
 

 

   

  



Hírek, aktualitások 
  

Ne feledje május 20-ig még Ön is rendelkezhet adója 

1%-ról! 
  

 

Komárom-Esztergom megyében is számos 

civil szervezet, egyesület, alapítvány 

működik, melynek tagjai, önkéntesei nap 

mint nap értékteremtő munkát végeznek. 

Kérjük adója 1%-nak felajánlásával 

támogassa Ön is a helyi civil 

szervezeteket, hogy minél többet 

tehessenek környezetünk alakításáért, 

közösségünk fejlesztéséért, fejlődéséért! 

Az év összes többi napján ők adnak, most 

rajtunk a sor! Csak egy perc az egész, 

döntsön Ön is! Az 1%-ot fogadó … 

 

olvasd tovább  
 

 

 

  

SZJA felajánlás - információk 
  

Idén is lehetőség van arra, hogy 

rendelkezzen az összevont adóalap után 

befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-

áról. Ezt legkésőbb 2022. május 20-áig, az 

szja-bevallástól függetlenül is megteheti. 

Az szja 1% felajánlására jogosult civil 

szervezetek megyei listája ITT érhető el. A 

felajánlás történhet elektronikusan: 

https://eszja.nav.gov.hu/app/login/#login 

weboldal felkeresése Az oldalra való 

belépés érvényes Ügyfélkapu adatokkal 
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(felhasználónév, jelszó) 1+1 %-os 

nyilatkozat beadása az oldalon szereplő … 

 

olvasd tovább  
 

 

 

Fontos teendők! 

Beszámolási kötelezettség 
 

Szeretnénk felhívni a civil szervezeti vezetők figyelmét, hogy közeleg a beszámolási 

kötelezettség határideje (május 31.). 

A vonatkozó szabályok értelmében minden civil szervezeteknek az előző évre vonatkozólag 

éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet kell benyújtaniuk tárgyév május 31-ig az 

OBH (Országos Bírósági Hivatal) oldaláról letölthető „PK” kezdetű nyomtatványok 

használatával. A beszámoló benyújtására közhasznú szervezeteknek kizárólag 

elektronikusan, míg nem közhasznú szervezeteknek elektronikusan vagy papír alapon van 

lehetőségük: 

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 nyomtatványok az alábbiak szerint módosultak:  

- A szervezetek beszámolóikat 2021. évtől devizában is elkészíthetik – amennyiben a 

szervezet a választott devizát a számviteli politikájában az üzleti év első napját 

megelőzően rögzítette.  

- A kettős könyvvitelt vezető szervezetek a támogatások felhasználásáról is a külön 

mellékletként csatolandó számviteli törvény szerinti kiegészítő mellékletben kötelesek 

beszámolni.  

https://mntkem.hu/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzIyNiwiMTk5OW55N3hrczRrd2d3a29nMDBzMGNnY3djd3NvNHciLCIyMCIsImVhZjI0MDg1MjNjMiIsZmFsc2Vd


Felhívjuk a figyelmet, hogy az ötmillió feletti mérlegfőösszegű szervezetek elektronikus 

úton kötelesek beszámolóikat benyújtani!  
 

 

Társasági adóbevallás, illetve az azt helyettesítő nyilatkozat benyújtása 

Amennyiben az adott szervezet vállalkozási tevékenységet nem folytat, úgy minden év 

május 31-ig társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozatot kell benyújtania, illetve 

nyilatkoznia kell az előző évi SZJA 1% felhasználásáról. Valamint KSH adatszolgáltatási 

kötelezettségének kell eleget tennie.  

A TAONY-t akkor nyújthatja be az alapítvány, egyesület, szövetség, közalapítvány, stb. ha 

az adóévben nem volt vállalkozási tevékenységből származó bevétele, illetve nem is számolt 

el a vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást.  

Figyelni kell rá, hogy az ingatlan-hasznosítása nem vállalkozási tevékenység, de mégis 

társasági adó bevallási kötelezettséggel jár. 

A nyomtatványok elérhetők: https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-

urlapjai/civil-beszamolok  
 

 

  

SZJA 1% elszámolás 

A civil szervezetek a magánszemélyek által felajánlott adó 1% felhasználásáról vagy 

esetleges tartalékolásáról el kell számolni a NAV felé. Az elszámolást mindig NAV- az 

átutalást követő második év május 31-ig kell benyújtani elektronikus úton. 

Ez azt jelenti, hogy 2022. május 31-ig kell elszámolni a 2020-ban átutalt összegről. Ezt az 

elszámolást a 20KOZ jelű nyomtatványon kell teljesíteni. Elképzelhető, hogy a szervezet a 

2019. évben számára utalt összegből tartalékolt. Ennek a korábban a 19KOZ jelű 

nyomtatványban megjelölt tartaléknak a 2021. december 31-ig történt felhasználásáról is 

most kell elszámolni.  

Az a civil szervezet, amely 2020. évben megkapta az 1% kiutalást és azt 2021. december 

31-ig nem használta fel, az nyilatkozhat a 20KOZ űrlapon, hogy az átutalt összeget (a 

tartalékot) 2022. május 31.-ig fel fogja használni. Ha tartalékol a szervezet a 2020. évben 
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számára átutalt támogatásból nem szabd szabad megfeledkeznie erről. A tartalékot el kell 

költeni 2022. december 31-ig és el kell majd számolni 2023-ban.  
 

  

 

Kötelező adatszolgáltatás - KSH 
  

A civil és egyéb nonprofit szervezeteknek teljesíteniük kell a KSH irányába június 10-ig a 

kötelező adatszolgáltatási kötelezettségüket!  

A civil szervezetnek az OSAP 1156 számú „Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit 

szervezetek tevékenységéről” című elektronikus kérdőívet kell benyújtania a KSH-ELEKTRA 

rendszeren keresztül: itt  
 

  

 

Bemutatkozási lehetőség civil szervezeteknek! 

Kedves Partnereink! 

Az eddigiekhez hasonlóan havi hírleveleinkben továbbra is szeretnénk bemutatni a megyei 

civil szervezeteket.  

Amennyiben szeretné, hogy az Ön által képviselt civil szervezet is megjelenjen 

hírlevelünkben e-mail címünkre küldje el civil szervezeti bemutatkozóját és pár fotót a civil 

szervezetről. 

E-mail cím, amire várjuk a bemutatkozót: civil.kem@mntkem.hu  
 

 

Önkéntesek, közösségi szolgálatos diákok figyelem! 

A Turul's Miners Sportegyesület és Kék-Tigrisek Szurkolói Csoport Sportegyesület a G&M 

Pályázatíró és Tanácsadó Kft. lebonyolításával Guiness világrekord kísérletre készül.  

Esemény: 30 órás kézilabda mérkőzés  

Helyszín: Tatabánya, Árpád Gimnázium  

Időpont: 2022. július 22-23. 
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Az esemény sikeres lebonyolításához Rád is szükség van! 

Az alábbi tevékenységekhez várjuk önkéntesek jelentkezését:  

- Jegyzőkönyvvezető feladatok: folyamatosan vezeti, követi, hogy melyik csapat van pályán, 

a csapatok mennyi időt vannak a pályán, ki mennyi időt tölt a pályán, ki lő gólt, jegyzi az 

összesített gólokat stb.  

- Adományosztói feladatok: ásványvíz, péksütemény, szőlőcukor, csoki, oklevél stb. 

kiosztása a résztvevőknek.  

- Fogadóbizottság feladatai: érkezők fogadása, eligazítása, csapatok regisztrációja 

(csapatnév, csapattagok nevei...)  

- Mindenesek, tartalékok : előre nem látható feladatok megoldása, ellátása. 

A jelentkezéseket elérhetőségeinken fogadjuk: cseoh.kem@mntkem.hu, 34/787-242, 

20/237-5137 vagy közvetlen a szervezőknél: tutikezilabdatabor@gmail.com, 70/334-9775  
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Jövő Vitái - Erzsébet Ifjúsági Alap felhívása 

Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 

azonosítószámú, Komplex ifjúsági fejlesztések – Új Nemzedék Újratöltve című projekt 

keretében szakmai fórumot tervez megvalósítani „JÖVŐ VITÁI” címmel. A szakmai fórum 4 

napot (3 éjszakát) vesz igénybe. A program során a csapatépítésen, vitakörön túl szakmai 

előadások, workshopok várják az érdeklődőket és önkéntes tevékenységre is sor kerül majd. 

A rendezvény idei, központi témája … 

olvasd tovább  
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További részletek: https://mntkem.hu/2022/04/14/szja-felajanlas-kozeleg-a-hatarido/  
 

 

  

Hírlevél – 2022. május 

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 
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