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A tartalomból: 

CIVIL KÖZPONT HÍREI 
Események, a Csongrád-Csanád megyei Civil Központ szervezésében 

• Civil Vezetők Klubja 

• Csongrád-Csanád megyei Civil kerekasztal beszélgetések 

• SZJA 1% gyűjtő kampány 

HÍREK, Információk 
• Emlékeztető! Módosultak a civil szervezetek beszámolóinak nyomtatványai 

• Civil teendők május hónapban 

• Pályázati lehetőségek 
 

  

CIVIL KÖZPONT HÍREI 
Civil Vezetők Klubja 

Az első személyes megjelenésű Civil Vezetők Klubján a Dél-alföldi Postatörténeti 

Alapítvány, az IPA Magyar Szekció Csongrád-Csanád megyei egyesület és a 

Megváltozott Munkaképességűek és Nyugdíjasok Makói Egyesülete és a Tiszatáj 

Intézet képviselői vettek részt. Az eseményt Lukács László szakmai vezető köszöntötte 

a megjelenteket, ezt követően bemutatkoztak a civil szervezeti képviselők és az őket 

legjobban foglalkoztató témákról beszélgettünk. Többek közt jogi kérdésekkel, 

pályázatírással, - és civil szervezeti adminisztrációval kapcsolatos kérdésekről esett szó. 

A jó hangulatú összejövetel közel másfél óráig tartott. A megjelentek egyöntetűen 

megjegyezték, hogy fontos és érdemes eljárni ebbe a klubba. 

2. Civil Vezetők Klubja: 
Időpont: 
2022. 05. 30-án (hétfőn) 17:00 óra  "SZEMÉLYES MEGJELENÉSŰ" 

Helyszín: 
6720 Szeged, Klauzál tér 7. 

Csongrád-Csanád megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ Iroda 
Szeretettel várjuk Önt! 

KÉRJÜK, CSAK AZOK REGISZTRÁLJANAK, AKIK EL IS JÖNNEK! 
(KÉRJÜK, Ne vegyék el azoktól a lehetőséget, akik szeretnének megjelenni, de 10 

főnél lezárt regisztráció miatt már nem tudnak bejutni!) 
Köszönjük, a megértést! 



  

Regisztráció: 
 

Csongrád-Csanád megyei Civil kerekasztal beszélgetések 

A Csongrád-Csanád megyei Civil Központ által szervezett, beszélgetésen, Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár, 

a Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztályának munkatársai és civil szervezeti képviselők vettek részt. 
A Megyejáró esemény célja a civil szervezetekkel történő személyes konzultáció volt, melynek során a civil szervezetek 

működésével, szabályozásával, támogatásával kapcsolatos témákat érintették.  
Az első helyszín Szegeden volt, a kerekasztal beszélgetés a Cs-Cs Megyei Önkormányzat épületében került megrendezésre. 

  

Részletek, Szeged:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIYnIjpFCfPbDMzmJwj6s6zV9CRkziKywRSd4EBijIjeftjA/closedform
https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/3245687858993499


  

Részletek, Makó:  

 

  

Részletek, Hódmezővásárhely: 
 

https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/3245703658991919
https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/3245708658991419


 

 

Részletek, Szentes:  

 

SZJA  1 % országos gyűjtőkampány 

Kérjük, tekintse meg SZJA 1% kampány kisfilmjeinket! 

 
 

SZJA 1 % kampányvideó 
 

 

  

 

„1997 óta ez a lehetőség minden magyar polgár 

kezében ott van.” 

Szalay-Bobrovniczky Vince SZJA 1 % 

kampányvideó  

    

Kérjük, tekintse meg SZJA 1% kampány kisfilmjeinket! 

   
 

„ Nekünk kötelességünk és 

felelősségünk, hogy segítsünk.” 

 

„ Bárki a környezetünkben 

segítségre szorulhat.” 

„Ennél nagyobb dolog nincs a 

világon, hogy segíthetünk 

egymásnak és másoknak.” 
 

Mező Misi: 

SZJA 1 % kampányvideó  
 

 

Bagóczky Lívia 

SZJA 1 % kampányvideó 
 

 

Tzortzoglou Jorgosz 

SZJA 1 % kampányvideó 
 

Csongrád-Csanád megyében regisztrált civil szervezetek SZJA 1 % gyűjtő kisfilmjei 
 

https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/3245717365657215
https://www.youtube.com/watch?v=lk1VHu87l_o
https://www.youtube.com/watch?v=0sqfeH3Drn0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0sqfeH3Drn0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CtWohbHN9d8
https://www.youtube.com/watch?v=CtWohbHN9d8
https://www.youtube.com/watch?v=WhNhYbEinv4
https://www.youtube.com/watch?v=WhNhYbEinv4
https://www.youtube.com/watch?v=15Wg-RUNA5c
https://www.youtube.com/watch?v=15Wg-RUNA5c


1% SZJA adománygyűjtő népszerűsítő kampány, 2022. év 
  

Tisztelt Adományozó, SZJA 1 %-ról Nyilatkozó! 

Csongrád- Csanád megyében működő civil szervezeteket támogathat úgy, hogy Önnek nem kerül pénzébe! 

Kérjük, adója 1%-nak felajánlásával támogassa Ön is a helyi civil szervezeteket, hogy Ők minél többet 

tehessenek közösségünkért, környezetünkért. 
Hogyan kell az SZJA 1 %-ról Nyilatkozni? 

Bővebben: 

 

  

HÍREK, Információk 

Módosultak a civil szervezetek beszámolóinak nyomtatványai 
Frissültek 2022. február 2-án a civil szervezetek beszámolóinak elkészítéséhez kapcsolódó 

nyomtatványok. 

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 

2011. évi CLXXXI. törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek 

beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) 

Korm. rendelet civil szervezetek beszámolóinak elkészítésére vonatkozó módosításai 

következtében egyes beszámoló nyomtatványok 2022. február 2-án frissülnek, illetve közzétételre 

kerülnek a 2022. évre szóló űrlapok – PK-841, PK-842, PK-843 – az alábbi 

oldalon: https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/3174875119408107 

VAGY: az Országos Bírósági Hivatal oldalán  

 

    

  

CIVIL TEENDŐK MÉG EBBEN A HÓNAPBAN: 

Május 20. - Rendelkezés az SZJA 1%-ról 
Idén is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról legkésőbb 2022. május 20-áig, az SZJA-

bevallástól függetlenül is. 

Bárki dönthet úgy idén is, hogy az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójának 1 százalékát 

felajánlja egy regisztrált civilszervezetnek, további 1 százalékát pedig egy technikai számos vallási 

közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, ami idén a Nemzeti Tehetség Program. 

Az szja 1+1%-áról – függetlenül az szja-bevallás módjától – a bevallással együtt vagy külön is lehet 

https://www.youtube.com/watch?v=2JUnPevDvaE
https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/3174875119408107
https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok?fbclid=IwAR28xffpp30wQBJmGRBJNagkJBrP7RkRZ6WsCrivtPQEMpFgyt9YnKz9Cws
https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok?fbclid=IwAR28xffpp30wQBJmGRBJNagkJBrP7RkRZ6WsCrivtPQEMpFgyt9YnKz9Cws


rendelkezni. 

A nyilatkozat legegyszerűbben elektronikusan nyújtható be 

- az e-SZJA webes felületen, online kitöltve vagy 

- az ÁNYK-ban a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve vagy 

- külön, a 21EGYSZA nyomtatvány kitöltésével. 

Papíralapon benyújtható postán keresztül, vagy személyesen, illetve meghatalmazott által, lezárt borítékban a 

NAV ügyfélszolgálatain 

-  a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve, 

-  az e-SZJA felület kitöltőprogramjával készített és kinyomtatott nyilatkozaton, 

-  a 21EGYSZA jelű nyomtatványon vagy azonos adatokkal a nyilatkozaton, továbbá 

- 2022. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak, ha az vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését. A 

borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának. 

A 2022. május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha valaki május 20. után rendelkezik befizetett 

személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezés érvénytelen. 

  

A felajánlásokra jogosult, kedvezményezett civilszervezetek listája elérhető: 

https://nav.gov.hu/ado/szja1_1/felajanlasra-jogosultak/regisztralt_civil 
 

A Csongrád-Csanád megyei szervezetek listája elérhető: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kIKyNsox62JlZquNKImcKnOHgm4jTBlS/edit#gid=1292652709 

 

Újdonság, hogy 2022. január 1-jétől már nemcsak a vallási közösségnek, hanem a kiemelt költségvetési 

előirányzatnak (jelenleg a Nemzeti Tehetség Programnak) tett felajánlások is érvényben maradnak. Ez azt 

jelenti, hogy a 2021-ben technikai számra tett, formailag megfelelő nyilatkozatokat a NAV 2022-ben és utána is 

figyelembe veszi, mindaddig, amíg a rendelkező nem ad be újabb nyilatkozatot vagy korábbi nyilatkozatát nem 

vonja vissza. 

A civil kedvezményezettek javára ugyanakkor továbbra is évenként kell rendelkezni, mivel ezeket a 

felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV. 

 

Május 31. - Éves beszámoló és közhasznúsági melléklet beküldése 
A civil szervezetek a 2021. évről szóló beszámolójukat és a közhasznúsági mellékletet május 31-ig kötelesek 

elfogadni és megküldeni az Országos Bírósági Hivatal részére. 

 

A beszámolási és letétbehelyezési kötelezettséget minden szervezetnek az OBH által kiadott a szervezet 

beszámolási módjának megfelelő formanyomtatványon kell teljesíteni: 

- Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

2021. év – Pk-741 

- A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2021. év – PK-742 

- A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet éves beszámolója és közhasznúsági melléklete 2021. év- PK-743 

A beszámolóhoz beküldendő mellékletek: 

- Könyvvizsgálói jelentés 

  Amennyiben kötelezett rá a szervezet, a könyvvizsgálói jelentést csatolni kell 

- Kiegészítő melléklet 

   A 479/2016. (XII.28.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdése szerint 2019. évtől a civil szervezetnek az 

egyszerűsített éves beszámolójához szükséges a Számviteli tv. szerinti kiegészítő mellékletet is  benyújtania. 

- Meghatalmazás 

  A beküldő jogosultságának igazolására. 

- A Jegyzőkönyv, Jelenléti ív nem részei a beszámolónak, nem szükséges azokat megküldeni a beszámoló 

mellékleteként! 

A dokumentumokat a kitöltött beszámoló nyomtatványhoz pdf formátumban lehet csatolni. 

Az egyes csatolmánytípusokból fajtánként egy-egy dokumentum csatolható. Kérjük, hogy a különböző 

dokumentumokat ne szerkesszék egybe, azokat típusonként csatolják a nyomtatványhoz. 

A Könyvvizsgálói jelentés, a Szöveges beszámoló illetve a Kiegészítő melléklet típusú csatolmányokhoz csatolt 

mellékletek megjelenítésre kerülnek. 

Az Országos Bírósági Hivatal a civil szervezetek beszámolóit a bíróságok központi internetes honlapján elérhető 

közhiteles Civil Szervezetek Névjegyzékében (Névjegyzék) teszi közzé. 

Ha a civil szervezet a beszámolóval kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság a 

civil szervezetet pénzbírsággal sújthatja. 

https://nav.gov.hu/ado/szja1_1/felajanlasra-jogosultak/regisztralt_civil
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kIKyNsox62JlZquNKImcKnOHgm4jTBlS/edit#gid=1292652709


A beszámoló közzététele illeték- és díjmentes. 

 Május 31. – Társasági adóbevallás vagy az azt helyettesítő nyilatkozat benyújtása 
Minden civil szervezetnek kötelező társasági adóbevallást vagy az azt helyettesítő egyszerűsített 

adónyilatkozatot (TAONY) benyújtani. 

Azon civil szervezetek, akik sem vállalkozási tevékenységet nem folytattak, sem ingatlanhasznosítási, 

átruházási tevékenységük nem volt az adóévben, jogosultak a bevallás benyújtására nyitva álló 

határidőig – tárgyévet követő május 31. – bevallást helyettesítő nyilatkozatot tenni a TAONY 

nyomtatványon. 

 Május 31. – SZJA 1% elszámolási kötelezettség 

A civil kedvezményezettnek a javára juttatott összeg cél szerinti felhasználásáról vagy esetleges 

tartalékolásáról a NAV előtt kell számot adnia. A kedvezményezettnek a részére juttatott összeg 

felhasználására vagy esetleges tartalékolásra vonatkozó adatokat elektronikusan meg kell küldenie a 

NAV-nak az átutalást követő második év május 31-ig. 

2022. május 31-ig kell teljesíteni a 2020-ban átutalt összegről az elszámolási kötelezettséget a 20KOZ 

jelű nyomtatványon – közleményen –, amely letölthető a NAV honlapjáról. 

Pályázatok 

  

Csoóri Sándor Program – 2022  
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

nyílt és meghívásos pályázatot hirdet a Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra 

közösségteremtő műfajainak támogatására. 

Bővebben: 

 

https://emet.gov.hu/app/uploads/2022/04/CSSP-2022-Palyazati-kiiras.pdf?fbclid=IwAR2Kslxax3onMi6BB681E-hUCoAwnW4ggJmckm4uGbLID44rtmPheBwJX90


    

Új pályázati felhívás idősklubok számára közösségépítő programok megvalósítására 
A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma Bús Balázs, az NKA alelnöke 

kezdeményezésére új pályázati lehetőséget hirdetett szépkorúak számára igényes, minőségi 

kulturális programok megvalósítására, „idősek klubja” formában. Pályázni 2022. május 31. 

éjfélig lehet. 

Bővebben: 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Ezt a levelet azért kapta, mert feliratkozott 

a Csongrád-Csanád megyei Civil Központ 

Hírlevelére. 

 

Keressenek minket bizalommal! 
 

Az alsó ikonokra kattintva azonnal az 

oldalainkra juthat, elérhetőségeinkhez. 
 

 

 

Tisza-parti Civil Közösségekért Egyesület 
Iroda: 6720 Szeged, Klauzál tér 7. 
honlap: www.recic.hu/csongrad 
email: civilcsongrad@gmail.com 
Tel.: +3662258559; +36202859355; +36204056422 

 

 

 

    
 

 

   

  

 

https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/kozmuvelodes-kollegiuma/?fbclid=IwAR2AH0_vzlNNiZGmorpykfW0_WztpOowzgCNA5phUfDHoR3ov1K9Zoi_Nsw
http://www.recic.hu/csongrad
http://civilcsongrad@gmail.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2JUnPevDvaE
https://www.facebook.com/civilcsongrad
http://recic.hu/csongrad
https://business.google.com/posts/l/16766489646292958866

