHW9FwqoD0nEvX2XtyA6x3AaWrnKZ0GIKdBOHP3zSlU1I6Djs&h=AT3d9tjw0mJHZHSnBg1KZ5DzUUfsL4_hS2eUuv8SdOPJOZ8Fbg
https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/kormany-742020-iii-31-korm-rendelete-veszelyhelyzet-ideje-alatt?fbclid=IwAR3V0bk4dLQIx8C_m04a8PiFFFRzs-8_8n-QSDTtIB-3cKb4pJxCgIziRO4
https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/kormany-742020-iii-31-korm-rendelete-veszelyhelyzet-ideje-alatt?fbclid=IwAR3V0bk4dLQIx8C_m04a8PiFFFRzs-8_8n-QSDTtIB-3cKb4pJxCgIziRO4
mailto:civilinfo@obh.birosag.hu?subject=civilinfo@obh.birosag.hu 
mailto:civilinfo@obh.birosag.hu?subject=civilinfo@obh.birosag.hu 
mailto:civilinfo@obh.birosag.hu?subject=civilinfo@obh.birosag.hu 
mailto:civilinfo@obh.birosag.hu?subject=civilinfo@obh.birosag.hu 
mailto:civilinfo@obh.birosag.hu?subject=civilinfo@obh.birosag.hu 
mailto:civilinfo@obh.birosag.hu?subject=civilinfo@obh.birosag.hu 
mailto:civilinfo@obh.birosag.hu?subject=civilinfo@obh.birosag.hu 
https://birosag.hu/civil-eljarasok/hirek/rovat/civil-hir

