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Civil Szervezetek részére! 

Tájékoztatás a kivezetésre került „P” jelű beszámoló nyomtatvá-
nyokkal kapcsolatban!!!! 

A civil szervezetek beszámolói papír alapon kizárólag az Országos 
Bírósági Hivatal által rendszeresített nyomtatványok legfrissebb 

közzétett verzióján terjeszthetők elő. 

 

 

A korábbi „P” jelű, papír alapú benyújtásra alkalmas nyomtat-

ványok 2019. december 23. napjával kivezetésre kerültek, így a 

beszámolót ezen űrlapokon joghatályosan nem lehet benyújtani.  

Az elektronikus eljárásra nem kötelezett civil szervezeteknek tovább-

ra is lehetőségük van a beszámolók papír alapú benyújtására az 

elektronikus benyújtásra szolgáló nyomtatványok használatával. 

Tekintettel a jelenleg fennálló veszélyhelyzetre, az OBH személyes 

ügyfélszolgálata továbbra is szünetel, így a beszámolók papír alapon 

kizárólag postai úton küldhetők meg az OBH postafiók címére 

(1363, Budapest, Pf. 24.). 

A beszámolókat a gyorsabb feldolgozás érdekében lehetőség szerint 

elektronikus úton, ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül ajánlott be-

nyújtani. 

Forrás és további információ ITT található: 

 https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/tajekoztatas-
kivezetesre-kerult-p-jelu-beszamolo-nyomtatvanyokkal?
fbclid=IwAR0Sk0iPKbmHDOX_H7CEAOIEGB70p5cSNhwXJ3UW
tEUxC 

Tisztelettel megkér-

jük Önöket, hogy 

minden hónap 5. 

napjáig szíveskedje-

nek eljuttatni szá-

munkra a tárgyhavi 

programjaikat, 

(JPEG és Word for-

mátumban) melye-

ket feltöltünk a hír-

leveleink elejére, 

egy keretbe. Ezen 

határidő figyelembe 

vétele miatt a hírle-

veleinket minden 

hónap 5. napja után 

küldjük meg a civil 

szervezetek számá-

ra. 
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Tisztelt Civil Szervezetek Vezetői, Tagjai és Magánszemélyek! 

Mint tudják, rendelkezhetnek az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról. Ez 
legkésőbb 2020. május 20-áig az szja-bevallástól függetlenül is megtehetik. 
Ezzel (is) segítve a civil szervezetek, valamint az Önök által kiválasztott kiemelt költségvetési előirányzat 
és vallási közösségek működését, munkáját. 

 

Hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról? 

Az szja 1% felajánlására jogosult civil szervezetek listája itt érhető el: 
https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil_2020 

Elektronikusan (online) 
Ha a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikusan nyújt-
hatja be: 
https://eszja.nav.gov.hu/app/login/#login 

Papíralapon 
postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be: 

- a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve, 
- az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon, 
- a 19EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá 
- ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2020. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak 
(A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának). 

Fontos, hogy a 2020. május 20-ai határidő jogvesztő. 

A civil kedvezményezettek és a kiemelt költségvetési előirányzat javára ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilat-
kozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV. 

Linkek papír alapú és elektronikus ügyintézéshez: 

Elektronikus nyilatkozat tétel Ügyfélkapuval rendelkezőknek: https://eszja.nav.gov.hu/app/login/#login 

Nyilatkozat kitöltése Ügyfélkapu nélkül, papíralapú benyújtáshoz: https://webnyk.nav.gov.hu/app/
public.action#index 

Teljesen üres SZJA nyomtatvány letöltése: https://www.nav.gov.hu/…/cms509518/19SZJA_nyomtatvanykep.pdf 

Rendelkezés ÁNYK programmal: SZJA nyomtatvány kitöltése ÁNYK programmal 

FIGYELEM: 

A Csongrád megyei civil szervezetnek történő SZJA 1% felajánlása és a rendelkezés technikai lebonyolításának vonat-
kozásában a Csongrád megyei Civil Információs Centrum tanácsadási szolgáltatásai díjmentesen vehetőek igénybe.  

bővebben: 
http://recic.hu/…/fontos-hogy-a-2020-m%C3%A1jus-20-ai-hat%…/ 

bővebben és forrás: 
http://www.nav.gov.hu/nav 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nav.gov.hu%2Fdata%2Fcms509518%2F19SZJA_nyomtatvanykep.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1MFLe9JwKcUb8u-C74xV4KFNOW8dSsXG3a1tP45EPiOBMAY0v0gNkLZ24&h=AT03zNdRr8ywhdqnrUFVKjdEoIG4KLYwhkXwhgzIGVHXFaV5lP0WejGjH13rg97D66Krc2hRQDevu
http://recic.hu/csongrad/hirek/fontos-hogy-a-2020-m%C3%A1jus-20-ai-hat%C3%A1rid%C5%91-jogveszt%C5%91-rendelkezzen-az-%C3%B6sszevont-ad%C3%B3alap-ut%C3%A1n-befizetett-szem%C3%A9lyi-j%C3%B6vedelemad%C3%B3ja-1plus1-%C3%A1r%C3%B3l/?fbclid=IwAR1q-U5dkDGX0wibWTyYMr
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nav.gov.hu%2Fnav%3Ffbclid%3DIwAR2yVeIVAOh90Gftzz4Kv07f1bWic7Z4hbRsHFRQzM3G2_JMVgJcE7hGSBU&h=AT0n-u4zQh__PyhPCLa8tsw_YgJMdIRgvsvD4IciS5FhFO1ycwRp8pblYPNCeKpzl9yNb9SJNpBO9aAZCB7PisHEKSWE6b6uSk1GzQwDHUoU0OqW1X7QfYN
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FIGYELEM! 

Figyelemfelhívás a Civil Marketing Kft. megtévesztő megkereséseivel kapcsolatban! 

Most, hogy közeledik május 31. a beszámolók (vírushelyzet előtti) időpontja (jelenlegi 

időpont 2020-ban szeptember 30.) ismét aktuálisabb lehet! 

"Az elmúlt napokban ismételten több bejelentés érkezett az Országos Bírósági 

Hivatalhoz, mely szerint: 

- a Civil Marketing Kft. telefonon keresi meg a civil szervezeteket azzal az in-

dokkal, hogy ők vizsgálják felül, javítják ki az éves beszámolót, VAGY 

- a Civil Marketing Kft. az OBH-ra hivatkozva keresi meg a civil szervezeteket 

azzal, hogy ellenszolgáltatás fejében az éves beszámolókat ellenőrzik, felülvizs-

gálják, valamint szükség szerint javítják. 

Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, hogy az OBH és a bíróságok, sem a Civil 

Marketing Kft-vel, sem pedig más gazdasági társasággal nem kötöttek együttmű-

ködési megállapodást a beszámolók ellenőrzésére és felülvizsgálatára! 

Az OBH feladata kizárólag a beszámolók közzététele és nyilvántartása, tartalmá-

ban, érdemében nem vizsgálja azokat, valamint a civil szervezetek gazdálkodási 

tevékenységét sem, ugyanis ilyen vizsgálatokra nincs hatásköre." 

forrás (kép és szöveg): 
https://birosag.hu/…/figyelemfelhivas-civil-marketing-kft-m… 

Amennyiben a beszámoló benyújtásával, illetve közzétételével kapcsolatban bármilyen kér-
dés vagy probléma merülne fel, úgy kérjük, hogy keresse az 

OBH Országos Nyilvántartási Irodáját a civilinfo@obh.birosag.hu e-mail címen 

vagy az alábbi telefonszámokon: 06/1-354-4165, 06/1-354-4115, 06/1-354-4295 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbirosag.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR1jWWlxt1BSjr8zE_jrPcRyUlE98Feoda4pjXg4HbKuEA-XPEmRM43HPc0&h=AT0Az9wylDnCmAHMamgPoGLSyXmLDZtcl2Oa085OtIGZL7UI32JaJpsg9-jJHGgkCARBoTKi3PzsCzc6GDRDYdFNVMKNySMkrF4YLtidkLZj0tvicdSOGRrFuUZ4F
%22Az%20elmúlt%20napokban%20ismételten%20több%20bejelentés%20érkezett%20az%20Országos%20Bírósági%20Hivatalhoz,%20mely%20szerint:
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Tájékoztatás a NEMZ-KUL-20 és NEMZ-TAB-20 azonosítószámmal meghirdetett 
pályázatok visszavonásáról és új felhívásról 

A Kormány által az új koronavírus-járvány következtében kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a   
NEMZ-KUL-20 és a NEMZ-TAB-20 azonosítószámmal meghirdetett pályázatok a központi költségvetés terhé-
re nyújtott, a veszélyhelyzet elhárítása és következményeinek enyhítése érdekében nélkülözhetetlenül 
szükséges és egyéb támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól szóló 173/2020. 
(IV.30.) Korm. rendelet 3. § (2) pontja alapján visszavonásra kerülnek. 

 

A Kormány a 40/2020. (III. 11.) rendeletével veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött. Az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a 
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő in-
tézkedésekről kiadott kormányrendeletekben előírt korlátozások vonatkoznak a nemzetiségi táborokra, közösségi 
célú programok megvalósítására is. Az új koronavírus-járvány miatt bekövetkezett veszélyhelyzet, valamint annak 
gazdasági és egyéb hatásainak enyhítése érdekében a Kormány határozott lépéseket tesz. 

bővebben és forrás: 
www.kormany.hu  
www.bgazrt.hu  

Megalakultak a Nemzeti Együttműködési Alap új testületei 

A civil szervezetek működését és szakmai programjainak támogatását biztosító finanszírozási forma, a Nemzeti 
Együttműködési Alap (NEA) újonnan megalakult testületeinek 54 tagja közül 18 tagot az elektori választás során 
civil szervezetek választottak meg, 36 tagot az Országgyűlés, valamint az illetékes miniszterek delegáltak. 

A NEA új testületei 2020. április 7. napjától megkezdték működésüket. 

Bővebben és forrás: 

Meghosszabbodik a beszámoló és egyes adóbevallások benyújtási határideje 

Meghosszabbodik a számviteli beszámoló leadásának határideje és a bevallási határidő a társasági adó, az innová-
ciós járulék, az energiaellátók jövedelemadója és a kisvállalati adó esetében. A Gazdaságvédelmi Akciótervben a 
koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 
140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) újabb könnyítéseket vezetett be a veszély-
helyzetre tekintettel. 

Bővebben és forrás: 

  https://nav.gov.hu  

 

Változnak az iratkarantén szabályai a bíróságokon és az Országos Bírósági Hivatalban 

Az iratkarantén időtartamának módosításáról rendelkezett az Országos Bírósági Hivatal elnöke a 71.SZ/2020. (V.13.) 
számú határozatával. A papíralapú iratok kezelésének felgyorsítása érdekében hét nap helyett már három nap eltel-
te után fel lehet bontani a beérkező iratokat tartalmazó tárolót. Az iratkezelés továbbra is a hatályos járványügyi 
intézkedések betartásával történhet. 

Bővebben és forrás: birosag.hu 

a TAONY jelű nyilatkozathoz 

I. Általános tudnivalók 

1. Mire szolgál a TAONY jelű nyilatkozat és kire vonatkozik? 

Az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület, az egyházi jogi személy, a lakásszövetkezet, az 
önkéntes kölcsönös biztosítópénztár, a közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézmény, az európai 
területi társulás, foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézmény társaságiadó-bevallás helyett nyilatkozatot tehet 

2020. szeptember 30-áig – ezen a nyomtatványon –,  
feltéve, hogy 
bővebben és forrás:   https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/
nyomtatvanykitolto_programok_nav/nyilatkozatok/NAV_TAONY.html?
fbclid=IwAR2s4_6U_C2lfMoAX5tADr8RMBCZLSVdAa9UZKRvD8W4I4PikId82x9D620 

http://www.kormany.hu/?fbclid=IwAR0-htEDRHxkY7cUi16CyRcyjLKs-h_NPO86FD-9Wn1tZGOTD9UyVp8Qlbg
http://www.bgazrt.hu/?fbclid=IwAR3tH8RKlnDgyHu6pwDnIJ5iU94SB2EfYAneXM4C4WiKcgWI3VS_hnNYtq4
A%20Kormány%20a%2040/2020.%20(III.%2011.)%20rendeletével%20veszélyhelyzet%20kihirdetéséről%20döntött.%20Az%20élet-%20és%20vagyonbiztonságot%20veszélyeztető%20tömeges%20megbetegedést%20okozó%20humánjárvány%20megelőzése,%20illetve%20következményeinek%20elhárítá
Meghosszabbodik%20a%20beszámoló%20és%20egyes%20adóbevallások%20benyújtási%20határideje
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnav.gov.hu%2Fnav%2Fsegitseg_rendkivuli_helyzetben%2FMeghosszabbodik_a_bes20200512.html%3Ffbclid%3DIwAR1bigY3XRKTWmX-pkkVheHBfG1LhLMjTGYgasASjnsaIG1s1S3FWk8HFRw&h=AT1QAWL9-0rMxvw2c5dEPneIIlPQ2QLearGcogVOCFO2tMZV_3A0
http://71.SZ/2020?fbclid=IwAR0U8zVltJpfO-4cEpy4Hti6lAxxNW87XHHV0_tx3P6OZnwb4_0OOHOFQB8
http://www.birosag.hu/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbirosag.hu%2Fhirek%3Ffbclid%3DIwAR0gj7u0PfrSQD6ZqZjNlxLoTNMqDXuchtANNS4GG0WhSkNahKCTt0CatAY&h=AT16q5OipdK5ehFZ5AxvwA5fMFv7bNOvn2eGAaH92jKSkZhQNkDmpN6TME9k8ZeW3sb1QyJjEX_UfkqShsH8W_wJH0Ojy3DSyADRqMbvxLwxSsvTW4O-t
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/nyilatkozatok/NAV_TAONY.html?fbclid=IwAR2s4_6U_C2lfMoAX5tADr8RMBCZLSVdAa9UZKRvD8W4I4PikId82x9D620


Elektronikus aláírás készítése, ellenőrzése 

Elektronikus hitelesítés AVDH szolgáltatással 

Ingyenes elektronikus aláírás készítése 
 

Az AVDH a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-nek az Azonosításra Visszavezetett Dokumen-
tum Hitelesítési (AVDH) szolgáltatása, mely a következő honlapon érhető el: https://niszavdh.gov.hu/
index 

 

 

A szolgáltatás lényege, hogy aki rendelkezik tanúsítvánnyal vagy Ügyfélkapu azonosítóval, az elektronikus 
dokumentumait ezen szolgáltatás igénybevételével elektronikusan hitelesíteni tudja. AVDH szolgáltatással 
bármilyen típusú dokumentum hitelesíthető. 

Az így előállított hiteles dokumentum az ePapír szolgáltatás során is benyújtható, külön további hitelesítés 
nélkül. 

Lépésről lépésre 

Bővebben  magyarázó szöveggel és képekkel: 

 https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/2687234191505538 
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https://niszavdh.gov.hu/index?fbclid=IwAR1KRQDVi4btH8CySVfFok0Ku8Kly-5LJOPbRmFUFe1TjYCax-2dEKIt6Uc
https://niszavdh.gov.hu/index?fbclid=IwAR1KRQDVi4btH8CySVfFok0Ku8Kly-5LJOPbRmFUFe1TjYCax-2dEKIt6Uc
https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/2687234191505538

