
  

 

 

 

 



HÍREK, AKTUALITÁSOK 

ISMÉT CSALÓK KERESHETIK A CIVIL SZERVEZETEKET 

Az elmúlt időszakban ismét aktuálissá vált az alábbi birosag.hu által tavalyi évben  

közzétett figyelmeztetés, melyben a Civil Marketing Kft. megtévesztő megkereséseire 

figyelmeztetnek: 

„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 indokkal, 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, felülvizsgálják, 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 együttműködési megállapodást a 

beszámolók ellenőrzésére és felülvizsgálatára! 

Az OBH feladata kizárólag a beszámolók közzététele és nyilvántartása, tartalmában, 

érdemében nem vizsgálja azokat, valamint a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységét 

sem, ugyanis ilyen vizsgálatokra nincs hatásköre.” 

Forrás: https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/figyelemfelhivas-civil-marketing-kft-

megteveszto-megkereseseivel  

  

https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/figyelemfelhivas-civil-marketing-kft-megteveszto-megkereseseivel
https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/figyelemfelhivas-civil-marketing-kft-megteveszto-megkereseseivel


 

TÁJÉKOZTATÓ ALAPÍTVÁNYOKNAK 

MÓDOSULNAK AZ ILLETÉKSZABÁLYOK 

Az előző évben, 2020. január elsejétől módosultak az alapítványokat érintő illetékszabályok. 

Ezen szabályváltozás az újonnan létrejött alapítványokat érinti. Ezekre szeretnénk ismételten 

felhívni a figyelmet.  

Az alapítvány fogalmának változása 

2020. január 1-jétől az illetéktörvény alkalmazásában alapítványnak az a magyarországi 

alapítványi szervezet minősül, amely a közhasznú jogállást megszerezte. Emellett 

alapítvány lehet külföldi alapítvány1 is, ha igazolni tudja, hogy a magyarországi 

nyilvántartásba vétel kivételével teljesíti a közhasznúság feltételeit.2 

Mivel az újonnan létrejött alapítványok még nem rendelkezhetnek közhasznú minősítéssel, 

ezek esetében türelmi időt biztosít a törvény. Az alapítás évében és az azt követő két évben az 

alapítvány akkor is megfelel az új tartalmú alapítványfogalomnak, ha vállalja, hogy az alapítás 

évét követő második év végéig a közhasznú minősítést megszerzi. 

 Mi a jelentősége ennek a változásnak? 

Az illetéktörvény alkalmazásában alapítványoknak minősülő szervezetekre a törvény teljes, 

feltételes személyes illetékmentességet ad. Eddig az az alapítvány, amely teljesítette a 

személyes mentesség feltételeit – függetlenül a közhasznú minősítésétől – minden illetékfajta 

(öröklési, ajándékozási, visszterhes, közigazgatási, bírósági illeték) megfizetése alól 

mentesült. Ez 2020. január 1-jétől, főszabályként csak a közhasznú jogállású 

alapítványok esetében elérhető. 

Fontos az is, hogy 2020. január 1-jétől a személyes illetékmentesség az EGT-államban 

nyilvántartásba vett, külföldi alapítványokra alkalmazható a hazai alapítványokkal azonos 

feltételek alapján. 

Egy közhasznú alapítvány számára mit jelent ez a változás? 

Ha az alapítvány rendelkezik közhasznú jogállással, akkor számára a módosuló 

szabályozás gyakorlati következményekkel nem jár. 



A közhasznú alapítványokat az eddigieknek megfelelően megilleti a feltételes személyes 

illetékmentesség, ha a vagyonszerzést, illetve az eljárás megindítását megelőző adóévben a 

vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társaságiadó-fizetési kötelezettsége 

nem keletkezett.3 

Ha egy alapítvány nem rendelkezik közhasznú jogállással, milyen szabályok vonatkoznak 

rá 2020. január 1-től? 

A törvény átmeneti szabálya 2022. december 31-ig türelmi időt biztosít minden olyan 

alapítványnak, amely 2019. december 31-én magánszemély, jogi személy által tartós 

közérdekű célra alapított, az alapítvány székhelye szerint illetékes törvényszék által 

nyilvántartásba vett szervezetnek minősül. Ezen alapítványoknak azonban vállalni kell azt 

is, hogy legkésőbb 2023. január 15-ig a Civil törvény szerinti közhasznú jogállást 

szereznek, és ezt igazolják. 

Ha az alapítvány ezt a vállalását nem teljesíti, a feltételes személyes mentesség miatt meg 

nem fizetett illetéket meg kell fizetnie az eredeti esedékességtől számított késedelmi 

pótlékkal együtt. Az alapítvány megszűnése esetén ez a fizetési kötelezettség az alapítót vagy 

annak jogutódját terheli. 

A 2022. december 31-ig terjedő türelmi idő leteltét követően a nem közhasznú jogállású 

alapítvány nem minősül az illetéktörvény alkalmazásában alapítványnak, ezért nem lesz 

jogosult a feltételes személyes illetékmentességre sem. Ez nem feltétlenül jelenti azonban 

azt, hogy ezen alapítványokat minden vagyonszerzés esetben illetékfizetés terheli, mivel egyes 

jogügyletekre az illetéktörvény külön (tárgyi) illetékmentességet biztosít.4 

Hogyan szerezheti meg egy alapítvány a közhasznú minősítést? 

Ennek feltételeit az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény tartalmazza. 

Milyen feltételeket kell teljesítenie egy külföldi alapítványnak ahhoz, hogy a magyar 

közhasznú alapítványokkal azonos illetékkedvezményeket élvezzen? 

Külföldi alapítványokra azonos feltételek irányadóak, mint a magyarországi 

alapítványokra. 

  



Mivel Magyarországon közhasznú jogállást szerezni a külföldi alapítványok nem 

tudnak, azt kell igazolniuk, hogy megfelelnek a közhasznú jogállás feltételeinek, kivéve 

a magyarországi nyilvántartásba vételt. A személyes illetékmentesség emellett a külföldi 

alapítványoknak is akkor jár, ha a vagyonszerzést, illetve az eljárás megindítását megelőző 

adóévben társasági adónak megfelelő közteher-fizetési kötelezettségük nem volt. 

Külföldi, újonnan alapított alapítvány is vállalhatja, hogy az alapítás évét követő 

második év végéig teljesíti a közhasznúvá minősítés feltételeit. Ebből az is következik, 

hogy a mulasztással járó szankciók is megegyeznek a hazai alapítványokra vonatkozó 

szabályokkal. 

A fentiekre vonatkozó jogszabályhelyek: 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 102. § (1) bekezdés v) 

pontja az alapítvány fogalmáról. 

Az Itv. 99/T. § az alapítványoknak türelmi időt biztosító átmeneti rendelkezésekről. 

Az Itv. 87. § (6) bekezdése a vállalt közhasznúság megszerzésének elmulasztása esetén 

irányadó jogkövetkezményekről. 

Az Itv. 5. § (1) bekezdés f) pont, illetve 5. § (2)-(4) bekezdés az alapítványok személyes 

illetékmentességéről. 

1EGT-államban nyilvántartásba vett 

2A közhasznú jogállás feltételeit az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 31. §-37. § 

tartalmazza. 

3Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. § (1) bekezdés f) pont, 

illetve 5. § (2)-(4) bekezdés. 

4Így például öröklés útján történő szerzés esetén a tudományos, művészeti, oktatási, 

közművelődési, közjóléti célra juttatott örökség (hagyomány); ajándékozás esetén a 

tudományos, művészeti, oktatási, közművelődési, közjóléti célra juttatott ajándék megszerzése 

és az ilyen célú közérdekű kötelezettségvállalás (alapítvány) alapján történő vagyonszerzés, 

továbbá a jótékony célú közadakozásból származó vagyoni érték megszerzése illetékmentes. 

 



  

ISMÉT CIVIL VÉRADÁS 

A Civil Közösségi Központok országos hálózata az Országos Vérellátó Szolgálattal 

együttműködve immár negyedik alkalommal szervez Civil Véradást.  

Időpont:           2021. március 22. 12:00-16:00            

Helyszín: Tatabányai Területi Vérellátó, 2800 Tatabánya, Semmelweis u. 2. 

Kérjük a megyénkben tevékenykedő civil szervezetek tagjait, valamint a közigazgatásban 

dolgozókat is, hogy csatlakozzanak a CIVIL VÉRADÁS programjához, segítsünk együtt egy 

fontos, jó közösségi ügyet szolgálva! 

  



 

"ÉN IS ÖNKÉNTES FOGADÓ SZERVEZET VAGYOK!" 

A Komárom-Esztergom Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház, valamint Civil 

Közösségi Szolgáltató Központ fenntartójaként kiemelt feladatunknak tekintjük az 

önkéntesség népszerűsítését és megyei szintű erősítését. Ennek érdekében szeretnénk egy 

megyei szintű önkéntes fogadó szervezeti jegyzéket létrehozni, melynek célja, hogy az 

önkéntesek, illetve az iskolai közösségi szolgálatos diákok és az önkénteseket fogadó 

szervezetek könnyebben egymásra találhassanak. 

Amennyiben szeretné, hogy az Ön által képviselt szervezet megjelenjen a Majki Népfőiskolai 

Társaság által üzemeltetett honlapon, mint önkénteseket fogadó szervezet kérjük töltse ki az 

alábbi űrlapot: https://forms.gle/M87rmnCUiAVgdhk89  

Köszönjük! 

 

  

https://forms.gle/M87rmnCUiAVgdhk89


 

CIVIL SZERVEZETI BEMUTATKOZÓ 

BEMUTATKOZIK A NAGYCSALÁDOSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK 

TATABÁNYAI SZERVEZETE 

A nagycsaládosok egyesülete 1996-ban alakult meg Tatabányán. 3 és több gyermeket nevelő 

családokból áll.  

Egyesületünk tagja a NOE-nak, ahonnan sok támogatást, adományt kapunk. Sok programot 

szervezünk a családoknak. Kirándulások, játszó házak, családi napok.  

Tagjaink száma jelenleg 75 család és bővülünk folyamatosan.  

Segítjük egymást tanáccsal, akár játék, ruha csere-berével. Egy igazi nagy család a miénk.  

Irodánk Tatabánya kertvárosban található meg, ahol havonta egy alkalommal tartunk 

ügyfélfogadást.  

Várjuk az érdeklődőket a weboldalunkon található elérhetőségek egyikén.  

www.nagycsaladoktatabanya.hu 
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PÁLYÁZATI HÍREK 

ÚJ FELHÍVÁSOK A MAGYAR FALU PROGRAM FALUSI CIVIL ALAP 

KERETÉBEN 

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított 

forrásból a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 2021. évben meghirdetett 

„civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati 

kiírásai. 

A Kormány elkötelezett a kistelepüléseken élők számának megtartása, növelése, 

életminőségének javítása, valamint ezzel összefüggésben ezen települések fejlesztése iránt, 

amelyre tekintettel a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos vezetésével 

kidolgozásra került a Magyar Falu Program. 

A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak 

enyhítése, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 

közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, 

amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezen 

településeket. A Kormány kiemelt figyelmet fordít a megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel 

rendelkező, kis településeken működő, értékteremtő civil szervezetek támogatására, és ehhez 

kapcsolódóan először 2020-ban megjelent a Magyar Falu Program új programeleme: a civil 

közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása. 

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja 

el. 

A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR-ben) lehet 

benyújtani. 

A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség: 

2021. április 7. 8 óra 00 perc – 2021. május 7. 12 óra 00 perc 

 

 

 

 

https://nir.bgazrt.hu/bga/
https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx


 

 

 

 

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A 

pályázó kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem 

nyújthat be együttesen pályázatot. 

A pályázati kiírások a következő linkeken érhetők el: www.kormany.hu, www.bgazrt.hu 

Forrás: https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben-2/ 
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https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben-2/
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/2021/03/FCA-KP–1–2021_kategoriak.jpg


 

VODAFONE DIGITÁLIS DÍJ PÁLYÁZAT 

A Vodafone Magyarország Alapítvány immár harmadik alkalommal hirdeti meg a 

Vodafone Digitális Díjat, mellyel célja, hogy ösztönözze és elismerje azokat az 

innovátorokat, akik digitális megoldásukkal valamely társadalmi kihívásra kínálnak 

megoldást. A 15 millió forint összdíjazású pályázatra idén olyan projektekkel lehet 

nevezni, melyek az oktatás, az egészségügy vagy a környezetvédelem területén 

könnyíthetik meg a mindennapokat.  

A pályázat lebonyolítását ez alkalommal is az Effekteam Egyesület segíti. Az idei témák 

reflektálnak a minket pillanatnyilag körülvevő legfontosabb kihívásokra, így az innovációs 

versenyen bárki részt vehet, aki ezekre reagálni tud egy már működő, de fejlesztendő projekttel 

vagy egy éppen bevezetés előtt álló digitális megoldással. 

• A Digitális Oktatás kategóriában olyan pályamunkákkal lehet nevezni, amelyek a 

technológia segítségével könnyebbé, hatékonyabbá vagy élményszerűbbé teszik a 

tanulást, illetve az oktatást a diákok, a pedagógusok vagy a szülők számára.  

• A Digitális Egészségügy kategóriábanolyan ötleteket várnak, amelyek a technológia 

segítségével hozzájárulnak az egészségügyi ellátás hatékonyabbá tételéhez vagy 

támogatják a digitális eszközök használatának népszerűségét az egészségügyi 

szektorban.  

• A Bolygónk és Fenntarthatóság kategóriában olyan innovatív, digitális projekteket 

fogadnak, amelyek hozzájárulnak a környezettudatosság széleskörű elterjesztéséhez és 

a környezet megóvásához. 

A pályázatra február 11. és április 20. között várják mind a magánszemélyek, mind a 

vállalkozások – nonprofit szervezetek és startupok – jelentkezését. Az összdíjazás 15 

millió forint, ami kiemelkedőnek számít ma Magyarországon a vállalatok által kiírt pályázatok 

között.  

A Vodafone Digitális Díj zsűrijéhez digitális oktatási, egészségügyi és fenntarthatósági 

szakértők is csatlakoztak, így Dr. Solymár Károly Balázs (a zsűri elnöke; Digitalizációért 

Felelős Helyettes Államtitkár, Innovációs és Technológiai Minisztérium) és Dr. Orbán Anita 



(Vállalati Kapcsolatokért Felelős Vezérigazgató-helyettes, az Igazgatóság tagja, Vodafone 

Magyarország) mellett az idei évben Litkai Gergely, a Dumaszínház tulajdonosa és produkciós 

vezetője, Pistyur Veronika, a Bridge Budapest ügyvezetője, Sipos Katalin, a WWF 

Magyarország igazgatója, Dr. Erdős Sándor, Digitális Kórházi Angyal, valamint Váczi Dorka, 

Digitális Oktatás Angyal fogja értékelni a beérkező projekteket.  

A pályázattal kapcsolatos további információk és jelentkezési feltételek a következő linken 

érhetők el: https://www.vodafone.hu/vodafonerol/vodafone-a-tarsadalomert#digitalis_dij 

Forrás: https://effekteam.hu/elindult-a-vodafone-15-millio-forint-osszdijazasu-palyazata/  

 

 

Hírlevél – 2021. március 

Komárom-Esztergom Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 
2800 Tatabánya, Kós Károly utca 2. 

Telefon: 06-34/787-242, 20/236-2553 
E-mail: civil.kem@gmail.com, honlap: www.mntkem.hu 

https://www.vodafone.hu/vodafonerol/vodafone-a-tarsadalomert#digitalis_dij
https://effekteam.hu/elindult-a-vodafone-15-millio-forint-osszdijazasu-palyazata/
mailto:civil.kem@gmail.com
http://www.mntkem.hu/

