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A tartalomból:
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Start - 2022. civil újoncai - március

AZ ÉV CIVIL SZERVEZETE 2021.
Ünnepélyes díjátadó
„Az év Nógrád megyei civil szervezete” díjat második alkalommal hirdeti meg a Nógrád Megyei Civil
Közösségi Szolgáltató Központ.
A díjat idén az a Nógrád megyei civil szervezet kaphatja meg, amelynek tagjai a leghatékonyabban
tevékenykedtek 2021-ben a fiatalok civil életbe történő bevonásában.
A rendezvény időpontja: 2022. május 17. (kedd) 11.00 óra
A rendezvény helyszíne: Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ
(3100 Salgótarján, Klapka út 4.)
Program:
10.30 – Vendégek fogadása
11.00 - Rendezvény
Ünnepi zenei műsor
Vendégek és meghívottak köszöntése és bemutatása – Tolnai Sándor, alapító AHFA
Köszöntő - Balla Mihály országgyűlési képviselő és Becsó Zsolt országgyűlési képviselő
Megnyitó - Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár, Miniszterelnökség Civil és Társadalmi
Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Az év civil szervezete díj ismertetése
A díjazottak kihirdetése, bemutatása - Tolnai Sándor, alapító AHFA
Díjátadás
A díjakat átadja: Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes
államtitkár, Miniszterelnökség Civil és Társadalmi
Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság
A díjra jelöltek számára emléklap átadása
12.00 óra - Állófogadás
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A rendezvényen való részvételi szándékát az alábbi
regisztrációs linken kérjük, jelezzék május 16-ig:
https://forms.gle/H2vTGBU3msXQB4P77

1%-OS KAMPÁNY

Jó helyre megy! – Kérjük, SZJA 1%-ának felajánlásával támogassa a civil szervezetek tevékenységét!
Negyed évszázada minden adózó magyar állampolgár saját maga dönthet személyi jövedelemadója
civil 1%-ának sorsáról. 2022-ben is felajánlhatjuk adónk egy százalékát azoknak a civil szervezeteknek,
amelyek rendezvényeikkel és programjaikkal színesíthetik a mindennapjainkat, segíthetnek nekünk a
nehéz élethelyzetekben.
Az idei évben a megyei és fővárosi Civil Közösségi Szolgáltató Központok hálózata ismét segítséget
szeretne nyújtani a civil 1%-ról való rendelkezéssel kapcsolatban, országszerte szeretné felhívni a
figyelmet a segítségnyújtás és társadalmi felelősségvállalás fontosságára.
Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a civil szervezetek egész évben önzetlenül segítenek nekünk, és
tevékenységükkel közvetett vagy közvetlen módon élhetőbbé teszik mindannyiunk életét. A civil egy
százalékról való rendelkezés felfogható tehát úgy is, hogy - ha csekély módon is, de – viszonozhatjuk
civiljeink önzetlen munkáját a május 20-ig terjedő felajánlási időszakban.
Kérjük, tekintse meg kisfilmjeinket a www.civil.info.hu oldalon, amelyben Mező Misi énekes-gitáros
zenész, valamint a 2002-ben alakult Balkan Fanatik együttes tagjai, Yorgosz Tzortzoglou és Bagóczky
Lívia, illetve Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár
osztja meg tapasztalatait, gondolatait a civil szervezetek támogatásának lehetőségéről. A megyei Civil
Központok bemutatkozó filmjei rövid betekintést nyújtanak a megyék és a főváros aktív civil életébe,
a helyi civil társadalom sokszínűségébe, sajátosságaiba.
Bizonyára mindenki környezetében működik olyan civil szervezet, amely egy számára kedves vagy
fontosnak ítélt társadalmi ügy érdekében tevékenykedik. Ezeknek a civil szervezeteknek minden
felajánlott adóforint számít.
Május 20-ig van a felajánlásra lehetőségünk, éljünk vele!
Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár kisfilmje:
https://www.youtube.com/watch?v=0sqfeH3Drn0
Mező Misi énekes-gitáros zenész kisfilmje:
https://www.youtube.com/watch?v=CtWohbHN9d8
Yorgosz Tzortzoglou (Balkan Fanatik együttes) kisfilmje:
https://www.youtube.com/watch?v=15Wg-RUNA5c
Bagóczky Lívia (Balkan Fanatik együttes) kisfilmje:
https://www.youtube.com/watch?v=WhNhYbEinv4
A Nógrád Megyei Civil Központ kisfilmje:
https://www.youtube.com/watch?v=JM00APSPgig

CIVIL KÖTELEZETTSÉGEK

Május 20. - Rendelkezés a civil 1%-ról
Idén is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó
1+1%-áról legkésőbb 2022. május 20-áig, az SZJAbevallástól 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
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
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.
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.
Június 10. – KSH adatszolgáltatás
A civil és egyéb nonprofit szervezeteknek adatszolgáltatási kötelezettségüket elektronikus úton, a
KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül kell teljesíteniük június 10-éig. Az OSAP 1156-os számú
„Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről” című adatgyűjtés
valamennyi civil és nonprofit szervezet számára kötelező. Az elektronikus kérdőív hossza
szervezetenként eltérő lehet, mivel bizonyos információkat csak a tagsággal, illetve
foglalkoztatottakkal rendelkező szervezetektől kérdeznek meg.

START
Szeretnénk bemutatni a 2022. március hónapban Nógrád megyében újonnan bejegyzett civil
szervezeteket:
Tehetség Kutató Egyesület (Héhalom)
Az egyesület célja a tehetséges gyermekek felkutatása és lehetőség biztosítása arra, hogy
tehetségüket kibontakoztassák (pl. sport, matematika, művészet, zene, tánc, kultúra, népzene). Az
egyesület az ő pályájukat végig kíséri, támogatja.
Balassagyarmati Országos Ellátó Addiktológia Fejlesztéséért Egyesület (Balassagyarmat)
Az egyesület célja az addiktológia területén a betegek ellátásában a színvonal emelése, tárgyi és
orvostechnikai eszköz fejlesztése, szakszemélyzet bővítése. Alkohol-és kábítószermegelőzés területén
betegségmegelőzés és rehabilitációs tevékenység.
Főnix Egyesület (Mátraterenye)
Az egyesület célja a szociálisan rászoruló emberek életkörülményeinek és egészségügyi állapotának
javítása, megtartása, illetve a betegségmegelőzés, a társas kapcsolatok erősítése, a közösségi élet
fejlesztése.

