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Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig szí-

veskedjenek eljuttatni 

számunkra a tárgyhavi 

programjaikat, (JPEG 

vagy PNG és Word 

formátumban) melye-

ket feltöltünk a hírle-

veleink elejére, egy ke-

retbe. Ezen határidő 

figyelembe vétele miatt 

a hírleveleinket min-

den hónap 5. napja 

után küldjük meg a 

civil szervezetek szá-

mára. 

A tartalomból 

 

Köszönetnyilvánítás!  
 

 

Hálásán köszönjük a civil szervezetek nevében is, 

az összes adományozónak a segítségét, akik bár-

milyen úton-módon támogatták, a 2020 évi, online 

Adventi Civil Börzén kampányoló civil szerveze-

teket! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vigyázzunk Egymásra és Magunkra is! 

 

Címlap, Köszönet-

nyilvánítás 
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PÁLYÁZATOK 

A folyamatban levő pályázati kiírásokat, a Hangfoglaló Köny-
nyűzene Támogató Program Kollégiuma alábbi pályázatai-
nak beadási határidejét az eredeti beadási határidőhöz ké-
pest egy nappal meghosszabbítjuk.  

bővebben és forrás:https://nka.hu/kozlemeny-3/  

 Pályázat kiemelkedő civil kezdeményezések, projektek és programok el-
ismerésére 

Pályázati felhívás civil szervezetek, civil jellegű nonprofit gazdasági társaságok és magánszemélyek 
csoportjai számára civil díj 2021. évi elnyerésére, újszerű megközelítést alkalmazó, kiemelkedő ered-
ményeket elért kezdeményezések, projektek és programok elismerése céljából. A pályázaton nyertes 
szervezetek oklevélben részesülnek. A díj elnyerésével a nyertes szervezetek megkapják a Civil Díj 
2021 logó használatának jogát. Kategóriák: Legígéretesebb új szervezet; Legnagyobb hatású projekt; 
Legjobb együttműködés (akár civil szervezetek között, akár…. 

bővebben és forrás: 
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/projekt 

 Pályázat veszélyeztetett és kiemelten veszélyeztetett fajok védelmének 
támogatására 

Pályázati felhívás legalább két éve működő, környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek számára 
veszélyeztetett és kiemelten veszélyeztetett fajok védelmének támogatására. A projekt megvalósítá-
sára legfeljebb két év áll rendelkezésre. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a projekt összkölt-
ségvetésének 50%-át. A támogatás összege legfeljebb 8.000 EUR. A pályázati kiírás nyelve angol. Ha-
táridő: 2021. február 1. (!!!) 

bővebben és forrás: 

http://forrasfigyelo.hu/palyazat/projekt 

Felhívás Digitális néptánc 2021 

A 2020. é vi tavaszi karanté n uta n a táncpedagógusok ismét a digitális oktatás-
ra kényszerültek áttérni. A né pta ncos szakémbérék to bb olyan jo  gyakorlatot 
dolgoztak ki, amélyék égyédi szémlé léttél, sok taní ta si tapasztalattal ko zélí tétté k 
még a kialakult hélyzétét. Bí zunk bénné, hogy to bbéknék sikéru lt olyan u jszéru  
mégolda sokat kitala lni, amélyék némcsak a mostani hélyzétbén hasznosí thato ak, 
haném hosszabb ta von is ségí tsé gét nyu jthatnak a ta ncos-mozga sos tuda s élmé -
lyí té sé ré. 

bővebben és forrás: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/digitalisneptanc2021 

https://nka.hu/kozlemeny-3/?fbclid=IwAR3dBGBGeyExlc_O0fvxPfQ7a7htLsP0KB63FAiIWq9uPrUlnvbi_LQQsAY
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/palyazat-kiemelkedo-civil-kezdemenyezesek-projektek-es-programok-elismeresere/75469.html
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/palyazat-kiemelkedo-civil-kezdemenyezesek-projektek-es-programok-elismeresere/75469.html
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/projekt
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/palyazat-veszelyeztetett-es-kiemelten-veszelyeztetett-fajok-vedelmenek-tamogatasara/75470.html
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/palyazat-veszelyeztetett-es-kiemelten-veszelyeztetett-fajok-vedelmenek-tamogatasara/75470.html
http://forrasfigyelo.hu/palyazat/projekt
https://hagyomanyokhaza.hu/hu/digitalisneptanc2021
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Módosulnak a civil szervezetek beszámolóira 
vonatkozó nyomtatványok 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2020. évi beszámoló benyújtásához szükséges 
nyomtatványok (PK-641 és PK-642) módosításra kerülnek.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A frissített nyomtatványokat az Országos Bírósági Hivatal 2021. január 15. napján teszi 
közzé a https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-
beszamolok oldalon. 
A frissített beszámoló nyomtatványok megjelenésével egyidejűleg közzétételre kerül-
nek a 2021. évi beszámoló benyújtásához szükséges nyomtatványok (PK-741, PK-742), 
valamint a kitöltési útmutatók is. 
Amennyiben a nyomtatványokkal kapcsolatban bármilyen kérdés, illetve probléma 
merülne fel, kérjük, hogy keressék az Országos Bírósági Hivatal Országos Nyilvántar-
tási Irodáját az alábbi elérhetőségeken: 

E-mail: 
•    civilinfo@obh.birosag.hu 

Telefon:  
•    06 1 354 4165    •    06 1 354 4295     •    06 1 354 4115 

forrás: 

https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/modosulnak-civil-szervezetek-beszamoloira-vonatkozo-
nyomtatvanyok 

https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok
https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok
mailto:civilinfo@obh.birosag.hu
https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/modosulnak-civil-szervezetek-beszamoloira-vonatkozo-nyomtatvanyok
https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/modosulnak-civil-szervezetek-beszamoloira-vonatkozo-nyomtatvanyok


Idén 30 éves a Tankcsapda, 
Országos Jubileumi Turné 

 

HASZNOS INFORMÁCIÓ  
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 Bejelentkezés a NAV-hoz: adószám és adóazonosító jel kiváltása  

 Aki adóköteles tevékenységet szeretne végezni, vagy jövedelemadó-köteles bevételt szerez, esetleg költ-

ségvetési támogatást igényel, annak be kell jelentkeznie a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV). A 

NAV a bejelentett adatokról és azok változásairól nyilvántartást vezet.  

A bejelentkezett, gazdasági tevékenységet folytató adózóknak a NAV adószámot, a gazdasági tevékenysé-

get nem folytató természetes személyeknek pedig az adóazonosító jelet állapít meg.  

Az alábbiakban az adószám, valamint a természetes személyek adóazonosító jelének kiváltásával kapcso-

latos teendőket ismertetjük.  

További információ, segítség  

Ha további kérdése van az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, keressen minket bizalom-

mal alábbi elérhetőségeinken!  

Interneten:  a NAV honlapján a www.nav.gov.hu-n.  

Személyesen:  országszerte a NAV ügyfélszolgálatain.  

Ügyfélszolgálat-kereső: https://nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg.  

 

KÉRDÉS:  A létesítő okiratot meddig kell módosítani a Civil törvénynek és a legújabb PTK-nak megfelelően? 

VÁLASZ:  A már korábban nyilvántartásba bejegyzett egyesület és alapítvány 2017. január 1-jét követően csak 

az első egyesületi közgyűlési, illetve alapító általi módosítással együtt köteles a létesítő okiratának mindazon rendel-

kezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a hatályos PTK szabályainak. 

Ha az okiratba foglalt adatokban nincs változás, nem kell a civil szervezetek létesítő okiratát akkor sem módosítani, 

ha az utalt jogszabályok, hivatkozások és elnevezések a PTK-nak vagy más jogszabálynak már nem felelnek meg. 

Ha azonban a létesítő okirat egyéb okból módosul, a szervezet valamennyi PTK szerinti változást is köteles már 

azon átvezetni. 

Amennyiben módosításra kerül sor, az új szabályok szerint az egyesület alapszabálya 

már nem tartalmazhatja az elnökségi és felügyelő bizottsági tagok nevét. Figyelem, ala-

pítványok esetén a kuratórium tagjainak nevét, anyja nevét és lakóhelyét továbbra is tar-

talmaznia kell az alapító okiratnak! 

Mind alapítványok, mind egyesületek esetén a képviselő(k) adóazonosító számát is be 

kell jelenteni. 

KÉREM, 
Like-ja, kövesse oldalunkat 

    https://www.szo-ter.hu/ 

https://www.szo-ter.hu/

